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CLUBE EUROPEU
“Europa, casa da Democracia”.
Continuamos com a mesma reflexão:
UE, que democracia queremos?

“Europa,

Temos este ano, a 26 de maio, eleições para o Parlamento Europeu.

casa da Democracia”

Portugal volta a eleger 21 eurodeputados.
Observemos o quadro.

Nos três últimos atos eleitorais os valores da abstenção total nas eleições para o
Parlamento Europeu foram de 61,3%, 63,2% e 66,2% (dados recolhidos no Podata), numa tendência inequivocamente crescente.
Este é o único órgão da EU eleito directamente pelos cidadãos.
O nosso voto influencia as decisões do Parlamento Europeu sobre questões que
afetam a nosso vida quotidiana.
O nosso voto dá à União Europeia a força necessária para nos proteger e à nossa
família.
O nosso voto defende a democracia.
Propomos a leitura de um texto de alunos do 11º CSE sobre o Parlamento Europeu, história e importância para o funcionamento da UE.
Saudações europeias.

PARLAMENTO EUROPEU
O único órgão eleito pelos cidadãos da UE
O início da actividade da UE deu-se em 1947, quando foi assinado o Tratado de
Dunquerque entre a França e o Reino Unido.
O Parlamento Europeu surge no contexto da União como um órgão de controlo
político e de manifestação democrática da UE, tendo agora a competência legislativa ampliada. Em 1957, o Parlamento era apenas um órgão consultivo, pois
os Estados Signatários não queriam abdicar da sua soberania. Assim, nos seus
primórdios, a UE adotava todos os seus atos jurídicos no seio da comissão (que Processo Eleitoral
Desde 1979 que os parlamentares europeus são eleitos por sufrágio universal,
propunha) e do Conselho de Ministros (que votava).
em eleições específicas por lista fechada. No parlamento os deputados ficam não
Apenas em 1987 o Ato Único Europeu ampliou os poderes do parlamento, que
por nacionalidade, mas por afinidade política, existindo, actualmente, grupos
foram consolidados no Tratado de Maastritcht, de 1992.
políticos.

Sucessiva ampliação dos poderes do PE
A substituição das contribuições financeiras dos Estados-Membros por recursos
próprios da comunidade conduziu a um primeiro aumento dos poderes orçamentais do Parlamento ao abrigo do Tratado do Luxemburgo (assinado em 22
de Abril de 1970). O segundo Tratado, que incidiu sobre o mesmo assunto e
reforçou os poderes do PE (assinado em Bruxelas, no dia 22 de Julho de 1975).
O Tratado de Amesterdão colocou o Parlamento na posição do co-legislador,
em pé de igualdade com o Conselho de Ministros. A nomeação do Presidente
da Comissão passou a estar condicionada à aprovação prévia do Parlamento. O
Tratado de Nice alargou ainda mais o âmbito do processo de co-decisão.

Eleições para o Parlamento de 2019
A 26 de Maio de 2019 dar-se-ão as próximas eleições dos deputados do Parlamento Europeu.
O ato de votar significa participar no processo democrático e o ato de o fazer de
uma forma consciente e plenamente informada.
É importante votar porque o nosso voto influencia as decisões do Parlamento
Europeu sobre questões que afetam a nossa vida quotidiana e dá à União Europeia força necessária para nos proteger a nós e às nossas famílias, defendendo
a democracia.

O Tratado de Lisboa constitui outra importante extensão, tanto da aplicação da Ao votarmos decidimos em que Europa queremos viver.
regra de votação por maioria qualificada no Conselho como da aplicação do proBeatriz Gama, Leonor Matos, José Alberto, Maria Saramago e João Ribeiro,
cedimento de co-decisão.
alunos do 11º CSE
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Marisa Matias no Agrupamento de Escolas Fundão
No dia 22 de março de 2019 contou-se com a presença da Eurodeputada Drª
Marisa Matias (BE), no Agrupamento de Escolas de Fundão.
A participação desta eurodeputada vem dar continuidade ao Ciclo de “Conversas
com uma deputada” já iniciado no primeiro período onde esteve a Deputada Drª
Catarina Marcelino (PS) e tenciona-se contar com a presença, no terceiro período,
da Vereadora da Educação Drª Alcina Cerdeira.
O Projeto “Engenheiras por um dia” é desenvolvido a nível nacional por diversas
escolas, visa prevenir o futuro agravamento das discrepâncias entre os sexos
quanto a rendimentos, possibilidades de carreira e oportunidades de ascensão a
cargos de tomada de decisão, em áreas centrais da economia. Para isso, pretende-se levar as raparigas a fazer uma escolha mais livre das áreas de estudo, bem
como sensibilizar as escolas e os agentes educativos para a problemática da segregação ocupacional e da escassez de mulheres nos domínios das Tecnologias
e Engenharias.
Na conversa de sexta-feira passada abordaram-se vários assuntos tendo como
temas principais a Igualdade de Género e os Refugiados.
A eurodeputada Marisa Matias partilhou com os alunos algumas das suas experiências como mulher e política e referiu a importância de se defender o papel
das mulheres na política independentemente das ideologias políticas, pois devem ser respeitadas como profissionais e nunca aceitar comentários desapropriados à condição profissional delas.
Abordou-se a situação da violências doméstica onde se discutiu os pontos fracos a colmatar para se reduzir os elevados números de tragédias. Na opinião da
eurodeputada deve-se passar pela sensibilização, denúncia imediata, legislação
mais rigorosa, sistema jurídico rápido e agravamento das penas.
Relativamente aos refugiados descreveu algumas situações de desrespeito pela
vida humana e de sentimento de superioridade dos europeus em relação aos
refugiados. Falou na construção dos muros na europa para não deixar passar
refugiados, nas condições precárias em que vivem nos campos de concentração
de refugiados. A situação de resgate de migrantes em que navios se encontram
à deriva durante semanas até conseguir atracar. Terminou a sessão mostrando
um filme de uma visita que fez a um campo de refugiados e que horas depois de
terem saído de lá foi bombardeado e soube que todas as pessoas que lá estavam
tinham morrido.

VISITA DE ESTUDO À “CASA DAS MEMÓRIAS” NAS DONAS Matias no Agrupamento de Escolas Fundão
No dia 26 de Fevereiro de 2019, a turma
de Linguas e Humanidades do 12º ano,
participou na visita de estudo às Donas, no âmbito da disicplina de História A. Esta decoreu na parte da manhã,
sob a orientação d0s professores Ana
Brioso e Pedro Silveira, que nos tem
acompanhado nas deslocações dentro
da região. Desta vez foi para conhecermos a vida e percurso de António Guterres, atual Secretário-geral da ONU,
através da sua “Casa das Memórias”.
Situada no centro da aldeia das Donas,
freguesia do concelho do Fundão, este
é um espaço museológico onde se encontram distintas peças oferecidas por
vários antigos chefes de Estado a António Guterres, atual Secretario-geral das
Nações Unidas, com maior incidência
no período em que exerceu funções enquanto Primeiro-ministro, permitindo
aos seus visitantes conhecer o seu percurso que nos remete para a importância da democracia e coexistência étnica,
ideológica e confessional.

dicação – palavras mencionado pelo
mesmo. Este espaço destaca-se pelo
seu interior em pedra da ançã, proveniente da região de Cantanhede e pelo
seu estilo manuelino com presença de
abóbadas de cruzamento de ogiva. Encontrámos ainda a adoção de elementos renascentistas, relacionados com
os descobrimentos.

de Yasser Arafat, um presépio e a última ceia em madrepérola, símbolos do
cristianismo, as luvas de Pedro Lamy,
uma escultura esculpida numa árvore,
oferta do presidente de Moçambique,
Joaquim Chissano em 1998.

Gostei imenso do objetivo da visita de
estudo de nos levar a conhecer a nossa história e cultura local, mas tamGostei imenso de ter a oportunidade bém aprendemos um vastos conceitos
de visitar estes espaços, em particu- arquitetónicos que são aprendizagens
lar a ” Casa das Memórias” que se re- valiosas.
velou bastante interessante por conter
Ângela
diversas peças oferecidas a António
Guterres, e ainda por ter um centro de Após termos chegado às Donas, encondocumentação que nos possibilita ter trámos um placar com os Direitos Huconhecimento do seu percurso de vida manos onde um colega da turma leu o
desde 1949 até 2017. Destaco, as pala- primeiro artigo “Todos os seres humavras de António Guterres que mais me
tocaram ’”No final, resume-se a valores
(...) Queremos que o mundo que as nossas crianças vão herdar seja definido
pelos valores consagrados na Carta das
Nações Unidas: Paz, Justiça, Respeito,
Direitos Humanos, Tolerância e SolidaDurante a visita a este espaço, conhece- riedade.’’
mos o percurso de vida do SecretárioInês Pereira
-geral da ONU, desde as suas brincadeiras de rua até ao percurso político. A São mais de 60 objetos que estão em
sua casa de infância é curiosamente em exposição nas Donas. Este lugar constitui um local de visita que é simultafrente a este local.
neamente uma viagem pelo mundo e
Num segundo momento tivemos o pripela história. Destaco a peça com maior
vilégio de conhecer a Igreja Matriz das
simbolismo de todo o espólio, a banDonas que foi nos foi apresentada por
deira de Portugal que lhe foi oferecida
um morador da aldeia, sendo também
em 2000 por um residente em Timor
o mesmo que fez a restauração da pinque representa a profecia da sua indetura do altar, com grande amor e dependência em 2002. Também as ofertas

