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Os desafios de um novo ano letivo
Luísa Lourenço, Abel Silva e Leonor Lopes que permitiram criar um espaço de
comunicação e debate que tem contribuído para a formação integral dos/
as nossos/as alunos/as. Nalguns momentos, esse debate foi mesmo muito
intenso, sendo de enaltecer o espírito
democrático do debate, mas também a
ação moderadora do diretor do jornal
da altura, João Afonso.
Estamos a iniciar um novo ano letivo e,
como não podia deixar de ser, temos
mais um número do nosso tradicional jornal escolar “Olho Vivo”. Antes
de mais, enquanto representante do
agrupamento afastado da gestão nos
últimos 5 anos, quero saudar toda a
comunidade educativa e apelar à colaboração de todos na construção de um
projeto de formação dos nossos alunos
que são o centro de toda a nossa ação.
Enquanto membro dos órgãos diretivos e professor do agrupamento, nos
últimos 25 anos, quero enaltecer o trabalho de todos os elementos que colaboraram e dirigiram este jornal desde a
sua criação em 1997. O jornal foi criado
no âmbito do curso tecnológico de comunicação, por iniciativa da professora
Luísa Lourenço, que saiu da escola, mas
que teve continuidade com o professor
João Afonso. Ao longo destes mais de
20 anos dirigiram o jornal os/as Professores/as João Afonso, Deolinda Gil,

Contudo, penso que é importante salientar a consistência e continuidade
de publicação do jornal escolar “Olho
Vivo”, como elemento fundamental de
divulgação das atividades e opiniões
dos membros da comunidade educativa.
Tendo tomado posse como diretor em
5 de julho de 2018, após um interregno
de 5 anos, quero fazer um apelo a todos os elementos da comunidade educativa, mas principalmente aos alunos,
professores, assistentes operacionais
e assistentes técnicos, para que participem na construção e concretização
dum projeto educativo que pretende
ser inclusivo, participado e centrado
nos alunos, como agentes do processo
ensino/aprendizagem.
Norteados por esta orientação, pretendemos igualmente que o agrupamento
seja uma organização de ensino/aprendizagem diversificada (respondendo às
necessidades dos vários públicos que

a procuram) e participada (onde todos
os agentes educativos e parceiros participem ativamente e responsavelmente
na construção deste projeto educativo).
Com esta ação, pretende-se sedimentar a afirmação do agrupamento como
uma organização de sucesso quer ao
nível do Concelho do Fundão quer ao
nível Regional.
Existem muitos desafios que temos de
enfrentar, mas todos juntos tornaremos
mais fácil o caminho a percorrer. Dou
como exemplo a reorganização dos espaços em consequência das obras que
estão a decorrer e posso concluir que
tem corrido melhor que as expetativas
iniciais. Muitas dificuldades ocorreram
e ainda continuam a ocorrer, mas com
determinação, clareza nas decisões e
trabalho temos conseguido ultrapassá-las. Neste momento, as crianças do 1º
ciclo estão enquadradas, os jovens do
2º ciclo adaptaram-se à convivência
com os mais velhos e os jovens do 3º
ciclo e secundário aceitam a convivência de uma comunidade diversificada
nas suas várias vertentes. Também as
turmas com aulas fora do complexo escolar convivem pacificamente com essa
realidade.

cas, no futuro, para desenvolver o processo de ensino/ aprendizagem.
Quero também salientar que, em meu
entender, esta situação só é possível
pela grande experiência do pessoal docente e não docente, assim como pela
formação dos nossos jovens, uma vez
que os valores do respeito pelos outros
e pela diferença é algo que faz parte
dos seus valores, atitudes e comportamentos. Esta atitude, que temos de
louvar e salientar, também não surge
do nada e é antes de mais o reflexo da
educação desenvolvida na escola e nas
famílias. Prova-se assim que além dum
trabalho para os resultados, comprovados através dos resultados nos exames
nacionais, temos um trabalho reconhecido ao nível da educação para a cidadania e para os valores.

Termino, agradecendo a todos o trabalho que tem sido desenvolvido, e apelo
a todos no sentido de continuarmos a
unir esforços para melhorar ainda mais
a eficiência do processo ensino / aprendizagem, que nos permita melhorar os
resultados, mas acima de tudo fornecer
instrumentos aos nossos jovens para
enfrentar os desafios duma sociedade
em constante mudança, que exige uma
Todos sabemos que esta não é a situacontínua adaptação a novas realidades
ção ideal, mas temos também a conse solicitações.
ciência que é uma situação necessária
para poder ter melhores condições físiEstêvão Gouveia Lopes, Diretor

A sociedade e a escola

EDITORIAL
Eis-nos novamente de volta ao nosso
agrupamento para enfrentarmos mais
um ano de novas aprendizagens e desafios.

Muitas vezes se tem questionado qual
o papel da escola na sociedade atual.
A escola tem um duplo papel. Por um
lado, deve assegurar que através dela
as crianças e jovens se tornem cidadãos competentes, conscientes, críticos
e preparados para viver em sociedade
e por outro procurar que desenvolvam
a capacidade cognitiva e aprendam conhecimento técnicos capazes de alicerçar uma caminhada segura em direção
a um futuro profissional sólido.

presenciar num jogo recente extrapola
tudo o que aqui possa descrever. Sem
inocentar alguns comportamentos
menos inocentes dos jovens em campo, o mais dramático é constatar que
o ambiente vivido dentro do relvado é
incentivado pelos adultos, dentro fora
de campo. Sente-se no ar um clima de
tensão latente que explode em resposta
às decisões escandalosamente injustas
que se vão presenciando no relvado,
protagonizadas por adultos inconscientes do seu papel pedagógico e educacional inerentes a função que desempenham e o seu papel impõe. Ao desporto
devia caber um papel ativo no reforço
dos valores e princípios transmitidos
do seio da família e fortalecidos pela
vivência no meio escolar através do fomento do respeito pelas diferenças. Na
prática desportiva deveria ser incentivado o fair play, estimulado o culto do
coletivo sobre o individual. Devia ser
incentivada a prática de dialogar, ouvir,
discutir os problemas e encontrar soluções através da cooperação.

