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Comunicar faz bem

dos no mundo. Ele tinha a consciência
que a boa comunicação evita o conflito.
Das várias definições da palavra comunicação, encontramos a ideia de “por
Tudo o que o AEF faz é fruto de um tra- em comum”, o que nos leva a concluir
balho coletivo. Creio que só trabalhan- que quando comunicamos, damos e fido em conjunto, será possível formar camos com mais.
pessoas cada vez mais capazes e cida- Ao longo da história as comunidades
dão mais interventivos. A escola deverá têm utilizado as mais variadas formas
proporcionar aos seus colaboradores de exercer a capacidade de comunicar.
situações para desenvolverem as suas O AEF também tem compreendido essa
capacidades interventivas, quer no lo- necessidade e entende que a sua riquecal específico do seu trabalho/estudo, za está na forma como comunica, tanto
quer noutros espaços escolares. A co- formal como informal. Assim sendo, e
laboração e o trabalho conjunto são para que todos pudessem livremente
fatores determinantes para o desen- comunicar, criou, há 20 anos, o jornal
volvimento de competências pessoais de escola “Olho Vivo”. É o jornal onde
e interpessoais, que nos proporcionam alunos, professores, funcionários e couma mais-valia, não só para o bem- munidade em geral podem apresentar
-estar individual, como também para o as suas ideias, os seus projetos, os seus
bem-estar coletivo.
sonhos.
Não tenho dúvidas que o AEF, está
atento às realidades da sociedade e
da comunidade onde se insere e como
tal, trabalha para proporcionar um ambiente facilitador de integração de todos, numa escola que procura cada vez
mais, responder às exigências do seu
público-alvo, através de uma intervenção oportuna e atempada na resolução
das mais variadas situações.

Parabéns OLHO VIVO, parabéns a todos
quantos têm tornado possível a realização desta importante forma de comunicação. Desejo as maiores felicidades
para os próximos 20 anos.

Foi aprovado o Plano Anual de Atividade com o tema aglutinador “Caminhos para uma Cidadania Plena”; este
PAA para o ano letivo 2016/2017, tem
as mesmas orientações dos planos dos
Foram muitas as dinâmicas introduzi- anos anteriores, baseando-se no Prodas. Uma das formas de evoluirmos, é jeto Educativo e no Plano Plurianual
melhorar a comunicação entre as pes- 2013/2017.
soas. O mestre Confúcio escreveu que
se fosse dono do mundo durante um O PAA está estruturado em função dos
dia tinha como objetivo fundamental 3 domínios de intervenção do PE – Protornar a comunicação perfeita entre to- jeto Educativo: Resultados, Prestação

do Serviço Educativo e Liderança e Ges- Em 2016, o AEF está alinhado, ou seja,
tão.
as notas internas atribuídas pela escola
aos seus alunos estão, em média, aliO Plano Anual de Atividades articulanhadas com as notas internas atribuí-se com o Projeto Educativo e constitui
das pelas outras escolas do país a aluum documento de trabalho e balizador
nos com resultados semelhantes nos
da missão e visão do Agrupamento de
exames nacionais. Por outras palavras,
Escolas do Fundão.
não existe certeza estatística forte de
A riqueza e a diversidade de atividades que a escola esteja a utilizar critérios
previstas confirmam o dinamismo da de avaliação do desempenho escolar
comunidade escolar e a importância dos seus alunos mais exigentes, ou medeste documento, enquanto instru- nos exigentes, do que os critérios utilimento de ação pedagógica.
zados na média das outras escolas.
Estas atividades não são menos importantes do que as letivas já que contribuem de igual forma para que os
alunos tenham sucesso educativo e
profissional.

Estamos a terminar a primeira etapa
do ano letivo 2016/2017. Os nossos
alunos estão desejosos e com alguma
ansiedade de conhecer o resultado formal do seu trabalho e ao mesmo tempo
O PAA tal como outros documento es- esperam a interrupção do Natal. Desejo
truturantes do AEF, poderá ser consul- a todos os que interagem e trabalham
tado na página eletrónica www.esfun- na Escola e com a Escola um Bom Natal
e um Bom Ano Novo, com muita saúde.
dao.pt .
Foi tornado público o indicador do alinhamento das notas internas atribuídas pela escola com as notas atribuídas
pelas outras escolas do país a alunos
com resultados semelhantes nos exames. Este indicador compara as classificações internas atribuídas pela escola
aos seus alunos com as classificações
internas atribuídas pelas outras escolas
do país a alunos com resultados semelhantes nos exames nacionais. Ao comparar alunos que obtêm classificações
semelhantes nos exames, o indicador
mede possíveis desalinhamentos, entre
as escolas, nos critérios de atribuição
de classificações internas.