nos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de
consciência, devem agir uns para com
os outros em espírito de fraternidade”.
Acho que esta visita de estudo foi importante para nós, alunos de Línguas e
Humanidades pois temos aqui tão perto de nós um museu que conta a história de uma pessoa tão importante para
a nossa região tendo servido como Primeiro-Ministro e agora como Secretário
Geral das Nações Unidas, ajudou-nos
também a relembrar certos aspetos do
nosso próprio programa de História A
e no geral serviu para nos enriquecer
como pessoas tendo como inspiração a
vida de António Guterres.
Rodrigo Gonçalves
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Cidadania e Desenvolvimento – 7º Ano
Educação Ambiental - Poluição nos Oceanos
A poluição, um fator que prejudica o meio ambiente e a vida de todos os seres
vivos, pode ser definida como a introdução no meio ambiente de qualquer matéria que venha alterar as propriedades desse meio, afetando ou podendo afetar,
a saúde das espécies animais ou vegetais que dependem ou que têm contacto
com ele. Há vários tipos de poluição, um dos mais comuns é a poluição aquática.
A poluição dos oceanos é o motivo de muita preocupação para a humanidade.
Nos últimos 300 anos, o processo de poluição das águas marinhas intensificou-se, chegando ao ponto em que os oceanos não se conseguem voltar a regenerar.
A poluição dos oceanos é maioritariamente causada pelo aumento da população, pelo desenvolvimento urbanístico e pela expansão industrial. Os principais
materiais atirados ao mar são pneus, garrafas de plástico, latas, embalagens de
alimentos, entre outros. Esta poluição dificulta a pesca e torna as praias impróprias para banhos. A contaminação por bactérias nocivas pode prejudicar muito
a saúde humana, causando algumas doenças, como cólera, hepatite, poliomielite e diarreias infecciosas. As famílias que vivem da pesca estão entre os mais
prejudicados pelos agentes poluidores dos oceanos, pois perdem a sua fonte
de rendimento e alimentação. Os principais resíduos químicos que poluem os
oceanos são o cloro, o mercúrio, o crómio e o chumbo. Segundo um estudo da
Universidade da Califórnia, 41% de toda a área marinha já sofreu impactos por
conta da poluição.
Para ajudar a combater a poluição dos oceanos, devemos promover campanhas,
entre outras medidas. Este tema foi-nos falado na aula de Cidadania e Desenvolvimento e tivemos a ideia de fazer esta notícia, pois assim contribuímos para a
divulgação deste tema, que deveria ser mais abordado.

OLIMPÍADAS DE QUÍMICA +
No dia de 9 de março de 2019, realizaram-se as Olimpíadas de Química +, na
Universidade de Aveiro, onde participei com a Margarida Rafael (11ºCT1) e o
João Santos (11ºCT2). Fomos acompanhados pelas professoras Ana Pina e Lurdes Barreiros que inquestionavelmente foram parte das pessoas que nos proporcionaram este dia inesquecível. Foi sem dúvida alguma, uma experiência incrível
para todos os que participaram, não só por passarmos o dia num ambiente onde
nos sentimos à vontade, como também por crescermos, de certa forma, a nível
pessoal.
Além disso, este ano tivemos o privilégio de celebrar os 150 anos da Tabela Periódica e os 100 anos da IUPAC, levando isso à elaboração de uma Tabela Periódica Humana constituída por todas as pessoas presentes.
Considero que todos os alunos deviam estar dispostos a participar em aventuras
destas e sem medo algum, porque como já dizia Lavoisier: «Na Natureza nada
se cria, nada se perde, tudo se transforma», isto é, todo o nosso tempo investido transformou-se em boas memórias e certamente felicidade por termos feito
parte deste projeto.
Gonçalo Medeiros (10º CT1)

COMEMORAÇÃO TP-19

Inês Freire, nº 12 7ºA, Lara Nunes, nº15 7ºA, Maria Baptista, nº21 7ºA

TELLING A STORY
9ºB , English
Joe and Lori are going in a cafe called
‘love’. They meet and give each other
their phone numbers. Then they went
to the cinema and started on a dating.
After the cinema they went to the Park,
fall in the love and kissed.
Later they had a big argument and broke up.
Some days later they met in the cafe
where they met for the first time and
made up.
Afonso Pereira, Francisco Pereira
Joe went to a party and he saw a really
beautiful girl so he introduced himself,
after talking with the girl who is called
Lori, she gave him her phone number.
One week after that they decided to go
on a date to the cinema, after that they
met sometimes and after four weeks
they fall in love. But unfortunately, two
months later they broke up because
Lori saw a girl kissing Joe. Two days later after Joe had explained to her the
situation, they made up.
Guilherme Almeida n10, Catarina
Manique n5  
Joe and Lori met at the bar. Joe started
the conversation with Lori because Lori
is atractive. Joe invited Lori to the cinema. After the cinema Joe arranged to go
to the Green Park. And then, they fall in
love. After one month the relationship
broke up because Joe is jealous. After
one week Joe invites Lori to one date to
apologize
Tomás Brito Nº17 9ºB
Rodrigo Salvado Nº14 9ºB
Joe and Lori were on a party and Lori
fancys Joe. Joe gives her his phone
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A Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de dezembro de 2017, durante a sua 74ª sessão reunião plenária, proclamou o ano de 2019 como o
Ano Internacional da Tabela Periódica
dos Elementos Químicos (International
number. Joe and Lori start to talk and Year of the Periodic Table of Chemical
after a week they go on a date to watch Elements –IYPT 2019). Com base nessa
decisão, o IYPT 2019 foi aprovado pela
a film in the cinema. They continue Conferência Geral da UNESCO.
hanging out and after a while they fall
in love. During their relashionship they A Tabela Periódica dos Elementos Químicos é um utensílio fabuloso para
break up becouse Joe betray Lori with aqueles que convivem e trabalham com
her best friend. After a long time, they a química, que se tornou com o passar
met in a café and Lori apologize Joe dos anos num símbolo praticamente
and they make up and they live happy universal. São assinalados os 150 anos
da primeira versão desta tabela, conceforever.
bida por Dmitry Mendeleev, o químico
Cumprimentos, Margarida, Sofia e o russo responsável por ter criado, em
Pombo 1869, um dos mais úteis instrumentos na ciência e que ainda hoje é visto
One day Sam, Kate and Dave, decide como um ícone científico, dada a sua
to hang out. They decide to get sunba- importância, organização e até mesthes in the beach, but with the relaxing mo a sua vertente estética. Associa-se
sound of the sea and the seagulls Dave
falls asleep. Sam and Kate, have an idea,
they want to play a prank on Dave so
Sam takes a bottle of water out of their
cold bag and thorw it on Dave’s back
and head. The water was very cold,
so Dave woke up suddetnely whit the
shock, but then Sam and Kate laught
becuse they think it was realy funny.
Dave, thinks the opposite, he got upset
and so he begins to shout at them, they
feelt bad and guiltty. After Dave finishes shouting at them, they apologize
to him, telling him it was a stupid ideia.
And so, they cuntonei their day at the
beach, all very happy.
Filipe Reis e José Couto
Catarina Costa, Catarina Quintela

a este evento, a comemoração dos 100
anos da IUPAC (International Union of
Pure and Applied Chemistry), organização que foi criada com o objetivo de
universalizar a linguagem química e de
incentivar e divulgar trabalhos nesta
área.
No âmbito destas comemorações, a
turma CT1 do 10º ano foi convidada a
representar o Agrupamento de Escolas
do Fundão numa atividade organizada pela Universidade da Beira Interior
(UBI), que teve lugar na Covilhã, na tarde do passado dia 7 de março. Esta atividade consistiu na construção de uma
“Tabela Periódica Humana”, como se
mostra nas imagens.
Nota: Se tiver curiosidade em obter
informações sobre a Tabela Periódica,
visualize o vídeo disponível em http://
www.cienciaviva.pt/tabelaperiodica/.
Maria José Pires

ASSINALAR O DIA MUNDIAL DA ÁRVORE: PARA CIMA TODOS “OS SANTOS” AJUDAM!
COMO AS ÁRVORES FAZEM PARA LEVAR ÁGUA
DAS RAÍZES ÀS FOLHAS E
PRODUZIR A MATÉRIA ORGÂNICA QUE ALIMENTA
OS SERES VIVOS?

conhecemos. E então surge
uma pergunta muito curiosa: Como é que as árvores
sendo tão altas (algumas chegam a 112,8
metros de altura),
conseguem levar
água e nutrientes
das raízes até as
No dia 21 de março, entre outras efe- copas?
mérides assinalou-se o Dia Mundial da A Araucaria anÁrvore. Como forma de homenagear as gustifólia estão
árvores adaptámos este artigo, a partir entre as árvode uma notícia recolhida na internet, res mais altas
que surge, na sequência do que apren- do mundo. Como
demos no módulo 3 da disciplina de será que essas plantas
Biologia, do curso TAS18. Esta revela fazem para levar água e
um pouco do maravilhoso mundo das nutrientes até as altas
plantas e da forma como “aprenderam folhas e ramos? Bem,
a contrariar” a força da gravidade para essa não é uma queslevar a água desde o solo até às folhas tão fácil de ser explionde ocorre a fotossíntese.
cada. Acreditamos
O Paleontólogo Richard Fortey escre- que três fenómenos
veu “impossível existir acontecimento distintos possam estar
mais importante do que o momento em envolvidos. A capilaridade
que o mundo se cobriu de verde”. For- da água, a pressão positiva das raízes
tey estava a falar do longínquo momen- e a transpiração das folhas.
to em que a vida saiu da água e invadiu
a terra. Ação feita pelas plantas.
As plantas, como sabemos, são seres
vivos pertencentes ao grande e diversificado Reino Plantae. Esses seres são
eucariontes autotróficos, fotossintetizantes e multicelulares que, como tudo
indica, foram os primeiros seres vivos
a invadir a Terra e como não encontraram competição (já que foram os primeiros), o invadiram. A consequência
disso é que; “toda a vida animal terrestre cresceu ao lado das plantas verdes...” como afirma Fortey.
As plantas diversificaram-se; delas surgiram variantes como arbustos, árvores
e toda a diversidade vegetal que hoje