A escola é uma instituição com papel
essencial na sociedade. O compromisso
da escola com as nossas vidas vai muito além da transmissão de conteúdos
de matemática, português, história entre outros. A escola assegura igualmente o a formação do caráter, de valores
e princípios morais que direcionarão
o aluno a utilizar os conhecimentos
aprendidos de maneira eficaz, para
que possam ser aplicados em favor da
sociedade e de um futuro melhor para
Não só os professores e toda a comutodos.
nidade escolar têm como obrigação a
Vem esta minha reflexão sobre o pa- transmissão de normas e valores que
pel da escola a propósito de um jogo norteiam e preparam o individuo para
de futebol do campeonato nacional de viver em sociedade. É importante que
iniciados em que o Clube Académico as questões de vida em sociedade teda Fundão participa. O que me foi dado nham presença explicita na organiza-
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ção curricular, mas também em todas
as outras práticas e atividades organizadas em que os jovens estão envolvidos fora da escola. A convivência dentro fora de escola deve ser organizada
de modo que os conceitos como justiça, respeito e solidariedade sejam compreendidos, assimilados e vividos de
forma contínua. A cooperação, a ética
e o diálogo entre educadores e formadores formais e informais e os jovens
são determinantes para que os jovens
percebam que há coerência entre os valores transmitidos e o comportamento
presenciado.

Neste momento, já muitos terão sido
confrontados com as novas condições
físicas de trabalho na nossa escola,
acreditando eu que, com boa vontade
e disponibilidade, elas não afetarão o
normal decurso das atividades letivas.
Também terão ocorrido alguns momentos de avaliação formal, nos quais,
decerto, devem ter sido bem-sucedidos
e as atividades levadas a cabo até ao
momento permitiram alguns momentos de salutar aprendizagem e convívio.
Num mundo em permanentes convulsões, sendo algumas delas preocupantes, é importante que delineemos objetivos pessoais exigentes e rigorosos
com vista à consecução das nossas
metas pessoais e profissionais de forma alicerçada. Por conseguinte, o estudo, o rigor e o empenho devem ser
linhas orientadoras do nosso trabalho.
Mas, num tempo em que tanto se fala
em cidadania, é importante também
ressalvar a relevância de valores como
o respeito, a verdade, a solidariedade
e o afeto, entre outros, que devem ser
pedras basilares na nossa construção
como indivíduos plenos.

Enquanto a sociedade não compreender que deve contribuir ativamente na
melhoria da educação, dos valores e
conhecimentos ministrados na escola,
estará condenada a formar jovens insurretos, irresponsáveis, duvidosos e
que não passam de obreiros na ruína
da sociedade humana. À escola e os
seus quadros empenhados, resta continuar, qual D. Quixote, a combater estoiPor fim, resta-me, apelar, mais uma
camente moinhos de vento.
vez, à vossa contribuição para o jorPaulo Duarte, nal do nosso agrupamento, o qual tem
como objetivo principal dar a conhecer
Presidente do Conselho Geral (cge- quem somos e o que fazemos.
ral@esfundao.pt)
Leonor Lopes

NOTÍCIAS DO PES
da alimentação saudável e da
atividade física;
(iii) implementa políticas e práticas que respeitam o bem-estar e a dignidade do indivíduo,
fornece múltiplas oportunidades para o sucesso, reconhecendo os esforços, valorizando
as realizações pessoais.
Ainda de acordo com a OMS
Uma EPS preocupa-se em deSelo Escola Saudável
senvolver nos alunos e restante comuA Direção-Geral da Educação (DGE) nidade a capacidade de:
desenvolve, desde o ano letivo 2014• cuidar de si e dos outros;
2015, o Programa de Apoio à Promo• desenvolver competências para a
ção e Educação para a Saúde (PES) com
equidade, a justiça social e o desenvista a apoiar as escolas na adoção do
volvimento sustentável;
conceito de Escola Promotora de Saúde
• prevenir os principais fatores de
(EPS).
risco com implicações na saúde:
Segundo a OMS, uma Escola Promotora
consumo de tabaco, de drogas e de
da Saúde (EPS):
álcool, comportamentos sexuais de
risco, alimentação desequilibrada e
(i) fomenta a saúde e a aprendizagem
sedentarismo;
utilizando todas as medidas ao seu
• influenciar comportamentos condialcance;
cionadores da saúde tendo em con(ii) constrói um ambiente seguro e
ta: conhecimentos, crenças, capacisaudável criando em parceria com
dades, atitudes, valores.
os serviços de saúde e com a co-

tos de escolas e escolas não agrupadas
públicas e privadas a participar, como
forma de reconhecer as escolas de referência, ao nível:
• do bem-estar da comunidade educativa;
• das relações interpessoais saudáveis;
• da participação da comunidade
educativa;
• dos resultados das aprendizagens;
• da imagem positiva da escola;

A distinção Selo Escola Saudável foi desenvolvido no nosso agrupamento,
atribuída por níveis de certificação:
em prol da saúde e do bem-estar da
comunidade educativa; das relações in• Nível I – Iniciação;
terpessoais saudáveis; da participação
• Nível II – Intermédio;
da comunidade educativa; dos resul• Nível III – Avançado.
tados das aprendizagens e da imagem
Das 318 unidades orgânicas que partipositiva da escola.
ciparam no concurso, 27 não obtiveram
qualquer classificação para Selo Escola No futuro, continuaremos a trabalhar
Saudável; 174 obtiveram o nível I (ini- no sentido de termos uma escola cada
ciação); 69 conseguiram o nível II (in- vez mais saudável em que a Educação
termédio) e a 48, foi atribuído o nível para a Saúde se define como “uma combinação de experiências de aprendizaIII (avançado).
gem que tenham por objetivo ajudar
O Agrupamento de Escolas do Fundão
os indivíduos e as comunidades a mefoi classificado com o nível III (avançalhorar a sua saúde, através do aumento
munidade escolar, oportunidades No ano letivo anterior a DGE criou a do), sendo-nos atribuído o Selo Escola
dos conhecimentos ou influenciando
de promoção da saúde mental, do candidatura à distinção Selo Escola Saudável. Esta atribuição é o reconheas suas atitudes”(OMS).
apoio social, do aconselhamento, Saudável, estimulando os agrupamen- cimento, por parte da DGE, do trabalho

SESSÕES ONCO@EDUCA

BRAIN ON TRACK/SAÚDE MENTAL E DEMÊNCIAS

Estão a decorrer as sessões ONCO@EDUCA nas turmas do 12ºano. Estas sessões
são dinamizadas pela Enfermeira Filomena Correia da UCC – Centro de Saúde.
Brevemente será partilhado o ficheiro com o calendário disponível para as turmas do 11º ano e para o 10º ano.