Quero deixar uma palava de confiança
no futuro para todos aqueles que lutam
com lealdade e verdade para atingirem
os seus objetivos. É do conhecimento
de todos os que connosco têm tornado
possível este projeto educativo, a importância que o Agrupamento de Escolas do Fundão dá a esta forma de estar
em sociedade.

ca à disposição da comunidade escolar
para a partilha de conhecimento e saber, contribuindo em simultâneo para a
consolidação de aptidões e competências básicas de escrita e leitura; instrumentos cruciais para a vida. Um jornal
escolar é muito mais do que um jornal.
É um testemunho de vida, da alma de
uma fábrica que trabalha em prol da
edificação, desenvolvimento, consolidação da maior riqueza que uma pessoa pode possuir e a única que pode
albergar dentro dela: o conhecimento.
É também uma forma dos mais ricos
partilharem com os outros parte da riqueza acumulada, promovendo desta
forma o enriquecimento coletivo.

(PAA), só possíveis com o empenho e
dedicação da direção, corpo docente e
não docente em conjunto com as instituições que colaboram com o AEF, todos unidos para expandir a riqueza que
subsiste latente em cada um de vós. É
por isso crucial que todos tomem conhecimento das atividades do PAA e
nelas participem de forma massiva e
empenhada. Há um mundo de oportunidades entalhado no PAA, em que o
jornalismo escolar é apenas uma delas,
para que cada um de nós possa ficar
um pouco mais rico no saber e no ser.

Desejamos continuar a trabalhar no
ano de 2017, com a transparência que
nos caracteriza. Desejamos um ano
com maior justiça para todos.
Boas Festas e muita saúde.
Armando Ferreira Anacleto, Diretor

A origem da riqueza

“Entre nós é vergonhoso reconhecer a
própria pobreza; mas pior do que isso é
não se esforçar para escapar dela”.

Esta frase é atribuída a Tucídedes, historiador grego, que viveu entre 460 e
400 a.C. É curioso registar que a realidade por ele visada pouco se alterou ao
longo de mais de 2000 anos de história. Ainda hoje, reconhecer a pobreza,
seja ela monetária, de carácter ou de
conhecimento constitui um ato de coragem, que contrasta com a vergonha
de admitir que se é pobre. Porém, o
reconhecimento da pobreza não deveria constituir motivo de vergonha, pois
todos nascemos desprovidos de qualquer tipo de riqueza postiça. A única
riqueza que nos acompanha no nascimento é sermos portadores dessa coisa
maravilhosa que é a vida e a escolta-la
um enorme potencial de crescimento
físico e intelectual. Uma riqueza que ao
longo da vida vamos gastando, alguns
melhor que outros. Pois enquanto al-
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guns esbanjam e desperdiçam o potencial com que foram agraciados e outros
o estafam rapidamente, arruinando-se
irremediavelmente, outros semeiam-no
para colher novas riquezas.
Felizmente, numa sociedade não baseada em castas, esta pobreza pode e deve
ser apenas um local de passagem. Essa
riqueza latente de que somos portadores à nascença pode hoje ser transformada em riqueza efetiva nas fábricas
de riqueza: as Escolas. É nelas que, a
todos nós, pobres, é dada a oportunidade de sermos empreendedores,
transformando as aptidões latentes em
prosperidade.
O jornalismo escolar, tema central deste número do olho vivo, constitui uma
forma de todos se tornarem mais ricos. Uma máquina que a fábrica colo-

Para cumprir a função de criar riqueza,
a escola conta com a colaboração e empenho de todos, pois só assim é possível revelar a riqueza que jaz por descobrir em cada um. Sinal desse empenho
são as inúmeras atividades que anualmente são disponibilizadas no Agrupamento de Escolas do Fundão (AEF)
através do Plano Anual de Atividades

Para terminar, tenho de confessar que,
apesar de ter já adquirido alguma riqueza fruto de um longo estágio em várias fábricas de riqueza, sem pudor ou
vergonha confesso que ainda sou e me
sinto pobre, mas que tudo faço para,
em cada dia, me tornar um bocadinho
mais rico.
Paulo Duarte,
Presidente do Conselho Geral
(cgeral@esfundao.pt)

Editorial
Editorial Tripartido
Eis-nos chegados novamente à época
natalícia… Já todos conhecemos os
aforismos, chavões e demais expressões que acompanham está época e,
no entanto,… No entanto, os conflitos
(armados e não só) continuam, a pobreza continua, o desespero grassa pelo
planeta. Nas palavras de José Saramago
“Aqui, na terra, a fome continua, /A miséria, o luto, e outra vez a fome.”.