The GABA meeting
On 14th February some of my classmates and me participated in a meeting
with six multimedia students of the
University of Fine Arts in Lisbon. That
meeting was a part of these students’
program to complete their multimedia
subject, they call it GABA, in Portuguese it means “Galerias Abertas de Belas
Artes” that is, open gallery of fine arts.
In the future I would like to be a multimedia student, so this experience
was very important for me and I think
it was also very important for the students, because they listened to us, to
our opinions and suggestions. I think
they enjoyed being with us and teaching their skills and learning ours too.
Now I will explain how the GABA works.
Six multimedia students, Joana, André,
Pedro, João, Carolina and Xavier came
to Fundão to develop their work, but in
different styles. I think that was very
interesting to see how six students of
the same area could do totally different
work. They all had a different style, and
they all chose different aspects of Fundão to develop their ideas: industry,
constructions, sounds, nature and traditions. I was fascinated by the diversity and the attention to detail. Their
work even included aspects related to
beetles and ants and other insects.
If we didn´t like the work they produced we could talk to them about it and

A pressão positiva das raízes é Resta então a transpiração das folhas.
algo curioso. Os biólo- Essa teoria foi formulada por Henry
gos J. M. Amabis e G. Horatio Dixon e, segundo ela, conforR. Martho explicam me Lopes e Rosso, explicam “a perda de
que; “as raízes de água por transpiração nas folhas atuacertas plantas em- ria como uma forma de sucção”. Fortey
purram a seiva resume bem toda a teoria ao escrever
bruta para cima, que “Enquanto a água evapora da sufenómeno co- perfície das folhas, sob o calor do sol,
nhecido como a ação capilar puxa a água para cima
pressão posi- desde a raiz”. Então, a perda de água
tiva da raiz”. pelas folhas, acaba por “puxar” a água
Por esse fen- e os nutrientes das partes mais baixas,
meno as raízes nutrindo assim toda a planta.
podem elevar líUm evento acabou por levar ao outro.
quidos e nutrientes a
Plantas pequenas podem suprir suas
alguns metros de altura,
necessidades de água usufruindo apetudo isso, devido ao
nas da capilaridade da água enquanto
fato de que algumas
que, outras um pouco maiores, podem
células (células de
beneficiar da capilaridade e da pressão
transferência) bompositiva das raízes. Por fim as árvores
bearem sais minede alto porte, podem usar os três fenórais para dentro do
menos para o fim de nutrição.
xilema e a água entrar
por osmose, equilibran- Um engenheiro teria grandes dificuldado os líquidos e levando a des em imitar tal engenhosidade vegeseiva para cima. Mas a pressão positiva tal.
não é algo geral a todas as árvores e Não há dúvida de que, neste caso, para
Capilaridade é uma propriedade pró- devido a isso, acredita-se que esse fato
cima “todos os santos ajudam”!
pria da água, a qual é resultado da desempenha pouca função na elevação
Notícia recolhida e adaptada pela
adesão e coesão de suas moléculas. A de água até as alturas.
turma TAS18
bióloga Sônia Lopes e Sergio Rosso esclarecem “por capilaridade a água sobe
espontaneamente em tubos (Xilema), e
quanto mais finos eles forem, mais alto Levar a primavera ao hospital
a água subirá”. Mas apenas essa propriedade (capilaridade) não é suficiente
O Voluntariado Hospitalar da Liga dos Amigos do Centro Hospitalar Cova da
para levar água e nutrientes das raízes
Beira é uma entidade parceira do nosso Agrupamento com quem o Projeto de
às altas estruturas vegetais. No geral a
Voluntariado Juvenil frequentemente colabora. Com o intuito de reduzir o imcapilaridade da água apenas consegue
pacto da hospitalização nos doentes e familiares, a Liga promove várias atividaelevar os nutrientes a menos de um
des para humanizar os espaços hospitalares. Uma dessas iniciativas é o projeto
metro do solo e como sabemos, há árdenominado “Sentir a Primavera” que, todos os anos por altura da chegada da
vores com até 112, 8 metros de altura,
primavera, pretende levar alguma alegria e tornar os hospitais da Covilhã e do
como a Sequoia sempervirens. Então há
Fundão mais acolhedores para os que necessitam dos seus serviços e para os que
outros fenômenos envolvidos.
lá trabalham.

Já há anos que os alunos do AEF, em conjunto com os seus professores, têm realizado trabalhos para expor no hospital do Fundão, contribuindo para a realização do objetivo proposto pela Liga e para uma maior ligação entre as instituições
they would listen to us. I found that locais. Este ano os responsáveis pela atividade foram os alunos da Oficina de
was really cool because most of the ol- Pintura orientados pela professora Rosalina Gomes e os alunos dos professores
der people (a few years older than us) Isabel Rocha, Mª José, José Adelino, Célia Ferraz, Lurdes Fernandes e Isabel Melo.
don´t really listen to what we say and I
O Grupo de Voluntariado Semanal
truly enjoyed the fact that they treated
us as equals. At the end of the day I
think they learned as much as we did
and we made six wonderful friends.
As they are going to stay here for some
time, they will call us out to help them
and vice versa. It is great because there
isn´t that thing “oh you are just a kid”.
No. We are all students, learning with
each other. I hope that we can keep in
touch and I’d like to be able to produce
work with the same quality because I
think they are amazing.
I’d like to leave a special thank you to
Xavier, who helped me solve the problem with my camera, to André who is
the best photographer I know, to Pedro
who makes the best movies of my favourite insects, to João and Joana who
are always open to show me my mistakes and help me, and finally, to Carolina who wrote the most wonderful
poem I´ve ever listened to in my life.
I´ll never forget the most awesome experience of my insignificant life.
To be able to participate in this meeting I missed an English class, so my
teacher asked me to write this text,
which I gladly did.
Matilde Florêncio. 10º AV
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NOTÍCIAS DO PES (Programa de Educação para a Saúde)
PROJETO + CONTIGO
O Projeto + Contigo é um projeto de
intervenção no âmbito da promoção
da saúde mental e da prevenção de
comportamentos do domínio da esfera
suicidária, na adolescência. Este projeto, iniciado em 2009, em Coimbra, na
componente formativa de Enfermagem
de Saúde Mental Comunitária, do curso de Pós-Licenciatura de Enfermagem
de Saúde Mental e Psiquiatria da Escola
Superior de Enfermagem de Coimbra é
um bom exemplo de como os percursos de formação avançada, em sinergia
com a clínica e a investigação podem
ser um verdadeiro contributo para a
inovação das práticas clínicas de forma
a responder aos reptos que a complexidade dos problemas e intervenções no
domínio da Saúde Mental (Santos et. al.,
2014).

pecificamente ligados à área da saúde
escolar e preferencialmente, com formação na área da saúde mental.

O período de intervenção é composto
por 7 momentos de contacto com os
alunos, no grupo experimental e 2 no
grupo de controlo. Ao longo das sessões programadas são abordados temas como o estigma da doença mental,
a adolescência, a autoestima, a capacidade de resolução de problemas e o
bem-estar. Transversal a todo o programa surge a questão da comunicação
assertiva, gestão de emoções e comportamentos de risco. O grupo de controlo
participa nos momentos de Diagnóstico de Situação e Avaliação Final, bem
como nas atividades dinamizadas pelos alunos em projeto para toda a escola, nomeadamente como aconteceu
no passado dia 14 de março, no dia+
Os principais objetivos, deste projeto
contigo, celebrado pelo Agrupamento
são:
de Escolas do Fundão.
Promover a saúde mental e bem-estar
As metodologias de intervenção utiliem jovens do 3º ciclo e secundário;
zadas nas sessões são a expositiva, a
Combater o estigma em saúde mendiscussão de situações concretas, o
tal;
role-play e jogos socioterapêuticos. As
Prevenir comportamentos auto desturmas onde decorre a intervenção são
trutivos;
selecionadas pela escola.
Criar uma rede de atendimento de
Porquê desenvolver um projeto na área
saúde mental;
Promover habilidades sociais; promo- da saúde mental nas escolas, dirigido a
adolescentes?
ver o autoconceito;
Promover a capacidade de resolução
- Porque a adolescência é uma fase
de problemas;
mágica na nossa vida, onde experiPromover a assertividade na comunimentamos ambivalência de senticação;
mentos e transformações na saúde
Melhorar a expressão e gestão de
mental.
emoções;
- Porque nesta etapa de transição e
Detetar precocemente situações dismarcada por transformações a nível
túrbio mental;
físico, psíquico, afetivo e social, o
Fortalecer redes de apoio nos serviadolescente é confrontado com uma
ços de saúde mental
série de problemas e desafios que
A operacionalização do projeto imexigem um esforço de reorganização
plicou, a frequência de uma formação
para a sua resolução, cumprindo aspara profissionais de saúde, mais es-

sim as várias tarefas do desenvolvimento.
- Porque é uma fase intensa e de grande instabilidade emocional que poderá ser vivenciada como um período
de crise com repercussões na saúde
mental dos adolescentes, tornando-os vulneráveis à adoção de comportamentos agressivos, impulsivos
(Borges & Werlang, 2006; Santos et.
al., 2014).
- Porque a Organização Mundial de
Saúde, estima que cerca de 20% de
crianças e adolescentes apresentem,
pelo menos, uma perturbação mental antes de atingir os 18 anos de idade. (DGS,2015).

Centro de Saúde do Fundão
Assinalámos o Dia + Contigo, no âmbito da semana + Contigo.
No âmbito do projeto + Contigo, iniciado em 2009 pelo curso de Pós-Licenciatura de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria da Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra e que visa a
promoção da saúde mental e bem-estar
e da prevenção de comportamentos indesejados, as turmas do 7ºB e 7ºD e as
respetivas DT, em parceria com a UCC
do Centro de Saúde do Fundão, com a
colaboração do PES deste Agrupamento, assinalaram o dia + Contigo (que se
comemora a 12 de março), no dia 14 de
março, no âmbito da semana + Contigo.