Realizou-se no dia 25 de outubro, no
anfiteatro da escola uma sessão, dinamizada pelo Dr. Sandro Covita, com o
apoio da UCC- Centro de Saúde, para os
alunos das turmas TAS17, TAS18, APS
16 e APS17.

CLUBE DE SAÚDE

Nesta sessão foram divulgadas informações gerais sobre saúde mental e
doenças degenerativas do SNC (sistema Nervoso central). Foi destacada a
importância de identificar as demências, o mais precocemente possível, no
sentido de procurar colmatar o problema. Neste contexto, o Dr. sandro Covitas apresentou a plataforma Brain on
Track, que permite a monitorização
cognitiva da população do Concelho do
Fundão. Esta ferramenta é proporcionada pela Câmara Municipal do Fundão

O Clube da Saúde irá funcionar com os alunos das turmas TAS (TAS17 e TAS18).
Os grupos de alunos irão dinamizar atividades/projetos no âmbito da saúde que
se destinam à comunidade escolar. A enfermeira Filomena vem, semanalmente à
escola para dar apoio técnio aos alunos.
Para além desta ação, sempre que haja necessidade de atendimento de alunos,
ao nível de cuidados de enfermagem, a Enfermeira Filomena Correia estará disponível para realizar o atendimento, no Gabinete de Saúde/PES do AEF. Para
referenciar os casos os DT devem preencher uma ficha específica para o efeito,
que será partilhada com os DT, e enviada para o e-mail do PES, com a finalidade
de se agendar o atendimento.

e permite a realização trimestral de
um conjunto de testes, que permitem
a identificação atempada de alterações
ao nível cognitivo. A utilização desta
ferramenta inicia-se pela apresentação
do indivíduo adulto, presencialmente
numa das salas do Casino Fundanense
(onde funciona a Proteção Civíl), onde
fará o seu registo. Posteriormente, este
indivíduo irá realizar os testes on line
(com a periodicidade exigida), em qualquer computador com acesso à internet. Os resultados obtidos na realização dos testes ficarão registados no
sistema. Estes resultados irão sendo
analisados por técnicos especializados
e sempre que haja alterações e suspeita
de doença, esta equipa fará o encaminhamento para consultas especializadas.