constante perigo. Para tornar este número um pouco mais real, imaginem as
crianças e jovens de cerca de 67 agrupamentos iguais ao nosso. Perante tal
facto, faz sentido que nos consideremos evoluídos? Parece que só evoluímos na capacidade de devastação e
destruição do que nos rodeia, porque
quanto às nossas capacidades de compreensão, tolerância, empatia e criação
de laços considero que estamos aquém
do desejado.
E ainda assim…Ainda assim…

Quiçá esteja a ser pessimista, mas a
verdade é que olho para a humanidade
e vejo-a a lutar pelo bem-estar material, mas não pelo bem-estar espiritual
ou mental, vejo-a a lutar pelo ter e não
pelo ser, vejo-a a querer chegar mais
longe e apenas a conseguir arrastar-se
para mais fundo… E logo nós que nos
tínhamos a obrigação de sermos o melhor de nós. Não nos arrogamos o título
de espécie superior? Se essa superioridade radicar apenas no ter, David Koch
(eleito em 2016, pela Forbes, o homem
mais rico do mundo) é o suprassumo
da nossa espécie.

Esta semana, na revista Visão, António
Lobo Antunes, conta o seguinte: “Ontem foi o sétimo dia da morte do João.
Cumprimentei muitas pessoas. Uma
delas era Paulo Portas, sobre quem, há
dias, escrevi uma ou duas frases duras.
Avançou para mim, eu que nunca o
tinha visto, com lágrimas na cara. Foi
extraordinário: de repente, na minha
cara, estavam lágrimas iguais às dele
e não pude deixar de o amar. Sob tudo
o que, da testa para cima, a gente sente
que nos separa, o que existe nos olhos é
igual. Sei que dentro dele estava o seu
irmão também. E não é isto muito mais
importante do que tudo o resto? Deixa
pensar os teus sentidos, pedia um poeta francês. Laisse penser tes sens. As
lágrimas são iguais em todos nós. E
tive vergonha de haver sido bruto para
ele e peço-lhe desculpa. Dois homens,
quando são homens, pensem o que pensarem, estão condenados a entenderem-se”. Pelo que, se calhar, nem tudo está
perdido…

Quando olhamos para os olhos de uma
criança conseguimos perceber que o
ter nada significa. Quando recordamos
quem já partiu, percebemos que nada
levamos e de nós apenas as recordações dos que nos amam permanecem.
Quando nos lembramos da efemeridade da vida, percebemos que nela radica a urgência de viver e de sermos o
melhor de nós. Quando sabemos que
a diferença entre estarmos e não estramos pode ser apenas um segundo,
deixamos que o coração fale e que, por
uma vez, as ideologias, zangas, ranco- Mudando de assunto, porque este jorres, dogmas e crenças se calem.
nal assim o exige… Este ano assinalam110 mil crianças, em Alepo, vivem em
-se os 20 anos da publicação do Olho

Vivo. Este jornal pertence a todos nós,
aos que nos precederam e aos que virão
depois de nós. Pertence aos que nele
colaboram e aos que o leem, na medida
em que é através dele que toda a comunidade educativa se dá a conhecer,
procura estabelecer laços, partilhar informação e formas de pensar e sentir.
A todos os que criaram e desenvolveram este projeto, a todos os que nos
leem, e a todos os que colaboram e
colaboraram com o Olho Vivo o nosso
bem-haja.

Esta edição é, mais uma vez, multifacetada. Dela constam artigos sobre o
Dia da Filosofia, o Dia de Eliminação da
Violência contra a mulher, o vigésimo
ano da publicação do Olho Vivo, notícias sobre eventos desportivos e artísticos, relatos e impressões sobre visitas
de estudo, notícias sobre festividades
(Halloween e magusto), intercâmbios e
projetos e ainda artigos e notícias sobre leitura, literatura e jogos.
Em suma, continuamos vivos e a comunicar.
Leonor Lopes