Todos estes aspetos revelam a importância e a pertinência da entrada de
projetos que promovam a saúde mental
nas escolas. Os mesmos devem acontecer em articulação com as equipas de
saúde escolar, das unidades de saúde. Por volta das 9h35 minutos, ao som de
“Dá-me um abraço” de Miguel Gameiro,
O projeto + Contigo chegou ao Agrua comunidade escolar foi convidada a
pamento de escolas do Fundão, no ano
assistir a uma pequena intervenção soletivo 2016 – 2017 e teve início em duas
bre a importância da saúde mental, no
turmas do 7º ano.
anfiteatro ao ar livre do Agrupamento
No Fundão, munidos de um espirito de de escolas do Fundão.
trabalho em equipa, Saúde/educação,
As alunas do grupo de dança da protemos conseguido dar passos para a
fessora cristina da Cruz, professora
implementação de um projeto que tem
de Educação Física) apresentaram uma
impacto da vida dos seus interveniencoreografia subordinada ao tema, que
tes, embora os resultados não sejam
pretendia chamar a atenção para a posvisíveis a um olhar menos atento que
sibilidade dos jovens se envolverem em
procure resultados rápidos, a análise
atividades e obis que sejam positivos
dos dados indicam ganhos significatipara a sua saúde mental.
vos em vários itens analisados entre os
quais: bem – estar e na diminuição da Houve distribuição, declamação e afixação de mensagens positivas em difesintomatologia depressiva		
rentes locais dos dois edifícios princiO projeto + Contigo, relembra – nos, a
pais do Agrupamento e distribuíram-se
magia da adolescência e a vulnerabilicorações doces com mensagens calorodade da mesma. E evidencia a imporsas nos bares das duas escolas.
tância da promoção saúde mental, nesRegistaram-se os momentos em fotota como em outras fases da vida.
grafias, vídeos, mas principalmente no
Termino esta breve descrição com uma
coração de cada um!
citação de alunas do Projeto + contigo
“A adolescência é como um puzzle, te- Este foi apenas um momento, que enmos que ter paciência para o resolver” volveu a escola toda, mas na turma do
7ºD, as sessões continuam a ser dina(cit Ana Teixeira e Matilde Marcelino).
mizadas e trabalhadas pela enfermeira
O importante é não desistir! Ninguém
Filomena Correia, nas aulas de DTA e
está sozinho! Existe uma saída! O pride Cidadania, com os alunos desta turmeiro passo é falar com alguém!
ma., ao longo do ano letivo.
A tua/nossa saúde mental importa!
Rosa Antunes (professora de CidadaEnfermeira Filomena Correia, UCC –
nia e Desenvolvimento do 7ºD)

Ações sobre sexualidade, bullying, violência, consu- Projeto OS 3S:
mos e peso excessivo e obesidade
SEXO, SEXUALIDADE E SEGURANÇA
Durante o mês de março, às terças e
quintas feiras, e até ao dia 2 de abril,
as enfermeiras estagiárias do 4º ano do
curso de enfermagem, supervisionadas
pela professora Ana Maria Vaz, docente
da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes
Dias, do Instituto Politécnico de Castelo
estiveram na nossa escola para proporcionar aos nossos alunos ações sobre
sexualidade, bullying, consumos e peso Este ano as turmas alvo foram as do 5º,
excessivo e obesidade.
6º, 7º e 8º anos. Os CT definiram quais
Há já alguns anos que estas sessões o tema a abordar em cada turma, tentêm vindo a acontecer na nossa escola, do em conta as caraterísticas dos alufruto de um protocolo de colaboração nos. Os DT procederam à marcação das
entre a Escola Superior de Saúde Dr. Lo- sessões a realizar nas suas turmas, de
pes Dias, do Instituto Politécnico de Cas- acordo com o calendário disponível.

A adolescência é uma fase da vida em
que se verificam mudanças significativas em termos de desenvolvimento humano. Verifica- se também que os adolescentes pertencem a uma faixa etária,
geralmente saudável, pelo que a procura de cuidados de saúde preventiva é
muitas vezes reduzida, fazendo com
que estes se encontrem, em muitas situações, afastados dos profissionais de
saúde. Os objetivos deste projeto são:

Alertar para a exposição sexual nas redes sociais
Transmitir conhecimentos sobre medidas de contraceção
Desmitificar falsas ideias associadas
aos métodos contracetivos e à gravidez
Prevenir Infeções sexualmente transmissíveis.

Promover comportamentos e atitudes
positivas e seguras face à sexualidade. Com estes objetivos estão prestes a
ter início as sessões 3 S´S para as turPromover o autoconceito e autoestima mas do 9ºano, constituídas por sessão
como ponto de partida para a aceitação inicial de cerca de 90 minutos de interde si próprio e do outro
venção nas turmas pelas enfermeiras
da UCC – Centro de saúde, Eugénia lintelo e o PES (Projeto Educação para a As sessões têm estado a decorrer den- Promover o respeito pelo corpo e pela deza e Filomena Correia, e de uma pepessoa
Saúde) do Agrupamento de Escolas do tro da normalidade nas turmas inscriquena sessão de 45 minutos pela Dr.a
Estabelecer um clima de aceitação face Rita Faísca (infeciologista).
Fundão., no âmbito do Projeto Bem tas.
às diferentes orientações sexuais
Crescer/Mal Crescer.
A equipa PES
A equipa PES
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VISITA AO ESPAÇO PONTES
Na passada terça-feira, dia 5/03 fomos
visitar uma exposição no Projeto Pontes de algumas obras do artista Pedro
Chorão.
Pedro Chorão, é um artista de 72 anos
que se dedica muito a fazer pinturas e
obras não figurativas, dando o poder
da interpretação ao visualizador da
obra no momento. Ele pinta no momento e diz que atualmente, se tivesse de
reproduzir as suas pinturas, mudaria
alguns aspetos. Viajou muito pela Índia
e Europa, mostrando influência destes
lugares e culturas nos seus trabalhos.

¿Viajar a España? ¡¡Me gusta un montón!!

uma obra de arte; Também se pode reconhecer uma obra de arte quando se
leva essa obra para o mercado da arte.
Guardamos também uma frase importante que retrata este aspeto que para
fazer uma obra de arte é preciso tempo
e treino, “O processo de investigação
artística é o que legitima o artista”, dita
pelo curador.

Passando depois à observação das
obras, identificámos os materiais usados, entre eles a cartolina, tinta-da-china, grafite, aguarelas, tinta acrílica. Reconhecemos também que a exposição
se dividia em três momentos: as colaAntes de observar detalhadamente cada
gens e os recortes (duas obras), a pintuobra (eram seis no total) tivemos uma
ra (três obras) e os estudos do trabalho
conversa com o curador da exposição,
(uma obra).
Flávio Delgado, com a qual retirámos
algumas ideias importantes referentes Para terminar esta nossa visita foi-nos
a obras de arte que desconhecíamos: dada a tarefa de reproduzir algumas
Para fazer um trabalho abstrato tem obras do artista com materiais que tíde se saber desenhar; É preciso dese- nhamos ao nosso dispor (cartolina, renhar muito e “treinar” para fazer um cortes, etc.) Foi uma boa experiência.
trabalho que possa ser considerado
Matilde Marcelino 9.ºE
No passado dia 26 de fevereiro, a turma do 9.ºE do Agrupamento de Escolas do
Fundão dirigiu-se ao Espaço Pontes com o professor António Pereira, no âmbito
da disciplina de educação visual, com o objetivo de ver a exposição do artista
Pedro Chorão.A exposição esteve disponível entre os dias 5 de fevereiro e 3 de
março e incluia 6 obras, separadas por 3 momentos, 2 obras à base de cortes
(1ºmomento), 3 obras à base da pintura (2ºmomento) e 1 estudo (3ºmomento).
No decorrer da exposição o curador Flávio Delgado mostrou-nos que a cada obra
de arte antecede todo um processo de investigação e de estudo artístico, daí a
presença de um dos estudos do artista. As obras estavam datadas entre finais
do século XX e inícios do século XXI. Ao longo dos anos o artista envelhceu e
tornou-se numa pessoa mais madura, o que o leva a afirmar que, provavelmente, se fosse hoje que fizesse aquelas obras acrescentaria e/ou retiraria algum
pormenor, por isso, e por essa opinião ser partilhada pela esmagadora maioria
dos artistas conclui-se que uma obra de arte está em crescente criação até ser
vendida ou deixar de estar na posse do artista. Após o fim da exposição a turma
regressou à escola.

Nos dias 2, 3 e 4 de março, alunos dos
11º e 12º anos, acompanhados por alguns professores, realizaram uma visita de estudo a Espanha. A viagem teve
início na madrugada do dia 2 de março,
pelas 4:30, com a saída do Fundão em
direção a algumas cidades do país vizinho.

O almoço partilhado deste dia decorreu
no adorável Parque del Buen Retiro. Visitámos com tranquilidade este espaço
central da capital, propício à prática de
atividades ao ar livre.

Seguiu-se a visita à estação de Atocha,
um complexo ferroviário muito importante em Madrid. Foi inaugurado em
A primeira paragem foi em Ávila. Visi- 1851 com o nome Estación del Mediotámos o Monasterio de la Encarnación, día.
onde viveu Santa Teresa de Jesus, perCom o programa cultural deste dia a
corremos a pé algumas ruas do casco
terminar, lá fomos em direção ao alantiguo e passeamos pelas muralhas
bergue onde jantámos, convivemos e
que rodeiam a cidade. Esta cidade recedescansámos.
beu-nos com um sol primaveril muito
No terceiro e último dia de visita, 4 de
agradável.
março, dirigimo-nos ao estádio SantiaDepois desta enriquecedora visita à
go Bernabéu, o que, para alguns alunos,
cidade de Ávila, partimos em direção
foi o momento auge do dia. Neste loa Segovia. Aí visitámos o Alcázar, um
cal, vários estudantes tiveram a oporpalácio fortificado em pedra e erguido
tunidade de fazer o Tour Bernabéu.
sobre um penhasco rochoso. Foi fortaDurante o referido trajeto, foi possível
leza e residência temporária de memver alguns troféus do clube madrileno,
bros da realeza e serviu de inspiração
visitar o relvado, a sala de imprensa e
para o castelo dos sonhos da Walt Disos balneários, entre outros locais do esney. Houve ainda tempo para admirar
tádio. A visita terminou na loja oficial
o grandioso aqueduto romano, que
do Real Madrid.
percorre o centro da cidade. Depois
partimos em direção ao albergue onde Seguiu-se o almoço em diferentes lopernoitámos. Depois do jantar, profes- cais circundantes à Puerta del Sol e, em
sores e alunos tiveram oportunidade seguida, tivemos a oportunidade de code conviver e relaxar antes do merecido municar nas mais diversas situações e
espaços (Gran vía, Plaza Mayor, Casa
descanso.
del libro, entre outros).
O segundo dia, 3 de março, começou
com a visita ao Museu do Prado, con- Ao fim da tarde, regressámos ao Funsiderado o museu mais importante de dão já com vontade de repetir esta
Espanha e um dos mais importantes magnífica experiência.
do mundo. Neste local fomos presenAlunos de espanhol a frequentar os
teados com belas e preciosas obras de
11º e 12º anos
arte.