SUPORTE BÁSICO DE VIDA (SBV)
Estão a ser desenvolvidas ações sobre SBV para alunos, não docentes e docentes. Estas ações têm como objetivo geral, capacitar a população escolar com os
conhecimentos básicos para atuarem e agirem, em caso de necessidade e em
condiçºões de segurança, com as manobras essenciais de Suporte Básico de Vida.
Suporte Básico de Vida (SBV), é o conjunto de medidas e procedimentos técnicos
que objetivam o suporte de vida à vítima, até a chegada da equipa de emergência.
Um rápido SBV proporciona até 60% de hipóteses de sobrevivência.
A sessão para os não docentes foi realizada no dia 31 de outubro. Participaram
18 assistentes operacionais.
As sessões para os alunos irão realizar-se, para o TAS17, dia 24 de outubro; para
o APS16, no dia 5 de novembro e para as turmas do 9ºano, durante o 2º período.
Relativamente aos docentes temos, para já 48 professores inscritos para realizar
a formação.
As sessões formativas são proporcionadas pela UCC – Centro de saúde do Fundão e são dinamizadas pela Enfermeira Especialista Sandra Cunha.
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A atividade Novos e Velhos sentados à mesa vivida pelos alunos da turma TAS18
Na sequência da atividade Novos e Velhos Sentados à mesa, os alunos da turma sa…). Estes eram vendidos a granel e alimentação mais tradicional, recorrenTAS18 foram estimulados a fazer uma pequena reflexão sobre essa mesma ati- em pequenas quantidades porque, por do a alimentos BIO, em que a produção
vidade, da qual se compilou o seguinte texto:
demora mais tempo e em que há mais
norma eram caros.
respeito pelo ambiente. Este tipo de aliE muitos alimentos que hoje fazem
No dia 12 de outubro tivemos o nosso
- Origem dos alimentos.
mentação começa a estar na moda e a
primeiro contacto com os idosos!
- Tipo de alimentos/variedade de ali- parte do recheio dos nossos frigorífi- procura por este tipo de produtos já é
cos, nem sequer existiam.
mentos.
muito grande.
Sabíamos que sendo alunos do curso
- Pratos típicos
A
terra
garantia
o
sustento
quase
que
Profissional Técnico Auxiliar de Saúde,
- O que se leva hoje para o lanche? em absoluto. Quase sempre alimentos No final, todos os participantes pudemais tarde ou mais cedo, esse dia iria
ram degustar alguns alimentos mais
Onde se leva o lanche?
de origem vegetal, porque os alimentos
chegar. E a experiência não podia ter
- De que forma a sazonalidade e a de origem animal apenas se comiam tradicionais e outros mais atuais, numa
sido mais gratificante!
agradável convivência entre Novos e
região influencia/influencia os ali- em dias festivos.
Velhos.
Assim como se fossem nossos avós, os
mentos utilizados
E
havia
tempo!
Tempo
para
deixar
as
idosos do Centro Paroquial Bem estar
-.Como são hoje cozinhados os aliParticiparam idosos e uma técnica do
plantas e os animais crescerem ao seu
Social de Valverde, partilharam conmentos? Tempo gasto a confecionar
Centro paroquial Bem-estar Social de
ritmo; tempo para cozinhar e tempo
nosco histórias das suas vidas, que afia refeição. Como são as refeições?
Valverde, alunos das turmas dos curpara fazer as refeições em família.
nal eram vidas de um passado, que sen- Como se conservam os alimentos?
sos profissionais TAS18, TAS17, APS17
do mais ou menos distante, para nós já
Falaram-nos do tempo da guerra e do e TSJ17 e respetivos professores; aluAo longo dos testemunhos, não deixáestavam muito longe.
racionamento alimentar, das filas que nos de Artes, que fizeram o registo
mos de notar que afinal há muitas e
Falaram-nos do que era viver no cam- grandes diferenças, entre a alimentação era preciso enfrentar para conseguir vídeo; elementos da RCB, que moderapo e na cidade; como eram passados os de hoje e a alimentação do passado. O alguns alimentos. Falaram-nos das fa- ram o debate e recolheram o registo audias, as condições que tinham, o que almoço era logo pela manhã e o jantar mílias numerosas de então, com muitas dio para emissão futura, elementos da
faziam, mas principalmente contaram- era à hora do meio dia, nas tardes de bocas para alimentar, e das estratégias Direção do AEF e elementos da equipa
para fazer render a pouca comida que PES e da equipa das Bibliotecas escola-nos o que comiam e como comiam.
verão, merendava-se e à noite ceava-se.
existia (o pão era comido já duro, por- res.
Dia 1 de outubro comemorou-se o dia Hoje come-se com maior variedade e que era preciso fazê-lo render!)
Esta atividade foi organizada pelo PES
Internacional do Idoso.
mais abundância, mas a qualidade e o
Os jovens falaram de coisas que hoje (com o objetivo de assinalar o Dia inDia 16 de outubro comemora-se o Dia sabor foram-se perdendo, na ambição em dia comem, e que os idosos nem ternacional do Idoso e o Dia Mundial
de se produzir cada vez mais e de se
Mundial da Alimentação.
nunca ouviram falar.
da Alimentação) em articulação com
obter maiores rendimentos das cultuDa interceção entre estas duas datas ras.
Sabem o que é o sushi? Barritas energé- as Bibliotecas escolares (no âmbito do
comemorativas nasceu a atividade Noticas, já ouviram falar? E a lasanha, de Projeto EnvelhoSer LivroMente), com
No
passado,
havia
muita
miséria
e
difio apoio da direção do AEF, do Centro
vos e Velhos sentados à mesa.
onde veio?
culdades; também não existiam locais
Paroquial Bem-Estar Social de Valverde,
Sentados à mesa, de um lado os jovens, onde adquirir alimentos, como existem Desta conversa intergeracional nasceO centro de Saúde do Fundão – UCC e
do outro, os quatro idosos, moderados hoje em dia (super e hipermercados). A ram novas aprendizagens e houve até
a RCB.
por 2 elementos da RCB, os nossos pro- mercearia garantia a existência de al- quem salientasse que, hoje em dia, há
Turma PTAS 18
tagonistas foram relatando experiên- guns dos produtos que não era possí- pessoas (talvez um pouco mais esclacias relacionadas com:
vel cultivar (cevada, açúcar, arroz, mas- recidas!) que procuram voltar a uma
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Velhos e Novos Sentados à Mesa
Decorreu no dia 12 de outubro, pelas
15h00, na biblioteca do Agrupamento
de Escolas do Fundão, um debate entre duas gerações: jovens das turmas
Técnico Auxiliar de Saúde, Técnico de
Serviços Jurídicos e Apoio Psicossocial
e utentes do Lar da Nossa Senhora de
Fátima, de Valverde, intitulado “Novos
e Velhos Sentados à Mesa”, com o objetivo de assinalar o dia do Idoso que
decorreu no dia 1 de outubro e o dia da
Mundial Alimentação que irá decorrer
no dia 16 de outubro.

Foi abordado o tema da alimentação,
sempre na perspetiva antiga e atual,
com questões sobre a proveniência dos
alimentos, tipo e variedade de alimentos, pratos típicos, as refeições, modo
de confeção e conservação dos alimentos, entre muitas outras.

Foi um debate muito agradável, onde
os mais velhos tiveram um papel ativo,
intervindo e ensinando aos mais jovens
“coisas dos seus tempos”, numa conversa que foi fluindo, já que “as conversas são como as cerejas” e que fez as
Foi organizado pelo Projeto de Promo- delícias de todos quantos assistiram.
ção e Educação para a Saúde e a BiblioO debate terminou com um lanche surteca Escolar, no âmbito do projeto Enpresa para todos, onde se destacaram
velhoSer LivroMente, em parceria com
duas mesas: uma com os alimentos
a Unidade de Cuidados à Comunidade,
atuais e outra com os alimentos de anAgrupamento de Centros de Saúde da
tigamente. Foi um momento igualmenCova da Beira e Rádio Cova da Beira,
te agradável de convívio entre as duas
com o apoio da direção do Agrupamengerações.
to de Escolas do Fundão.
Contou-se com a colaboração de dois
Contou com os moderadores Ana
alunos do 10º CT que estão no projeGil e Pedro Silveira, que conduzito LUZLINAR e que fizeram a cobertura
ram de uma forma muito interesfotográfica e filmaram a sessão para
sante e enriquecedora esta conversa.
posterior edição.