Intercâmbio escolar internacional com o Instituto Lucía de Medrano
e visita de estudo a Salamanca
No passado dia 4 de novembro, os alunos de Espanhol e Desenho A de 10º, 11º
e 12ºanos, do Agrupamento de Escolas do Fundão, deslocaram-se ao Institulo
Lucía de Medrano, de Salamanca.
Os docentes e os alunos portugueses foram recebidos por vários elementos da
escola salmantina, entre eles dois professores de Português. A receção efetuou-se na sala de atos da instituição. O Diretor do Instituto proferiu algumas palavras de boas-vindas. Também os professores Javier Madruga e Ricardo Gaspar
brindaram os presentes com breves discursos, reforçando a importância da realização do intercâmbio escolar no percurso estudantil dos alunos.
Da pluralidade de atividades desenvolvidas no período da manhã, destacou-se
um jogo impulsionador da interação sócio-linguística entre todos os intervenientes. Formaram-se grupos mistos (alunos portugueses e espanhóis), sendo um
dos principais objetivos o conhecimento dos colegas do país vizinho, através da
identificação pessoal (gostos, características físicas, etc.).
Posteriormente, decorreu o almoço, momento que permitiu conhecer e saborear
alguma da gastronomia tradicional espanhola.
Durante a tarde, realizou-se a visita ao centro histórico de Salamanca, tendo sido
objeto de análise e estudo a Catedral, a Fachada de la Universidad, a Casa de las
Conchas e a Plaza Mayor. Todos os espaços mereceram a atenção, curiosidade e
entusiasmo da generalidade dos alunos.
O Subgrupo de Espanhol

Quantos anos tens?
A essa pergunta é fácil responder. À questão da idade é bem mais difícil. Que
idade tens? Será o mesmo que “quanto tempo já viveste?” ou “por que experiências passaste?” ou “quantos anos poderás ainda ter pela frente?” ou ainda “que
aspeto tens?” ? Não aconselho ninguém a fazer tais perguntas como quem mete
conversa…por razões óbvias! Para além disso, não saberíamos responder.
A nossa idade é relativa. Está sempre relacionada com aspetos factuais com os
quais nos associamos emocionalmente. A memória desses acontecimentos é que
vai determinando o comprimento aparentemente longo e paradoxalmente rápido do percurso já realizado. Um momento na infância, uma viagem específica, a
passagem pela escola, amores, filhos, empregos, apenas para dar alguns exemplos mais comuns e ortodoxos. Há quantos anos estive aí sentada nos bancos da
escola? A minha idade é também relativa a isso. A diferença que vai daí até aqui.

outro lado, ninguém se deveria regozijar com o facto de haver alguém que vive
muito mais do que certas crianças ou jovens, realidade que não alegra ninguém.
Se a lógica ou a cronologia tivesse algo a dizer, íamo-nos embora à vez, consoante a data de nascimento marcada no cartão de cidadão, a começar sempre pelos
mais velhos. Esta é também uma ideia arrepiante para a qual não estaríamos
preparados. Esqueçamos, portanto, estatísticas e discursos lógicos.

O que é afinal a nossa idade? Não é um conjunto de marcos referenciados no calendário. A nossa idade é a nossa interpretação individual do tempo que nos foi
dado a passar e o modo como o vivemos, cada um de nós subjetivamente e muitas vezes sem a pressa de viver. É ainda, e talvez mais marcante, o que semeámos
a partir desse tempo. Por isso, a idade são as expectativas desenhadas a partir do
nosso passado, as questões aí levantadas e às quais talvez ainda nem tenhamos
respondido. São dúvidas, são sonhos, são projetos esboçados. São descobertas,
Se a idade tivesse a ver com o tempo que temos pela frente, como vivemos haencontros, viagens marcadas. Se temos ainda muito disto, temos a juventude
bitualmente com o conveniente e agradável desconhecimento dessa informação,
que alguém mais novo poderá já ter perdido. Por isso, se vos perguntarem “que
estaríamos todos no mesmo ponto: o da feliz ignorância. Não, não me esqueci
idade tens?”. Respondam: “muita, felizmente!”.
que podemos inconscientemente abordar as questões da probabilidade de se
viver mais ou menos. Mas não. Ninguém se apoia nisso, pois sabemos que a posCatarina Dionísio Crocker
sibilidade de vivermos só mais um dia existe real e igualmente para todos. Por
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17 de novembro de 2016 - DIA MUNDIAL DA FILOSOFIA
No passado dia 17 de novembro, no âmbito das comemorações
do Dia Mundial da Filosofia, o Núcleo de Estagiários de Filosofia
promoveu um «Café Filosófico». A Biblioteca da Escola transformou-se num café e a conversa, nas mesas, andou à volta da temática da Solidariedade. Como esse assunto também é abordado
no âmbito do Projeto Erasmus+ «We Can Do It Together», este
projeto Europeu apoiou esta atividade.
Eis as reflexões de alguns dos nossos alunos sobre o evento.

Sobre a palestra “Aconselhamento filosófico e a Felicidade” apresentada pelo Dr. Jorge Humberto Dias
No dia 16 de novembro, a turma 10ºCTAV assistiu à palestra e escreveu o seguinte texto que resultou de um encadeamento de reflexões individuais sobre os
assuntos tratados.