por Alice Alvo 9.E

Trabalho de Francisca Fonseca do 9.E realizado a partir da visita às obras de Pedro Chorão
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PROJETO EMPRETIC: (Re) descobertas da transumância (Resumo)
O projeto EMPRETIC tem como objetivo
principal o fomento do espírito empresarial nos alunos mediante a aplicação
prática de projetos transfronteiriços de
inovação educativa, baseados no uso
de novos suportes TIC e centrados em
atividades económicas tradicionais.
Com base neste objetivo o AEF e o IES
los Sauces Benavente (Zamora), escolas
parceiras no âmbito do projeto transfronteiriço EMPRETIC definiram, para
o projeto conjunto das duas escolas, o
seguinte:
“Entre a Cova da Beira e Valles de Benavente, com o projeto (Re) descobertas
da transumância, o Agrupamento de
Escolas do Fundão e o IES Los Sauces
Benavente (Zamora) pretendem criar
uma nova transumância de pessoas,
conhecimentos, ideias e produtos, que
permitam desenvolver e potenciar uma
identidade europeia, baseada nas artes tradicionais, numa perspetiva de
sustentabilidade. Com este desafio iremos colocar alunos das duas escolas a
observar, pesquisar, pensar, planear,
criar, agir, usar as TIC, experimentar,
refletir, concluir… e se possível criar
algo novo!
O projeto projeto (Re) descobertas da
transumância no AEF foi articulado
com o projeto Escolas do Queijo (CMF),
uma vez que os objetivos dos dois
projetos se articulavam plenamente
e se complementavam mutuamente.

Os dois projetos caminharam assim,
paralelamente, ao longo do ano letivo
2017/2018, desenvolvendo-se em várias etapas:

rem os requisitos
de apresentação
(queijos deformados).
Produção
de chocoqueijo e
Fabrico de queijo de acordo com os méqueijocereja.
todos tradicionais da Beira Baixa na escola e numa queijaria artesanal.
I n ter di sc i pl i n a ridade e mobiCura do queijo na escola. Criação de
lidades.
Desenum rótulo e de uma marca (Queijo EMvolvimento
de
PRETIC).
trabalhos no âmParticipação na Feira da Soalheira (maio bito das várias disciplinas e mobilida- Na sala de Imprensa da CMF, todas as
de 2018)– mostra de queijos.
des com alunos entre as duas escolas escolas tiveram oportunidade de apresentar os seus projetos perante as ouContacto com os ambientes da pastorí- (fevereiro e abril de 2018).
tras escolas e perante a Comissão Miscia – visita à quinta da Filhad´eira. En- Divulgação do projeto (Dia do agrupata. O nervosismo era muito, mas todos
trevista a um pastor.
mento, Fira da Soalheira, Olho Vivo, fizeram o seu melhor!
Atenção para a quantidade de soro e RCB, Jornal do Fundão, Projeto 80,
Os nossos alunos do 9ºD, ao lado dos
águas residuais provenientes da indús- Ciência na Escola…)
quatro parceiros da Escola de Benatria de laticínios. Perigos ambientais e Nos dias 20, 21 e 22 de março decorreu
vente, também apresentaram o seu
elevados custos de tratamento (parce- o encerramento deste projeto transprojeto conjunto (Re)Descoberta da
ria Valamb)
fronteiriço no Fundão. Acolhemos mais transumância, tendo oportunidade de
Possibilidade de utilização do soro na de cem visitantes, oriundos de 16 esco- demonstrar competências que adquiriindústria alimentar. Análises qualitati- las Ibéricas. A comitiva de cada escola ram ao desenvolver deste projeto. Envas e quantitativas ao valor nutricional era composta por 4 alunos, um profes- quanto apresentavam, uma das alunas
sor e alguns elementos das direções pôs mãos à obra e fez um queijo, de
do soro (atividades experimentais).
das Escolas e Agrupamentos.
acordo os processos tradicionais do
Desenvolvimento de bebidas lácteas
queijo da Beira Baixa.
(Day UP), a partir de soro e concentra- Para além os representantes de cada
do de maçã e de pêra (parceria Biofun) escola, estiveram também presentes os No final, todos reconheceram que com
(com ou sem fermentação com Kéfir). representantes do projeto, que consti- este projeto, os alunos puderam obserTrabalho experimental para estudo do tuem a Comissão Mista. Esta envolve var, pesquisar, pensar, planear, criar,
elementos, tanto do lado Espanhol, da agir, usar as TIC, experimentar, refletir,
processo de conservação. Testes de
Junta de Castilla Léon, como do lado concluir e … inovar.
Experiências culinárias e inovação de Português, da DGEstE – Centro e da
produtos. Aproveitamento de queijos DGEstE – Norte.
que não têm venda, por não cumpri-

PROJETO ReuSPA
(reutilizar soro para Alimentação/proteger o Ambiente)
O projeto ReuSPA (reutilizar soro para Alimentação/proteger o Ambiente) surgiu
dos projetos: Escolas do Queijo e EMPRETIC, no âmbito dos quais, os alunos do
8ºD produziram queijo, no ano letivo anterior. Enquanto decorria o processo de
fabrico, os alunos foram-se apercebendo da elevada quantidade de soro produzida, pelo dessoramento da coalhada. Aperceberam-se que são necessários cerca
de 3 L de leite de ovelha para obter 1 kg de queijo fresco, sendo rejeitados aproximadamente 2 L de soro. Este subproduto das queijarias, é neste momento, um
produto sem valor económico.
Ao longo do processo surgiram outras questões: “Será que o soro tem valor nutricional? Para onde vai o soro que não é aproveitado?”
As respostas obtidas para estas questões deram origem ao projeto ReuSPA, idealizado para a produção de bebidas lácteas, tendo por base uma investigação
científica rigorosa e fundamentada. Este projeto surge como uma oportunidade
para os alunos realizarem um trabalho de investigação envolvendo a aplicação
do método científico; Valoriza a educação ambiental, a educação para a saúde, a
educação para o empreendedorismo, educação para o consumo e para a cidadania; Mobiliza conhecimentos das diversas áreas do “saber” e do “saber fazer”; Estimula o desenvolvimento de conhecimentos; Permite desenvolver competências
empreendedoras e de cidadania; Cria dinâmicas de trabalho colaborativo não só
nos alunos, como nos professores das várias disciplinas, indo ao encontro nas
novas orientações legislativas; Reforça a ligação da escola com o meio envolvente, nomeadamente com o tecido económico/empresarial da região, contribuindo
para o desenvolvimento local e regional; Permite experiências pedagógicas que
ultrapassam as paredes da sala de aula e o gradeamento do recinto escolar.

1 prémio edsex ao grupo Histérico
Foi atribuído o 1º Prémio do 2º Concurso de Boas Práticas de Promoção
da Igualdade de Género na Educação
Sexual ao espetáculo IDENTIDADE do
Grupo de Teatro Histérico do Fundão!
O Histérico está em festa e agradece
este reconhecimento!
“É com muito gosto que vimos, hoje, 8
de março, Dia Internacional das Mulheres, comunicar que a Peça “Identidade”
do Grupo de Teatro Histérico do Agrupamento de Escolas do Fundão recebeu
o 1º Prémio do 2º Concurso de Boas
Práticas de Promoção da Igualdade de
Género na Educação Sexual do “Projeto EdSex= : Promover a Igualdade Através da Educação Sexual” da Casa Qui
- Associação de Solidariedade Social,
projeto financiado pelo POISE/Portugal
2020/CIG.
1º Prémio
Peça “Identidade” - Grupo de Teatro
Histérico
Agrupamento de Escolas do Fundão
2º Prémio

O projeto ReuSPA (reutilizar soro para Alimentação/proteger o Ambiente), que “Engenheiras Por Um Dia”
está em desenvolvimento, é um dos projetos selecionados na primeira fase, no Agrupamento de Escolas do Fundão
âmbito do projeto Ciência na Escola, da Fundação Ilídio Pinho.
3º Prémio
Programa e Competências Pessoais e
Sociais “(Des)Envolve-te”
Agrupamento de Escolas Escalada Pampilhosa da Serra”.
Mais informações sobre o prémio, a
casa Qui e o visionamento do vídeo
IDENTIDADE: http://www.casa-qui.pt/
edsex
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SEMANA DA LEITURA - SOPHIA NO LAR
No dia 15 de março, os alunos da turma
LH do10ºano, no âmbito da disciplina
de Literatura Portuguesa, e integrado na
Semana da Leitura, visitaram o Lar da
Misericórdia do Fundão, acompanhados
pela professora Cesaltina Neves.
Os alunos fizeram a leitura expressiva
de diversos poemas de Sophia de Mello Breyner para os utentes do lar. Estes
retribuíram, lendo também poemas de
sua autoria, nomeadamente dos senhores UPA e Florentino Lampreia.
No final, a instituição ofereceu um lanche e algumas lembranças feitas pelos
utentes.
Foi um convívio agradável entre gerações e, sem dúvida, uma experiência
inesquecível para todos, ficando o desejo de voltar no próximo ano.
A ida ao lar foi para todos um momento que, sem dúvida alguma, deixou saudades e nos fez querer voltar àquela
tarde onde tivemos o prazer de ouvir
poemas emocionantes da autoria dos
utentes da instituição.
Penso que foi um momento muito importante, porque permitimos que aqueles que estão “fechados” no lar tivessem uma quebra na sua rotina e uma
tarde memorável, fazendo-nos sentir
muito bem connosco próprios.
Definitivamente uma experiência incrível e que deixa a qualquer um a ânsia
de voltar!
Eva de Jesus
A ida ao lar proporcionou-me uma experiência diferente. Foi um encontro
rico e prazeroso tanto para os utentes
do lar como para os estudantes. Para os
utentes do lar, foi um dia que se destacou já que houve um contacto mais de
perto com uma geração mais juvenil.
Do ponto de vista dos jovens, este também foi um dia diferente. Pessoalmente, foi um momento que me encheu o
coração. Cheguei à conclusão que com
atos simples é gerada felicidade para
muitas pessoas, e ver que se provoca
felicidade, até mesmo através de um
simples sorriso em alguém; é uma sensação reconfortante e inexplicável.
Bernardo Araújo
Foi uma fantástica experiência que tive
e estou, sem dúvida, grato por esta
proposta da professora Cesaltina Neves para fazer uma leitura expressiva
de diversos poemas de Sophia de Mello
Breyner e de dois utentes deste lar. A
humildade, hospitalidade e amabilidade demonstrada por todos os utentes
e funcionários do lar tornaram este