MIBE - MÊS INTERNACIONAL DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES
Decorre, durante o mês de outubro, o
Mês Internacional das Bibliotecas Escolares - MIBE e as bibliotecas do agrupamento celebram-no com actividades no
pré-escolar, 1.º e 2º ciclo.
No pré-escolar e 1º ciclo, despois de “A
Biblioteca Apresenta-se”, vídeo feito
com o 6º A, as professoras bibliotecárias empreenderão um diálogo com os
alunos sobre a biblioteca, o que mais
gostam naquele espaço, qual a sua importância, entre outras questões pertinentes que sejam colocadas ao longo
da conversa. Em seguida, será contada a história “Há um Monstro no meu
Livro” e terminar-se-á com um hino à
libertação através dos livros, com um
flashmob, tendo por base a música dos
Queen “I Want to Breack Free”.
No 2º ciclo, está previsto um Worshop
subordinado ao tema do MIBE:

novembro de 2018 -

5

Projetos e Clubes 2018 - 2019
A constituição dos diversos Projetos de Desenvolvimento
Curricular e Clubes são, como a sua designação indica,
uma oportunidade, por excelência, para potenciar
o processo educativo dos alunos em complemento aos contextos mais formais das
aprendizagens em sala de aula.
Tal como constam dos fundamentos
dos recentes normativos produzidos, nomeadamente o Decreto-Lei nº 55/ 2018, onde se lê
que “a sociedade enfrenta
atualmente novos desafios,
decorrentes de uma globalização e desenvolvimento tecnológico em aceleração, tendo a escola de
preparar os alunos, que
serão jovens e adultos
em 2030, para empregos ainda não criados,
para tecnologias ainda
não inventadas, para
a resolução de problemas que ainda se desconhecem”, são cada
vez maiores os desafios
colocados às escolas e
às famílias para responderem às exigências da
criação de oportunidades
para que os nossos jovens
possuam competências mais
alargadas, que os transformem
em sujeitos adaptáveis a este
mundo global e em constante mudança.
Os Projetos e Clubes são, à luz deste
contexto, espaços de estímulo aos alunos,
motivando-os a rentabilizar os seus períodos
de lazer através de uma aprendizagem partilhada e
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cooperativa, desenvolvendo a socialização e a realização pessoal.
No

nosso
Agrupamento, existe uma
oferta
variada
de clubes e de projetos escolares de
inscrição e frequência voluntária,
uns abertos a todos os alunos,
outros relativos a intervenções
específicas, que envolvem apenas determinadas turmas.
No seu conjunto, abarcam
áreas tão diversas como a
ciência e a promoção da
consciência ambiental e
social, o empreendedorismo, a igualdade de
género, o teatro e as
artes, o desporto e a
saúde, a promoção da
leitura, o diálogo intergeracional, a solidariedade e o voluntariado,
as novas tecnologias,
as línguas estrangeiras
e as mobilidades internacionais.
Cada aluno poderá encontrar informação juntos
dos professores, consultando a página do Agrupamento, contactando os professores responsáveis pelos projetos
e clubes ou a estrutura de coordenação.
Coordenação de Projetos e Clubes
(Fátima Corredoura)
projetoseclubes@esfundao.pt

Parlamento dos Jovens 2018

Está em curso mais um programa do Parlamento dos Jovens.
Nas palavras dos promotores: O “Parlamento dos Jovens” assume uma importância acrescida na educação para a cidadania dos jovens e na procura de uma maior
e melhor participação dos mesmos na sociedade, com conhecimentos substantivos das regras das democracias e, essencialmente, do processo democrático de
eleição dos representantes dos cidadãos na esfera governativa.

Para a presente edição os temas em discussão são:

Ensino Secundário:
Alterações Climáticas – Reverter o Aquecimento Global

Ensino Básico:
Alterações Climáticas – Salvar os Oceanos
Para que possamos continuar a honrar as participações anteriores das nossas
escolas apelamos à participação da comunidade escolar nesta iniciativa.
Para mais informações sobre o programa Parlamento dos Jovens 2018-2019
pode recorrer-se a http://www.jovens.parlamento.pt.
No agrupamento, qualquer esclarecimento sobre a constituição de listas pode
ser pedido às professoras Graciete Fernandes, mgracietefilipe@esfundao.pt,
Conceição Godinho, conceicaogodinho@esfundao.pt, Natália Marques, nataliamarques@esfundao.pt, ou ao professor António Amaral, antonioamaral@esfundao.pt.
.
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VISITA DE ESTUDO A FOZ CÔA E BRAGANÇA
Os professores António Pereira, Luís Branco e Nuno Garcia, do Grupo
600 – Artes Visuais – planificaram, organizaram e levaram a cabo nos
dias 11 e 12 de outubro, uma Visita de Estudo integrada no plano de
atividades da Escola e na planificação das disciplinas de História das
Culturas e das Artes, de Desenho A e Geometria Descritiva A, dos 10º e
do 11º anos.
A integração nas planificações das disciplinas envolvidas pretende responder, nomeadamente, às componentes de abordagem física da componente técnica e da componente teórica, permitindo facilitar a visualização direta dos fenómenos artísticos e a análise presencial das obras
originais.
A visita de estudo está, também, orientada para o enriquecimento do
Plano de Atividades da Escola Secundária do Fundão e para a recolha de
elementos para a participação e o desenvolvimento das atividades do
Clube de Fotografia Vídeo e Cinema.
A primeira paragem foi no Museu do
Côa que contou com uma visita guiada ao exterior e interior do edifício e
com a realização de uma oficina prática
sobre Arqueologia. Ficámos a conhecer
o edifício projetado especificamente para o museu e que constitui uma
peça de arquitetura contemporânea
perfeitamente adaptada ao local onde
se implanta. A maior curiosidade está
no facto de, quando se chega, não se
ver o edifício porque ele desenvolve-se
para níveis inferiores ao piso de chegada e do estacionamento. No interior,
ficámos a saber e a perceber como há
trinta mil anos os homens ocuparam
o território junto ao Rio Côa, as suas
atividades diárias e, principalmente, as
suas atividades lúdicas. Estas últimas
estão na origem das expressões artísticas que se encontram gravadas nas
rochas de xisto. Muito interessante foi
verificar que utilizando linhas conseguiram definir as formas dos animais
e conferir expressão e outros significados aos desenhos gravados. Foi surpreendente a forma como descobrimos
que já naquele tempo se representava o
movimento com a repetição das formas
em várias posições.

sição Humanidade, com obras recentes
da pintora, sob o signo da Metamorfose, a partir das quais a pintora concretiza uma complexa trama de emoções
e de ações humanas. A referência que
serviu de base à exploração temática
dos trabalhos apresentados, centra-se
nos recentes movimentos migratórios
e as questões de civilidade que se colocam.