O Dr Jorge H. Dias explicou a todos os presentes em que consistia o aconselhamento filosófico, bem como a presença de noções sobre a felicidade ao longo do
programa da disciplina de Filosofia; Depois simulou uma consulta com o nosso
colega Bruno que se voluntariou. Este foi um momento alto da palestra, para a
A importância dos conceitos na Filosofia
maioria dos alunos que assistiram. Disse uma aluna que “a simulação da consulNo passado dia 17 de novembro, Dia Mundial da Filosofia (celebrado todos os ta feita pelo Dr. Jorge Humberto Dias foi uma ótima maneira de mostrar o seu
anos na terceira quinta feira de novembro), participamos num “café filosófico” trabalho e de como a filosofia intervém na nossa vida”.
organizado na biblioteca escolar pelo Núcleo de Estagiários de Filosofia, tendo
Alguns alunos sentiram que o tema talvez não trouxesse nada de novo, uma vez
sido convidada para o orientar, Celeste Raposo. O tema tratado nesta conversa
que se sentem já na posse de boas noções sobre a felicidade. Serão mesmo boas?
de café foi a Solidariedade.
De qualquer modo, ouvimos falar de autores novos, ouvimos falar de livros soDeu–se início a esta atividade com um breve discurso da orientadora, seguido do bre o tema e parámos para pensar neste assunto tão importante para os seres
visionamento de um vídeo de introdução ao tema. Para começarmos a pensar no humanos. Depois de assistirmos à palestra conseguimos compreender melhor
assunto foi-nos feita a seguinte pergunta: “Qual é para vocês a definição de so- as definições de felicidade e emoção, e perceber, por exemplo, que a felicidade
lidariedade?”. Houve uma grande diversidade de respostas e, a partir daí, tentá- é superior ao prazer.
mos ao máximo clarificar o conceito, embora não tenhamos chegado a completo
No entanto, algumas noções ainda fizeram os alunos questionarem-se sobre cerconsenso devido ao facto de este ser um tema abstrato. Algumas ideias tinham
tas ideias que lhes pareceram contraditórias. Uma pessoa não pode estar triste
em conta a solidariedade como um ato de dar sem receber, outras como a nee duas horas depois estar feliz? O professor terá dito que uma pessoa num dia
cessidade de ajudar de modo a que nos sintamos mais realizados e, até mesmo,
pode estar muito contente e na hora seguinte triste? Na sala de aula, na sequêncomo uma vertente mais sentimental da compaixão.
cia da palestra, uma aluna salienta que para uma criança em Africa, a felicidade
Através deste confronto de ideias e da colocação de novas perguntas, fomos estaria em ter comida, realidade que existe ainda no nosso planeta.
aprofundando o nosso conhecimento sobre esta temática chegando ao ponto
Foi colocada uma questão sobre o que é a felicidade onde o professor apresentou
em que a conseguimos dividir em dois: a solidariedade mecânica e a orgânica.
três perspetivas, de três exemplos diferentes. Ali se viu claramente que cada
A primeira baseada nos sentimentos, essencialmente na empatia, quando, por
pessoa tinha a sua maneira de pensar sobre o que é que a faz feliz. Isso permitiuexemplo ajudamos alguém porque os nossos sentimentos nos “dizem” para o
-nos a nós alunos percebermos que a noção de felicidade que cada um tem
fazer. A segunda aborda uma entreajuda de forma mais racional e organizada,
poderá ser muito diferente da dos seus colegas.
como a estruturação da espécie humana numa sociedade.
Para os alunos, foi também interessante ver o excerto do programa na RTP1 em
Entretanto, começámos a debater sobre qual a forma de solidariedade que tinha
que o professor Humberto Dias fez a simulação de uma consulta de aconselhamais valor e, para tal, usámos o forte instrumento da Filosofia, a exemplificação.
mento filosófico ao apresentador João Baião. No entanto, o método socrático
Um dos exemplos que ajudou a clarificar esta dúvida foi o seguinte: “Se só pupróximo da maiêutica que o professor J.H Dias usou com o aluno Bruno Duarte
desses salvar a tua mãe de ser atropelada por um comboio ou um grupo de 20
deixou-nos um pouco confusos sobre os verdadeiros objetivos na escolha de um
pessoas desconhecidas, qual escolherias?” Perante as respostas concluímos que
curso ou profissão: será mais importante o dinheiro? Procurar fazer o que se
esta escolha parte da perspetiva racional ou sentimental de cada um.
gosta? Procurar seguir orientações de quem nos influencia à nossa volta? No fiConcluindo, esta experiência ajudou-nos a dissecar um conceito (uma das ta- nal, no contexto de sala de aula, algum aluno perguntava: “Como vamos alcançar
refas da Filosofia) que, aos olhos desapercebidos, parece simples e óbvio, mas o topo sem ser felizes com o que fazemos, ficamos a meio?” “E se não gostarmos
que na realidade é muito mais abrangente e complexo, mostrando-nos assim a do que fazemos, poderemos fazê-lo bem?”. Concluíram alguns, a partir do que
importância da clarificação de conceitos na Filosofia e aumentando o nosso in- interpretaram, que devemos escolher um curso combinando os nossos gostos e
teresse nesta área.
os nossos desejos por bens materiais.
João Ramos, nº 16, José Paiva, nº 15, No geral, a abordagem foi clara e elucidativa e concluímos que é importante ter
objetivos e tentar cumpri-los para podermos alcançar a felicidade. Ou pelo meRodrigo Oliveira, nº 23, Marco Melchior, nº 16, 10CT1
nos, persegui-la …
A palestra, para alguns dos presentes, foi muito rápida. Por isso ficámos com
vontade de experimentar a situação de filosofia prática e de fazermos uma consulta de aconselhamento filosófico com o professor Jorge Humberto Dias.