evento numa memória verdadeiramente inesquecível! Após a leitura dos
poemas que nós preparámos para este
evento, fomos surpreendidos pelos senhores UPA e Florentino Lampreia que
nos dedicaram uma série de poemas
da sua autoria, que deixaram marca na
mente de todos e fizeram com que toda
a sala se enchesse com emoção. Este
evento trouxe momentos fantásticos
que irei trazer sempre comigo como
uma boa memória da minha juventude.
Dinis David
Eu gostei imenso da experiência que
nos foi proporcionada com a ida ao lar,
devido à interação que tivemos com os
idosos do lar. São todos umas pessoas
super amorosas e receberam-nos muito bem. Espero que para o ano se repita esta experiência. Fui para casa com
um sorriso nos lábios e com os olhos
cheios de emoção.
Catarina Gonçalves
Partilhamos poemas com os utentes do
lar. Foi uma felicidade genuína e uma
experiência única e espero que, para o
ano, possamos repetir esta atividade e
repartir a felicidade por todos.
Diana Santos
Lemos poemas de Sophia de Mello
Breyner para prestigiar os seus utentes, o que os deixou felizes e alegres
pela nossa visita. Eu gostei bastante de
ter tido a oportunidade de ler para eles,
de ter conseguido emocionar e de ter
conseguido o objetivo, que era alegrá-los. Uma experiência única; ter passado por essa experiência valeu cada minuto do meu tempo. Já em casa refleti
bastante sobre eles, sobre as pessoas
que eu amo e que me amam. Essa visita
possibilitou-me uma nova maneira de
ver a vida.
Cristhian Souza
Após terem sido lidos os poemas de
Sophia, partilhámos os poemas de dois
utentes do lar. É notável a paixão que
eles têm pela poesia e eu senti-me muito grata de poder ter usufruído desta
oportunidade.
Foi uma partilha de conhecimentos e
cultura entre duas gerações que não foi

Almoçar com a Sophia
Na Semana da Leitura, no dia 14 de março, foi possível almoçar com Sophia na
cantina da escola, uma vez que os individuais dos tabuleiros foram personalizados e substituídos por poemas da autora, alegrando e preenchendo a refeição de
poesia. A biblioteca agradece ao professor Nuno Garcia, que tornou esta atividade possível e a todos os alunos e professores que colaboraram!

indiferente a nenhum de nós. Emoção,
alegria e gratidão foram os sentimentos mais presentes naquela sala, e isso
foi evidente pelas lágrimas.
Foi um momento bastante especial e
genuíno, que, sem dúvida, me aconchegou o coração. Espero sinceramente
um dia poder voltar.
Anaís Ramos
Foi uma tarde cheia de emoções à flor
da pele, nomeadamente na hora em
que os utentes retribuíram também
poemas da sua autoria, o que fez com
que alguns de nós, nesse momento,
nos emocionássemos. Para mim foi,
sem dúvida, um dos melhores momentos que já passei na vida, um encontro
entre duas gerações tão distintas, mas
que partilham o mesmo gosto pela poesia. Espero voltar mais vezes.
Maria Tavares
Com esta atividade, proporcionámos
aos idosos um sorriso nos lábios, o
que também me fez sentir, de uma
certa forma, útil pois todos nós gostamos de um carinho. Assim, fizemos
com que os utentes do lar não pensem
que estão esquecidos para o resto do
mundo e que só os seus familiares os
visitam.
Gostei bastante da maneira como fomos recebidos e de nos terem preparado alguns poemas que me emocionaram, não só pelo conteúdo escrito nos
versos mas particularmente pelas pessoas que os escreveram.
Foi uma atividade que me ajudou a
crescer, a pensar e agir de maneira diferente com as pessoas que gostamos e
a aproveitar todos os momentos.
Samuel de Sousa
Uma vez mais tive a oportunidade de
vivenciar este contacto intergeracional
no Lar da Misericórdia do Fundão. Foi
um momento muito gratificante, de
leitura e partilha de poemas, de trajetos de vida e de emoções; uma experiência que reflete a magia e o encanto
da poesia, poesia que é capaz de desencadear emoções bem profundas e sensibilizar gerações tão diferentes. É uma
aprendizagem que vai para além da
sala de aula e perdurará no íntimo de
cada um, propiciando uma cidadania
responsável.
Um agradecimento especial à equipa da
instituição pela forma calorosa como
nos acolheu, proporcionando um ambiente de alegria, carinho e convivialidade.
Cesaltina Neves

O encontro intergeracional, que pelo
terceiro ano consecutivo se renova
entre o Departamento de Línguas do
Agrupamento de Escolas do Fundão e
o Lar da Misericórdia do Fundão, revela
a importância da partilha de sentimentos, experiências e saberes, essenciais à
valorização pessoal, consolidando atitudes e valores dos jovens.
Maria João Rico

Qua a vossa estadia
Represente a sociedade,
Façamos deste dia
Um hino à fraternidade.
É um prazer ter-vos entre nós
Serão sempre bem-vindos,
Iremos cantar para vós
Esperamos ser bem recebidos.
Que seja uma realidade
Estes laços de união,
De amor e boa vontade
Numa forte reunião.
Entre jovens e idosos
Num espírito de bem-fazer,
São momentos deliciosos
Para desfrutar e viver.
Na hora da despedida
Fica entre nós a saudade,
É bem triste a partida
Quando existe a amizade.
António Xavier (UPA)

A Flor de Cerejeira
A Flor de Cerejeira
Brilha na nossa Serra,
Mas como é bonito viver
Nesta bonita terra!
É uma terra bonita
Onde se pode viver,
Se um dia me for embora
Dela não me vou esquecer.
O que fica na Beira Baixa
É a cidade do Fundão,
Tenho o seu nome guardado
Dentro do meu coração.
Florentino Lampreia

Um Dia na Rua com Sophia
No âmbito da Semana da Leitura, no dia 14 de março saíram à rua, numa manifestação poética, alunos do Agrupamento de Escolas do Fundão, para, assim,
celebrarem o Centenário do Nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen.
Uma atividade dinamizada pela biblioteca e professores do agrupamento.
Desde fadas de A Fada Oriana, passando pela Menina do Mar, com flores de O
Rapaz de Bronze, t-shirts com poemas e muitos muitos poemas, esta manifestação alegrou quem pela rua passou e com poemas, flores e marcadores sobre o
tema presenteou.
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Projeto “Ser Solidário promove X “Mercado da Bagageira”
No próximo dia 5 de abril, ultimo dia de aulas do 2º período,
entre as 8:30 e as 13:00 o Projeto “Ser Solidário” do Agrupamento vai realizar a X edição do “Mercado da Bagageira”,
integrado na “Semana Aberta”. Neste mercado de artigos em
segunda mão, toda a comunidade escolar pode participar. O
desafio é simples, basta trazer tudo o que não precisas e está
a mais em tua casa, das roupas aos acessórios, artigos de decoração, livros, material escolar, CD´S, etc., no teu próprio
carro, bicicleta, scooter ou mochila para o espaço entre o estacionamento e o gradeamento da Escola Secundária. Podes
montar a tua banca de crepes, tostas e doçarias. Está estipulado que nenhum objeto será vendido por mais de 5€, para
facilitar a sua aquisição pela população em geral, pois assim
terá oportunidade de adquirir, a preço de saldo, artigos usados que nas suas mãos poderão ganhar nova vida, evitando o
desperdício e protegendo a natureza.

Excelente oportunidade para comprar,
vender, trocar e ficar a ganhar!
Estão abertas inscrições para quem queira participar para vender, junto das professoras Ana Brioso@esfundao.pt e Catarina
Crocker@esfundao.
Projeto Ser Solidário doAgrupamento de Escolas do Fundão

Opinião dos alunos quanto ao projeto
EMPRETIC
(ver artigo na página anterior)
“Este projeto foi uma das melhores experiências que já
tive até agora e confesso que está a custar-me pensar que
o projeto acabou.”
“O encerramento do Projeto EMPRETIC foi um pouco
cansativo mas também divertido, pois vieram alunos de
todas as escolas. Eu gostava que não tivesse acabado porque assim podíamos fazer bastantes coisas.”
“Este projeto deu-me a conhecer costumes e a dar asas à
minha criatividade”
“Com este projeto aprendi que precisamos de abrir mais
os nossos horizontes e de falar mais, de comunicar mais
com os nossos colegas.”