Ainda no Centro de Arte Contemporânea Graça Morais visitou-se a exposição
temporária 10 anos – A coleção que
permitiu conhecer o trabalho de mais
de três dezenas de artistas plásticos
contemporâneos realizados na primeira década do séc. XXI em Portugal e no
estrangeiro – Ana Vieira, Alberto Carneiro, Júlio Pomar, Sebastião Salgado
e Julião Sarmento foram alguns destes
artistas. Estivemos perante obras de
diferentes áreas de expressão plástica
– pintura, escultura, instalação, vídeo,
etc. – onde vários materiais e técnicas
são utilizados. As temáticas também
são muito variadas, mas há um denominador comum: as preocupações com
o mundo contemporâneo, a vida pessoal e a sociedade. Foi possível ainda
conhecer e analisar o trabalho de reJá em Bragança, o primeiro local visita- cuperação, requalificação e de criação
do foi o Centro de Arte Contemporânea do arquiteto Eduardo Souto Moura reGraça Morais onde exploramos a expo- fletido neste edifício singular, onde se
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preservou um edifício do
século XVIII e se conjugou
com uma ampliação contemporânea.
De seguida, fizemos uma
visita ao Centro Histórico onde se localiza o Domus Municipalis, que é o único
exemplar de arquitetura civil em estilo
românico na Península Ibérica. Contemplámos o Castelo e Torre de Menagem pelo exterior, mas foi possível
observar as características góticas das
construções militares. Não estando inicialmente previsto, mas por sugestão
local, visitámos o centro de fotografia
Georges Dessaud onde se pode observar o trabalho realizado por este fotógrafo no Douro, mais precisamente em
Trás-os-Montes.
No dia seguinte, ocupámos a manhã
com a visita ao Museu de Abade de Baçal que é composto por uma interessante coleção de objetos em áreas diversas
como a Arqueologia, Epigrafia, Arte
Sacra, Ourivesaria, Numismática, Mobiliário, Etnografia e Pintura. De realçar a
obra do pintor Abel Salazar que, entre
outros grandes pintores naturalistas
portugueses, se encontra representado por várias pinturas que permitem
uma visualização mais abrangente
do seu trabalho. No final está patente
uma excelente exposição de trabalhos
de ilustração de Almada Negreiros sobre animais e fábulas. Houve, ainda, a
oportunidade de conhecer a muito interessante exposição temporária “De
Dentro Para Fora” de duas artistas:
Maria Pedro Olaio e Sofia de Medeiros.
As peças em exposição apresentavam
vários materiais e técnicas e estabeleciam referências às tradições religiosas
açorianas – utilização de materiais têxteis multicolores, por exemplo – e às
problemáticas do mundo contemporâneo – utilização de porcelana e fio de
ouro, por exemplo.

Depois do almoço, demos
mais um passeio pelas
áreas mais antigas da cidade de Bragança passando pela intervenção efetuada na zona ribeirinha
onde se localiza o Centro de
Ciência Viva, acessível através
de passadiços de madeira ao longo da margem do rio Fervença.
Ainda houve tempo para visitarmos a
Bienal de Gravura do Douro, patente no Centro Cultural Municipal. Mais
uma vez, observámos várias peças artísticas que, na sua diversidade técnica e temática, nos fizeram pensar nas
transformações do mundo atual e das
novas tecnologias.
A viagem ficou concluída com a visita a Castro de Avelãs, aldeia onde se
eleva um antigo mosteiro cluniacense
(da Ordem de Cluny), do qual ainda
se preserva a imponente abside e dois
absidíolos em alvenaria de tijolo com
arcaturas cegas sobrepostas, possivelmente anteriores ao século XII. O mosteiro foi extinto em 1543 e foi construída uma igreja que aproveitou a abside
central para a sua cabeceira e um dos
absidíolos para remate da sacristia. As
estruturas originais, filiam-se na tradição românica mudéjar da meseta duriense castelhana, constituindo no
nosso país exemplo raro, senão mesmo
exemplar único.
A viagem decorreu sem incidentes, as
refeições principais foram tomadas em
escolas secundárias e o alojamento na
Pousada de Juventude de Bragança.
No final ficamos com a sensação de
termos passado dois dias cheios de novas sensações artísticas, descobertas
de novas áreas de intervenção artística
e cultural e, acima de tudo, uma visão
histórica do desenvolvimento artístico
da humanidade.

PILHÃO VAI À ESCOLA
A 8ª Edição da campanha “Pilhão vai à Escola” já começou!

Desde 2011, a Ecopilhas já recolheu 18,28 milhões de pilhas e baterias
usadas por todo o país.
O Agrupamento de Escolas do Fundão contribuiu com este excelente
resultado, graças ao empenho de toda a comunidade escolar ao adotar
atitudes ambientalmente responsáveis, depositando as pilhas e baterias
usadas nos pilhões.
www.ecopilhas.pt

Participa!
Traz as tuas pilhas e coloca-as
no PILHÃO da nossa escola!
COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO ANIMAL

A “Gripe Espanhola” – ou Gripe Pneumónica

No passado dia 4 de outubro, assinalámos o Dia Mundial do Animal de uma
forma especial: tivemos a visita de um coelho trazido pela mãe de um menino
da nossa sala. Fizemos-lhe muitas festinhas e demos-lhe cenouras. O coelhinho
fez-nos companhia durante toda a manhã. A nossa professora contou-nos uma
história sobre animais intitulada “A quinta” apresentada num livro-póster cujas
páginas se desdobravam aparecendo os animais em tamanho quase real. Foi
muito giro!