A filosofia é uma força que nos move

A filosofia é uma força que move muitos a ter ideias novas, algumas delas fora
da caixa e outras mais concretas e específicas, mas fundamentalmente ela mostra-nos novos caminhos, novos horizontes, novas referências e saberes sobre O Aconselhamento Filosófico é uma
quem somos e o mundo onde vivemos.
atividade que propõe aos clientes a utiA filosofia faz falta ao mundo, às pessoas? Alguns dizem que não, mas eu digo lização de métodos filosóficos para soque sim pois é ela que nos faz pensar sobre as coisas mais básicas e insignifi- lucionar ou gerir problemas.
cantes da vida, como pequenos atos ou atitudes que tomamos todos os dias ou Como diz a definição, o aconselhamensomos obrigados a tomar ou até mesmo já sistematicamente as decidimos pois to filosófico, é a procura ou um “ver”
já temos um pensamento tão habituado a uma certa rotina que todos nós temos as situações com outra perspetiva, é
medo de questionar porque ficamos desconfortáveis ao fazê-lo … Acabamos por encarar vários casos de maneiras difeter medo de perguntar e interrogar aquilo que consideramos “normal”, portanto rentes, procurar sempre mais para nós
ao tomarmos certas decisões levamo-nos a viver novas experiências não antes mesmos.
vividas e a pensar mais alto e mais abertamente em vez de nos focarmos numa
No passado dia 16 de Novembro, ascoisa só.
sistimos a uma palestra na nossa escoCom estas palavras percebemos que a filosofia não é uma disciplina aborrecida la proferida pelo Dr. Jorge Humberto
nem é parecida com a história com muitas palavras e pensamentos envolvidos Dias. Achei a palestra bastante intee que só falamos sobre Platão ou Sócrates e as suas ideias, mas sim o que essas ressante porque eu própria não tinha
ideias contribuíram ou contribuem para certos pensamentos que na altura se a mínima noção do que era um acontinham e que ao fim de décadas continuam a fazer sentido e a aparecer na so- selhamento filosófico. Gostei bastante
ciedade actual e assim alimentado a nossa curiosidade e a nossa necessidade de da consulta “improvisada” que ele teve
saber relativamente a este tema. De facto, como todos sabemos, o ser humano com um colega da minha escola, basiestá em constante desenvolvimento e sofre várias alterações durante o tempo camente à base do seu futuro fazendo
mas em certos aspetos o ser humano não evoluiu e continua a ter uma mente perguntas sobre o que gostava de fazer
fechada com medo de perceber o mundo e de encarar a realidade.
futuramente, como, porquê e em que
circunstâncias.
E isto é o que eu penso sobre a Filosofia.
Bia Pacheco 10º LHCSE
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Maria Eduarda Abrantes 11º LH

Turma 10ºCTAV

No âmbito da celebração do dia da Filosofia, o Dr. Jorge Humberto Dias,
consultor filosófico, partilhou com os
alunos do Agrupamento de Escolas do
Fundão como a partir da filosofia podemos conseguimos atingir a felicidade e
ainda como é que esta área é capaz de
responder a problemas pessoais, sociais ou económicos através do consultório filosófico. (…)
Segundo o Dr. Jorge Humberto, a filosofia é capaz de resolver problemas ou
compreender determinados assuntos,
tal como nos foi exemplificado com um
aluno na palestra. São colocadas questões por parte do consultor filosófico
relativamente ao problema que está em
“cima da messa” e de seguida encontradas respostas para cada interrogação.
(…)
Andreia Soares 11º LH