Aspetos Positivos e Negativos da Monarquia Constitucional e da Primeira República em Portugal
Antes
vivíamos
numa
monarquia,
depois mudámos para uma
república, porém, a monarquia também tinha alguns
aspetos positivos e relevantes. O rei governava de acordo com a Constituição,
isto é, de acordo com a lei, ao invés de
tomar decisões baseadas na sua livre
vontade (absolutismo). Na monarquia
constitucional os poderes eram divididos. Assim, o poder legislativo pertencia às cortes, o poder executivo pertencia ao rei e aos seus ministros e o
poder judicial pertencia aos tribunais.
Nesta altura já havia eleições, o povo
é que escolhia os seus representantes
nas Cortes. Também foi com a monarquia constitucional que as penas aplicadas pelo poder judicial passaram a
ser teoricamente iguais para todos os
cidadãos, bem como deixou de haver
grupos sociais isentos do pagamento
de taxas e tributos.
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Apesar disto tudo, a monarquia também tinha muitos aspetos negativos.
Nem toda a gente podia votar (só homens alfabetizados, com mais de 25
anos e com uma determinada fortuna).
A organização económica assentava
em valores utilitaristas, materialistas
e individualistas. O deficit estatal também se apresentou como um aspeto
negativo, pois o Estado tinha mais despesas do que receitas. O governo, na
monarquia é hereditário, (o filho mais
velho do rei herda o trono quando este
morre) o que não é considerado propriamente favorável, porque o povo
não pode escolher o seu representante
máximo.

mos direitos e deveres. Com isto o trabalhador passou a ter direito à greve e
um dia de descanso semanal, criaram-se os sindicatos e os funcionários passaram a ter direito a um seguro social.
As pessoas puderam prestar culto a
qualquer religião livremente. Também
foi a partir daqui que as pessoas deixaram de poder ser presas sem culpa
formada.
No entanto, também a república, como
todos os regimes políticos, não é um
sistema perfeito e apresenta alguns
aspetos negativos. Mesmo na Primeira
República, havia limitações nos votos,
só podiam votar os chefes de família,
os alfabetizados, e quem tivesse mais
de 21 anos. Além disso, a população
portuguesa apenas podia escolher os
deputados para o Parlamento, cabendo
a este órgão eleger o presidente, e por
sua vez era função do presidente escolher o governo do país.

No dia 5 de Outubro de 1910 houve
uma grande revolução, e a partir daí
passou-se a viver num regime republicano, a 1ª República. Esta apresentou
muitos aspetos positivos: Passou a haver um Parlamento eleito pelo povo de
3 em 3 anos. Criou-se o ensino infantil.
Por último, mas não menos importanDeixou de haver grupos privilegiados,
te, em parte graças à Constituição de
ou seja, todos começaram a ter os mes-

1911, houve
uma
grande
instabilidade
governativa
durante a Primeira
República, já que em dezasseis anos, houve
mais de quarenta e cinco governos e
oito presidentes.
A Primeira República, que tanta esperança tinha dado à população portuguesa, não conseguiu resolver grande
parte dos problemas que afetavam o
país nesta altura, o que determinou indelevelmente o seu fim, dezasseis anos
depois de ter sido instituída no dia 5 de
outubro de 1910.
Um golpe militar liderado pelo general
Gomes da Costa, que saiu da cidade de
Braga e marchou até Lisboa, sem grande oposição dos apoiantes do republicanismo, terminou com este regime. A
data de 28 de maio de 1926, marca o
fim da Primeira República e o início da
ditadura militar em Portugal.

Projeto” À Descoberta das 4 Cidades”
Caracol da Amizade

Projeto” À Descoberta das 4 Cidades”

Marinha Grande Parque da Cerca
Quinta dos Lameiros
Pêro Viseu
Picota
Nora

No âmbito do projeto “À descoberta
das 4 cidades/ às voltas com a água ”,
os alunos da turma ST3, da escola EB
Santa Teresinha, visitaram no dia vinte
de fevereiro, uma quinta, na Pêro Viseu, onde puderam observar de perto

Desfile de Carnaval

alguns artefactos usados antigamente Os alunos das 4 cidades irmãs, Fundão,
para obter água.
Marinha Grande, Montemor- o -Novo e
Vila Real de Santo António participaEstiveram também presentes nas coram em várias atividades ao longo de
memorações do dia onze de março,
dois dias, uma delas foi a construção
que tiveram lugar na cidade da Marinha
do Caracol da Amizade, no Parque da
Grande. Comemoraram-se trinta e um
Cerca.
anos de elevação a cidade e vinte e cinco anos de projeto.

DIA INTERNACIONAL DA FELICIDADE

No dia 1 de março, os alunos da EB de Valverde, desfilaram pelas ruas da localidade juntamente com as crianças do Jardim de Infância. Disfarçados dos seus
heróis preferidos, cantaram e alegraram as ruas com muita cor e boa disposição.
Pelo caminho atiraram serpentinas e papelinhos às pessoas que os vinham ver.
Visitaram o lar de idosos, havendo um encontro de várias gerações. As crianças
apresentaram um teatro/peça de circo e participaram no baile de Carnaval. Por
fim, degustaram um pequeno lanche e conviveram com os idosos e os colegas
mais novos.

QUADRA DEDICADA AO DIA INTERNACIONAL DA FELICIDADE
Dia 20 de março, é dia da felicidade!
Estamos todos com um sorriso na boca.
Damos as mãos em forma de amizade
Porque esta não se poupa.
Rodrigo Fonseca, 2º ano da E.B de Salgueiro

O NOSSO CARNAVAL
No passado dia 1 de março, festejámos o Carnaval de uma forma especial: viemos todos mascarados para a escola. De manhã, desfilámos pelas ruas da localidade. As pessoas ofereceram-nos muitas guloseimas e nós agradecemos porque
somos gulosos! A tarde foi dedicada à brincadeira.
Alunos da EB de Salgueiro

ACRÓSTICO PRIMAVERIL

Primeiro vêm as andorinhas
Remexer nos seus ninhos
Inventando danças e voltinhas.
Muitos são os seus caminhos,
As árvores estão muito floridas.
Vemos bichos com muita cor,
Em todo o lado flores coloridas
Rumo ao verão com amor
Assim é a primavera!
Matilde Serra, 2º ano da E.B de Salgueiro
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Nas aulas com Sophia

VISITA DO ESCRITOR RICHARD ZIMLER

A Biblioteca do Agrupamento de Escolas do Fundão dinamizou a Semana da Leitura, de 11 a 15 de março, dedicada a Sophia de Mello Breyner Andresen, para
comemorar o seu centenário. As turmas de 12º ano quiseram associar-se a esta
iniciativa com momentos de leitura expressiva de poemas desta poetisa.
Aqui ficam registados poemas escolhidos por alguns alunos e selecionados pelas turmas do 12º LH, CSEAV, CT2 e CT3.

Para Atravessar Contigo o Porque
Deserto do Mundo
Porque os outros se mascaram mas tu
Para Atravessar Contigo o Deserto do
Mundo
Para atravessar contigo o deserto do
mundo
Para enfrentarmos juntos o terror da
morte
Para ver a verdade para perder o medo
Ao lado dos teus passos caminhei
Por ti deixei meu reino meu segredo
Minha rápida noite meu silêncio
Minha pérola redonda e seu oriente
Meu espelho minha vida minha imagem
E abandonei os jardins do paraíso
Cá fora à luz sem véu do dia duro
Sem os espelhos vi que estava nua
E ao descampado se chamava tempo
Por isso com teus gestos me vestiste
E aprendi a viver em pleno vento

O mar dos meus olhos
Há mulheres que trazem o mar nos
olhos
Não pela cor
Mas pela vastidão da alma
E trazem a poesia nos dedos e nos
sorrisos
Ficam para além do tempo
Como se a maré nunca as levasse
Da praia onde foram felizes
Há mulheres que trazem o mar nos
olhos
pela grandeza da imensidão da alma
pelo infinito modo como abarcam as
coisas e os homens...
Há mulheres que são maré em noites
de tardes...
e calma

Em minha frente caminhas

não
Porque os outros usam a virtude
Para comprar o que não tem perdão
Porque os outros têm medo mas tu não
Porque os outros são os túmulos caiaFoi com entusiasmo que alunos das Confessou que o mais difícil é traduzir
dos
turmas 10ºLH, 11ºLH, 11ºCSE e 12º as frases que envolvem algum sentido
Onde germina calada a podridão.
CT3, no passado dia 19, receberam, na de humor, pois, a tradução, na maior
Porque os outros se calam mas tu não.
Biblioteca Municipal Eugénio de Andra- parte das vezes, descontextualiza, perde, o escritor Richard Zimler, apresen- de alguma graça que possa advir dos
Porque os outros se compram e se vensons da língua em que se escreveu e
tado por Manuel da Silva Ramos.
dem
têm de analisar muito bem como é que
E os seus gestos dão sempre dividendo. Em jeito de conversa, o autor solicitou poderá o humor resultar noutra língua.
Porque os outros são hábeis mas tu aos alunos que colocassem questões,
Disse que um romance leva 2/3 anos
tendo estas servido de mote para o aunão.
a ser escrito, uma vez que envolve
tor falar do seu processo de escrita e
também um processo de pesquisa. Ser
Porque os outros vão à sombra dos dos seus livros.
escritor exige disciplina, foco, rotinas
abrigos
Aconselhou os jovens a identificarem diárias. Nem sempre é fácil e exige um
E tu vais de mãos dadas com os peri- bem o que se propõem fazer e a segui- grande desgaste por parte do escritor.
gos.
É como se este passasse 2/3 anos num
rem as suas paixões.
Porque os outros calculam mas tu não.
universo paralelo que existe numa parContou que escreve em inglês, que é te da sua mente. Quando fecha a porta/
Em todos os jardins
a sua língua materna, mas escreve em termina o livro, sente que há uma queEm todos os jardins hei de florir,
português os livros infantis. Falou do bra e fica triste, tal como acontece com
Em todos beberei a lua cheia,
processo de revisão dos livros, na ne- os leitores quando terminam um livro
Quando enfim no meu fim eu possuir
cessária sensibilidade e inteligência de que gostaram muito e que viveram
Todas as praias onde o mar ondeia.
para se fazer uma boa tradução e do intensamente. A vantagem que tem é
trabalho que envolve a revisão dos li- que, após o fecho dessa porta, as perUm dia serei eu o mar e a areia,
sonagens permanecem dentro dele.
vros até serem publicados.
A tudo quanto existe me hei de unir,
E o meu sangue arrasta em cada veia
VISITA DA ESCRITORA ANA LÁZARO
Esse abraço que um dia se há de abrir.
Então receberei no meu desejo
Todo o fogo que habita na floresta
Conhecido por mim como num beijo.
Então serei o ritmo das paisagens,
A secreta abundância dessa festa
Que eu via prometida nas imagens.