A Gripe de 1918, de que agora se assinalam 100 anos, ficou conhecida, em
Portugal por Gripe Espanhola. Foi considerada a pandemia mais letal da história da humanidade, para a qual duDialogámos sobre a importância de respeitarmos os animais e de cuidarmos rante muito tempo não se conheceram
deles com carinho. Para nos lembrarmos deste dia, pintámos um desenho e ela- as verdadeiras razões.
borámos um cartaz que está exposto na sala.
A pandemia foi causada por um vírus
Fica o nosso conselho: RESPEITEM SEMPRE OS ANIMAIS!
ue se espalhou por quase toda parte do
Alunos da EB de Salgueiro mundo. Foi causada por uma virulência incomum e mortal de uma estirpe
do Vírus Influenza A, subtipo H1N1,
provocando assim a morte entre 50 a
100 milhões de pessoas pelo mundo,
quase 5% da população mundial. Para
saber mais sobre a causa da virulência pode-se ler o artigo científico disponível em http://www.pnas.org/content/111/22/8107

a 25 de outubro de 1918, com apenas
30 anos, mas deixou um espólio artístico inestimável. Entre 1907 e 1914, viveu em Paris, de onde saiu devido à 1ª
Em Portugal, verificou-se igualmente Guerra Mundial.
uma elevada taxa de mortalidade, com O interesse pelo tema Gripe Pneumóniduas ondas epidémicas e uma ocorrên- ca surgiu na aula de Higiene, Segurança
cia bastante marcada, que terá causado e Cuidados Gerais (HSCG), no âmbito
cerca de 120.000 mortes, sobretudo en- da UFCD - Prevenção e controlo da infetre adultos jovens. Destacou-se na luta ção: princípios básicos a considerar na
contra as doenças o médico Ricardo prestação de cuidados de saúde, onde
Jorge que introduziu em Portugal téc- trabalhámos o tema infeção em saúde
nicas modernas para controlar a infe- e as medidas preventivas de modo a
ção e desenvolveu conceitos de saúde evitar o contágio directo ou indirecto,
pública.
e onde foram apresentados também al-

Animais em espetáculos
Tema:
Refere, num texto argumentativo, o teu
ponto de vista sobre a presença de animais em espetáculos.
Resposta:

los, de forma contrariada. No caso, por
exemplo, dos circos, de vez em quando,
os leões levam com chicotes e são postos em risco, sendo obrigados a passar
por dentro de arcos a arder.

Eu não concordo com a presença de Há quem argumente que a presença
animais em espetáculos.
de animais dá vida a alguns eventos,
Em primeiro lugar, porque eu adoro mas eu não considero este argumento
animais e não considero justa a manei- válido, porque todos temos direitos e
ra como os tratam nesse tipo de even- tenho a certeza de que nada nem nintos. Por exemplo, nas touradas atiçam guém gosta de ser maltratado, seja de
os touros para dar espetáculo, matan- que forma for.
do-os, muitas vezes, no final, sem que Concluo reafirmando que sou contra a
os animais tenham feito nada para o presença de animais em espetáculos e
merecer.
considero que há muitas outras formas
Por outro lado, eu também não gostava de se fazer espetáculo, sem que seja
que me obrigassem a fazer coisas que necessário o “uso e abuso” de animais.
não quero e, muitas das vezes, esses
animais são utilizados em espetácu-

A origem geográfica da pandemia de
gripe de 1918 é desconhecida. A designação "gripe espanhola" deu origem a
algum debate na literatura médica da
época, que talvez se deva ao fato de a
imprensa em Espanha, que não participou na guerra, ter noticiado que civis,
em alguns lugares estavam a adoecer e
a morrer em números exorbitantes. A
transmissão para Portugal parece também ter sido iniciada a partir de portugueses que trabalhavam em Espanha

guns exemplos de doenças infeciosas,
algumas das quais se tornaram pandemias (infeção generalizada a vários
Continentes).

Na aula de Comunicação e Relações
Interpessoais (COMRI), o trabalho de
pesquisa foi complementado. Foi-nos
proposto o desafio de criar imagens
alusivas ao mesmo tema, encontrando
assim, outras formas de Comunicar e
transmitir para o público o que foi esta
doença infeciosa de que se assinala o
A gripe foi responsável pela morte de centenário!
pessoas como dois dos pastorinhos de
Texto: Joana Fernandes, TAS18
Fátima (Francisco e Jacinta Marto) e o
Imagem: Vânia Bento, TAS 18
pintor Amadeo de Souza Cardoso que
pertenceu à primeira geração de pinto25/10/2018
res modernistas portugueses. Morreu
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Dia Mundial da Alimentação

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação

Para assinalar o Dia Mundial da Alimentação, a Escola e o Jardim de Infância de
Pêro Viseu realizaram atividades com os alunos para sensibilizar as crianças
relativamente a esta temática, nomeadamente a alimentação saudável e equilibrada.
Este dia é de grande importância para a promoção de hábitos alimentares saudáveis junto da população jovem, as atividade realizadas revelaram-se de extrema
importância, uma vez que permitiram melhorar os conhecimentos dos alunos e
que os mesmos fossem potenciais veículos transmissores para a família de bons
comportamentos alimentares, como forma de manter um estilo de vida cada vez
mais saudável.
Neste sentido, foram desenvolvidas as seguintes atividades:
- Confeção de um ouriço com peras e uvas.
- Confeção de uma salada de fruta com gelatina que serviu de sobremesa para
o almoço deste dia.
- Visionamento e exploração da história ”A ovelhinha que veio para jantar”.
							EB1 e JI de PÊRO VISEU

O dia 16 de outubro foi recheado de atividades interessantes e divertidas: explorámos a história “A horta do Senhor
Lobo” e fomos desafiados a desenhar
a horta. Depois, completámos uma
lengalenga com rimas muito engraçada. Recortámos de folhetos alimentos
saudáveis e menos saudáveis para colarmos em pratos de papel que estão
agora expostos na sala de aula. Ainda
pintámos
alimentos
em duas rodas de alimentos de tamanhos
diferentes (uma para a
cabeça e outra para o
corpo) para construir
um boneco com a ajuda de talheres de plástico para completar os

braços e as pernas. “O Rodinhas”, nome
que decidimos atribuir-lhe, está exposto na nossa sala para não nos esquecermos de seguir sempre uma alimentação
saudável, variada e equilibrada.
Ajudámos na preparação de uma saborosa salada de fruta com variados frutos que trouxemos de casa.
Ao longo de toda a semana, a nossa
professora desafiou-nos a levar lanches
saudáveis e, como
cumprimos,
recebemos um diploma e um
livrinho!