17 de novembro de 2016 - DIA MUNDIAL DA FILOSOFIA
Comemora-se o Dia Mundial da Filosofia na 3ª quinta-feira do mês de Novembro, desde 2002. A UNESCO instituiu a comemoração do Dia Mundial da Filosofia por acreditar que a Filosofia pode ajudar a humanidade a refletir sobre os acontecimentos
atuais, ajudando a fomentar o pensamento crítico, criativo e independente, contribuindo assim para a promoção da tolerância
e da paz.
Para comemorar este dia, o Núcleo de Estagiários da UBI, a estagiar no Agrupamento de Escolas do Fundão, quis proporcionar
aos alunos a possibilidade de experienciarem a Filosofia, além do contexto sala de aula. Assim, organizámos uma Palestra, no
dia 16 de Novembro, intitulada “Felicidade e Aconselhamento Filosófico” e um Café Filosófico, no dia 17 de Novembro, sobre
o tema “Solidariedade”.

Palestra
“Felicidade e Aconselhamento Filosófico”

Café Filosófico
“Solidariedade”

O Aconselhamento Filosófico é uma prática clínica que permite a estruturação
do raciocínio. O consultor ou filósofo vai testando conceitos, hipóteses, crenças
e valores do consultante, através do que este partilha consigo. Através do exercício de perguntas e respostas, o aconselhamento filosófico leva o consultante
a uma experiência filosófica que lhe trará reflexões que possibilitam melhorar o
seu modo de ver os problemas. Dúvidas existenciais, dilemas éticos, dificuldades
interrelacionais são problemas que podem ser resolvidos pela da troca de ideias
com um consultor clínico. O Aconselhamento Filosófico funciona antes ou depois dos problemas psicológicos e/ou psiquiátricos, não os substitui.

O Café Filosófico é um encontro, num espaço público, entre pessoas que se interessam pelo debate ideias, por refletir sobre problemas e questões filosóficas
existentes no seu quotidiano. Estes encontros são abertos a todos os interessados, independentemente da sua bagagem filosófica.

O primeiro Café Filosófico surge em Paris, no ano de 1992. O filósofo Marc Sautet, querendo fugir ao formalismo em que a Filosofia se praticava, começou a
encontrar-se com amigos num café da Praça da Bastilha, nas manhãs de domingo. Enquanto tomavam café, discutiam sobre os problemas de seu tempo. Logo,
diversas pessoas de diversas profissões começaram a juntar-se a eles, numa esConvidámos o Professor Dr. Jorge Humberto Dias, pioneiro desta área em Portu- pécie de Café das Ideias, para melhor entenderem o seu quotidiano.
gal, para partilhar connosco um pouco do que é esta nova abordagem filosófica
Convidámos a D. Celeste Raposo, colega de Licenciatura e frequentadora dos Cae as suas implicações ao nível do ensino e do desenvolvimento pessoal de cada
fés Filosóficos do Porto, para nos ajudar a fomentar o debate e reflexão em torno
ser humano. Convidou-nos a pensar a Felicidade como um estado de consciêndo tema “Solidariedade”. Assim, no Dia Mundial da Filosofia de 2016, surge o
cia e a tristeza como uma emoção. Proporcionou-nos um momento de reflexão
primeiro Café Filosófico do Fundão.
numa experiência de Aconselhamento Filosófico que desenvolveu ao vivo com
Núcleo de Estagiários de Filosofia do Fundão
um aluno de Filosofia.
Núcleo de Estagiários de Filosofia do Fundão

A Aparente Inutilidade da Filosofia
No pretérito dia 17 de Novembro, o
grupo de professores de filosofia, com
a inestimável colaboração dos colegas
estagiários do mesmo grupo disciplinar assinalaram de forma entusiástica
o Dia Mundial da Filosofia.
Uma palestra sobre o aconselhamento filosófico proferida pelo professor
Doutor Jorge Humberto Dias e um café
Filosófico orientado pela Dra. Celeste Raposo foram os momentos mais
marcantes desta data. Mas a efeméride
estendeu-se às aulas de filosofia e promete prolongar-se, em atividades futuras, ao longo do ano, com atividades
dirigidas aos mais pequeninos.