Em minha frente caminhas
Pesado do teu desejo,
Pesado da tua graça,
Este é o tempo
E as tuas mãos tocam as coisas que hão Este é o tempo
de vir
Da selva mais obscura
E a sua sombra cobre a tua face.
Até o ar azul se tornou grades
E em tua frente estou suplicante e E a luz do sol se tornou impura

exausta
Esta é a noite
Pois a tua vinda apaga
Densa de chacais
Os meus frágeis gestos de alegria.
E em tua frente estou suplicante e Pesada de amargura
Este é o tempo em que os homens reexausta
nunciam.
Pois a tua vinda quebra
A minha vida.

25 de Abril

Às vezes todo o dia o teu sorriso
Está presente em cada coisa:
No fundo dos espelhos e nos vidros,
No vermelho das rosas e nos astros.
E através dessa presença caminho em
delírio
Para o grande cintilar dos teus desastres
Onde me quero destruir.
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Esta é a madrugada que eu esperava
O dia inicial inteiro e limpo
Onde emergimos da noite e do silêncio
E livres habitamos a substância do tempo

Visita de estudo a Lisboa

No âmbito da “Semana da leitura”, recebemos a visita da escritora Ana Lázaro,
na biblioteca da EB de Valverde.
A escritora apresentou a obra, “O estranho apetite de Belemundo”, de forma
lúdica, jogando e brincando com sons e palavras, tornando a atividade bastante
motivadora e enriquecedora.
Para finalizar, realizou uma pequena sessão de autógrafos.

Feira do Livro Usado
Na semana da leitura, decorreu, entre
11 e 15 de março, a Feira do Livro Usado, para a qual contribuiu a comunidade educativa, proporcionando, assim, a
possibilidade de aquisição de livros a
um preço mais simpático.
Os livros não devem permanecer fechados, pois, como dizia Camilo Castelo
Branco
“Um livro aberto é um cérebro que fala;
fechado, um amigo que espera; esquecido, uma alma que perdoa; destruído,
um coração que chora.”

Na Semana Nacional da Leitura, nos dias 11 e 12 de março, os alunos do pré-escolar e do 1º ciclo foram presenteados com a visita da escritora Ana Lázaro,
na biblioteca da Escola Secundária e na Biblioteca de Valverde. Foram dias muito
divertidos e todos adoraram O Estranho Apetite de Belemundo. Foi muito interessante e a escritora foi tão simpática que cativou e prendeu a atenção de todos.
Uma das sessões decorreu na biblioteca da Escola E.B.1 de Valverde e os alunos
ilustraram a história e ofereceram à escritora as suas ilustrações.
As professoras bibliotecárias agradecem à escritora Ana Lázaro, à Susete Ferreira da Porto Editora e a todos os professores e alunos.
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Secção Desportiva
Corta-Mato - Nacional

Megas – Fase Escola

A equipa de iniciadas femininas do Realizou-se no dia 27 de Fevereiro de
Agrupamento de Escolas do Fundão fo- 2019 o torneio Megas – Fase Escola.
ram vice-campeãs nacionais.
Verificou-se uma grande aderência de
participantes. A atividade foi muito

divertida promovendo o bem-estar en- portivo da Covilhã, nas provas de mega
tre todos os alunos e organização. 34 sprint, mega salto, mega lançamento,
alunos ficaram apurados para a fase mega voo e megakilómetro.
distrital a realizar no complexo des-

Grupo Equipa Iniciados
Masculinos - Futsal
Prof. Vanessa Gil

O grupo-equipa de futsal em iniciados
masculinos de Desporto Escolar garantiu no passado dia 20 de março a presença na final four distrital, a realizar
no 3º período, com uma vitoria frente
à equipa da Escola Serra da Gardunha
por 7-4. Parabéns a todos os atletas!

Megas – Fase Distrital
Realizou-se no dia 13 de Março de
2019 o torneio Megas – Fase Distrital
no Complexo Desportivo da Covilhã.
Os resultados obtidos foram muito
positivos. Conquistámos a vitória em
4 provas: mega salto e mega sprint –
infantis;: mega kilómetro – iniciados
masculinos e femininos. Obtivemos 3
segundos lugares e um terceiro lugar.
Os 4 vencedores irão representar o distrito no mega sprinter Nacional a realizar em Faro, nos dias 4 e 5 de Abril
2109.

Andebol Infantis Masculino
Prof. Alberto Amorim

O professor realça o empenho demonstrado pela equipa ao longo dos jogos
realizados. Continuam a lutar pelo primeiro lugar do campeonato.

Natação
Profs. Luis Moreira e Tânia Sá

Realizou-se no passado dia 20 de Março 2019 a final distrital de Natação, realizada em Castelo Branco nos escalões
de iniciados e juvenis. As provas realizaram-se com normalidade com os alunos muito interessados e empenhados.
A maioria dos alunos ficou apurada
para fase regional a realizar na Guarda.
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NOTÍCIAS
DIA 4 DE ABRIL – 5º Feira
8:30
Distrital de
Basquetebol 3x3

DIA 5 DE ABRIL – 6º Feira
8:30
Torneio de Badminton
3º ciclo

DIA 5 DE ABRIL – 6ª Feira
9:00
Torneio de Gira Volei –
3º, 4º e 5º ano

Secção Desportiva
Torneio de Basquetebol 3x3 – Fase Escola
No dia 13 de Março de 2019 realizou-se o torneio de Basquetebol 3x3. Foi um
sucesso com um número muito elevado de participantes. Os seguintes alunos
das respetivas turmas irão participar na FASE Final DISTRITAL do Basq3x3 diProjeto + Contigo
namizado pelo Desporto Escolar/Associação de Basquetebol/grupo Ed. Física,
que irá decorrer no dia 4/4/2019 durante todo dia (início às 8.20), nos diversos
escalões/géneros:
Realizou-se no dia 14 de Março de 2019
uma articulação entre o PES e o Grupo
ESCALÃO INFANTIS B
de Educação Física. As alunas do Grupo
Masculinos: Rodrigo Pereira, Guilherme Martins, Pedro Oliveira, Duarte Nunes Equipa de Atividades Rítmicas Expres(7ºA), Guilherme Marques (7ºB)
sivas dançaram uma coreografia no
âmbito do Projeto + Contigo que visa
Femininos: Lara Nunes, Matilde Bento, Maria Batista, Joana Agostinho (7ºA)
promoção da saúde mental e bem-estar
ESCALÃO INICIADOS
e prevenção de comportamentos indeMasculinos: Raul Fonseca, Simão Pereira, Guilherme Tavares, Rodrigo Fonseca sejados.
(8ºA)

O próximo Olho Vivo sairá
na última semana do terceiro período letivo.
As datas de envio serão
anunciadas oportunamente.
Agradecemos que enviem
as imagens - fotografias,
gráficos, desenhos, logótipos, etc. - em ficheiros
separados.
O endereço eletrónico de
serviço é:
olhovivo@esfundao.pt.

Femininos: Margarida Barata, Ana Campos (9ºA), Margarida Lourenço (9ºB), Inês
Vicente (9ºD)
ESCALÃO JUVENIS

FICHA TÉCNICA

Masculinos: Rodrigo Oliveira, Arsen Januzakov (12ºct1), João Ribeiro (11ºLH),
Tiago Batista (12ct2)

Direção, Redação e Conceção Gráfica:

Femininos: Beatriz Ascensão (10ºAV), Constança Lopes (10ºct1), Luciana Marques (Tas18), Tânia Costa (12ºLh

Rua António José Aguiar, Ap. 34,
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6230-000 Fundão
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Paginação:
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Divulgação da Oferta formativa pelo SPO
Viagem ao mundo dos alimentos

Robótica

Ensaios Abertos do Grupo Histérico

Peddypaper

"Tabela periódica humana"

Exposição Olho Vivo

"Preparar o nosso futuro profissional"

Arruada de poesia

Sessão com afinador de queijos

Gira vólei

"Sons de Prova"

Workshop – CERVAS

Basquetebol 3x3

Maletas de leitura: Mensagem de Fernando Pessoa
Cidadania/casa ecológica

“Cantando Florbela Espanca”
Experiências Laboratoriais

Exposição: "Eugénio de Andrade: aqui e agora"

Oficina de Gravura

Exposição “Vestígios romanos na Região”

Venda de crepes

“Intercâmbio entre ciclos”

Dependência de jogos eletrónicos

Maleta de Leitura "Fernando Pessoa"

Venda de crepes

“Trabalhos de Artes e Multimédia”

Visita de estudo a Ávila, Segóvia e Madrid

Exposição "Fomos a Lisboa"

Dia Girls in ICT

Cidadania e preservação de espaços públicos

Passeio ao Convento

Oficina de escrita e Ilustração

“No labirinto de Fernando Pessoa”

Vendas de comida

Instalação do tetráptico

Filosofia para Crianças

“Das Maravilhosas coisas ouvidas”

Mercado da Bagageira

16º Edição do Prémio Ciência na Escola da Fundação Ilídio Pinho

“Sabores e saberes”

“Brincar é Divertido”

Queijinhos da Beira Baixa
Extração de DNA de frutas

Torneio de Badmínton

Conversa Aberta sobre o futuro profissional

“Dias de Escola”

Ciclo de curtas

Oficina de escrita com Vera Roque
Jogos- Uma aventura psicomotora

Energia eólica

Visita à exposição da escultora Elsa Gonçalves

Aula de Tai Chi Ensaios Abertos Grupo Histérico

Projetos de Física

Zumba

“A Justiça vem à Escola”
Experiência na hora

Alimentação biológica e venda de produtos biológicos

O programa e o horário podem ser consultados em www.esfundao.pt
ou nos átrios das escolas