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA

CORTA MATO escolar

Grupo Educação Física

14 de Novembro de 2018
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INSCREVE-TE!!!
Junto do teu Prof. Ed Física

Alunos da EB
de Salgueiro

Secção Desportiva
Cá estamos mais uma vez para um excelente ano letivo, principalmente no
que respeita ao Desporto na nossa Escola. Continuaremos a manter a comunidade escolar atualizada através da
nossa Secção Desportiva com: informações, reflexões, classificações, resultados desportivos e atividades dinamiza-

das pelo grupo de Educação Física.
Esperamos que, assim como em anos
anteriores continuemos a promover o
desporto escolar na escola, a educação
física e a prática de atividade física geral em toda a comunidade escolar, com
vista à melhoria da qualidade de vida e
promoção da saúde.

Desde já agradecemos o apoio da comunidade escolar e, o acompanhamento assíduo por parte dos nossos leitores!

DESPORTO ESCOLAR
Ainda vais a tempo de te inscreveres 8. Manutenção de um peso saudável e
uma aparência elegante,
numa das nossas modalidades do Desporto Escolar. São inúmeras as vanta- 9. Forma de esquecer os problemas do
dia-a-dia e o stress,
gens de praticares exercício físico :
10. Diminui estados de depressão ou
1. Manutenção de um estilo de vida
ansiedade,
saudável,
11. Afasta os jovens de comportamen2. Bem-estar físico e mental,
tos de risco que podem ter conse3. Melhorar as capacidades de concenquências nefastas para a sua saúde
tração e de raciocínio,
no dia-a-dia.
4. Melhorar o sistema cardiovascular, capacidades psicomotoras e de Horário dos treinos: 4ªas feiras de tarde no pavilhão da escola (dependendo
coordenação,
5. Crescimento saudável e aumento da modalidade, informa-te junto do
professor da modalidade que te inteda força,
6. Melhora a integração e sociabiliza- ressa para te poderes inscrever).
ção,
Futsal
Masculino
(iniciados
–
7. Aumento da autoconfiança e au2004/05) – Prof. Vanessa Gil
toestima,
Atividades Expressivas Rítmicas

Dança (todos os escalões) – Prof.
Cristina Cruz
Basquetebol Masculino (Juvenis –
2001/02/03) - Prof. Alberto Amorim
Futsal
Feminino
(Juvenis
–
2001/02/03) - Prof. António Belo
Natação (todos os escalões e géneros) - Prof. Tânia Sá e Prof. Luís Moreira
Ginástica Rítmica (todos os escalões) Prof. Clara Barbosa
Andebol Masculino (Infantis B –
2006/07) - prof. Alberto Amorim
Informa-te com o teu professor de Educação Física
Quanto aos quadros competitivos,
agenda desportiva e outos, teremos novidades na próxima edição.

O próximo Olho Vivo sairá
na segunda semana de dezembro de 2018.
Enviem os vossos textos
e imagens até ao dia 30/
dezembro/2018.
Agradecemos que enviem
as imagens - fotografias,
gráficos, desenhos, logótipos, etc. - em ficheiros
separados.
O endereço eletrónico de
serviço é:
olhovivo@esfundao.pt.

FICHA TÉCNICA
Direção, Redação e Conceção Gráfica:
Agrupamento de Escolas do Fundão,
Rua António José Aguiar, Ap. 34,
6230-000 Fundão
Diretora:
Estêvão Gouveia Lopes

Está a chegar o CORTA-MATO ESCOLAR – Dia 14 Novembro - 4ª feira (manhã)
Participa, apura-te e representa a tua
escola nos Campeonatos Distritais….
(consultem o quadro expositor junto ao Gabinete Ed Física e informem-se com Prof de Ed Física)

Em dezembro – BASQUETEBOL 3X3 –
Dia 12 Dezembro – 4ª feira (durante a
tarde)
Participa, apura-te e representa a tua
escola nos Campeonatos Distritais….
Inscreve a tua equipa!!! (junto do teu
professor de Educação Física)

Equipa Coordenadora:
Docentes Leonor Lopes, Nuno Garcia.
Paginação:
Nuno Garcia.
Software:
Adobe InDesign 7.5
Colaboradores:
Comunidade educativa.
Tiragem:
1 000 exemplares.

Dia Europeu do Desporto Escolar - 28
de Setembro de 2018 – 6ª feira
Comemorou-se o Dia Europeu do Desporto Escolar no dia 28 de Setembro de
2018 no pavilhão da escola das 12:00
– 13:00 com uma atividade de Dança na
qual participaram as seguintes turmas:
10º CSE, 7ºA, 11º CSE, 9º C, 6º E e 5º B.
A atividade teve como principal objetivo chamar a atenção dos alunos para
umas das ofertas possíveis de desporto
escolar na nossa escola e ainda para as
vantagens de praticar exercício físico
de uma forma divertida e diferente. Foi
um sucesso com uma participação em
peso de todos os alunos.

Distribuição:
Gratuíta
Impressão:
Reconquista, Castelo Branco.
Jornal on line:
www.esfundao.pt
Contacto:
olhovivo@esfundao.pt

Saudações Desportivas
Até à próxima edição.
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como todos os anos
reabriu o clube
já com um grupo de trabalho de seis alunos iniciou a sua atividade com a apresentação das técnicas exploradas aos mais
novos,
beatriz moreira, oriana guedes, pedro santos e patrícia marques
os já experientes,
filipa moreira e matilde florêncio,
ganharam assim a estima de poderem ser os transmissores
de experiências que,
de mãos sujas, apenas promovem o reflexo de novos olhares
com o apoio do artista plástico flávio delgado,
tentar-se-á utilizar algum do tempo livre na construção de novos olhares e descobertas
não sendo um laboratório
permitirá ensaios,
descobertas e experiências enriquecedoras
dos nossos “eus”
logo vos mostraremos
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