ca Socrática / Platónica poderia, aqui,
continuar com incontáveis questões
e perguntar para que serve a lógica,
a epistemologia, a ética ou a filosofia
moral, a filosofia política ou a ontologia, senão como palavrões que nem
merece a pena googlar? E qual a importância de termos tempo para pensar e
questionar, quando vivemos, em continuum, rodeados de tecnologias que
nos satisfazem os desejos mais imediatos e nos dão o poder do conhecimento
total, que nunca nos deixam sozinhos
com os nossos botões e que não nos
permitem ter tempos de ociosidade, a
pré-condição que iria dar origem aos
primeiros pensamentos filosóficos? E,
mais ainda: se a filosofia, enquanto disciplina ou prática, deveria responder às
inúmeras novas e complexas questões
que se colocam à sociedade contemporânea, não foi o seu lugar usurpado pelos incontáveis “opinantes”, “comentadores” e “cronistas”, em conjunto com
os milhares de milhões de pessoas que
passam a vida a dissecar a nossa realidade e a emitir juízos sobre ela? Serve
a filosofia para alguma coisa no século
XXI?

lentamente, o universo académico, por
um lado, e o da liderança empresarial,
mas não só, por outro. Vejam-se a título de exemplo o imenso sucesso editorial do inolvidável “Mundo de Sofia” de
Jostein Gaarder. E que dizer da avidez
com que, em todo o planeta se procuraram e leram as recentes edições de Lou
Marinoff e Alain de Botton, respetivamente “Mais Platão Menos Prozac” e “O
Consolo da Filosofia”?

A tudo isto podemos acrescentar a forma, por vezes ainda tímida, como do
lado da politica, da economia, da tecnocracia e da ciência em geral se vai manifestando a convicção de que o mundo não precisa apenas de tecnologias,
algoritmos, folhas de excel, fast foods
intelectuais, estatísticas e afins, mas
também de pessoas que saibam pensar
de forma crítica, que façam as perguntas certas, que questionem o que não
parece passível de ser questionado e
que arrisquem em novas teorias e forEm muitas nações, ditas desenvolvidas, mas de compreender o mundo.
e por vezes também no nosso país, al- Uma cada vez maior consciencialização
guns “ideólogos” muito ligados às su- e uma crescente valorização da reflecessivas revisões curriculares têm su- xão filosófica a que não é alheia a iniblinhado a perigosa ideia que não se ciativa da UNESCO – que a nossa escola
deve apostar ou investir nesta área que tem sabido honrar - para a celebração,
já foi considerada como “o saber mais ano após ano, do Dia Mundial da Filoabrangente”. Mas existem, também, al- sofia fazem-me acreditar que cada vez
guns ventos contrários que pretendem mais a inutilidade da filosofia seja apedesencalhar este velho “amor pelo sa- nas aparente, e as aparências …
ber”. E que estão a empurrar, ainda que
João Marrocano (Prof. de Filosofia)
Seguindo o bom exemplo da dialétiMas que sentido faz, hoje, que ressacamos do sucesso da web summit, e que
idolatramos as startups como as salvadoras da humanidade, apelar aos escritos do velho Aristóteles? Tem a filosofia um lugar legítimo num mundo em
que a ciência e a tecnologia parecem
reinar? Será que a inteligência artificial
irá comprometer a nossa moralidade?
E se a neurociência vier a colocar em
causa o nosso livre arbítrio? Deverão
as evidências das alterações climáticas alterar a forma como vivemos?
Habituar-nos-emos a viver em clima de
medo face ao fundamentalismo crescente? Será possível que o extremismo
de direita, em franco crescimento nos
Estados Unidos e na Europa, possa dar
origem a um novo holocausto? Deixaremos de raciocinar num mundo em que
existem apps que dizem o que devemos
comer, o que devemos vestir, quantas
horas devemos dormir e por aí adiante?
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16 “Mensagens de Frei Luís de Sousa”

LEITURAS

“Se se fizer uma obra de teatro com bom gosto, em Portugal ela terá um público O livro que que foi muito importante na
reduzido.” (mensagem 12)
minha vida é da coleção Uma Aventura
e foi o livro “Uma aventura na mina”
No dia 16 de novembro decorreu na BECRE da Escola Secundária uma tertúlia,
cujas autoras são Ana Maria Magalhães
dinamizada pelo Professor Doutor Gabriel Magalhães, da Universidade da Beira
e Isabel Alçada. O que senti quando o
Interior, denominada “Mensagens de Frei Luís de Sousa”.
li? Senti entusiasmo, alegria, aprendiEsta iniciativa, organizada pelos professores estagiários de português, pelo De- zagem, enfim, uma grande mistura de
partamento de Letras e pela BECRE, tinha como objetivo incentivar à leitura do sentimentos. Eu achei este livro muito
texto dramático “ Frei Luís de Sousa” de Almeida Garrett, obra de leitura obriga- bonito, entusiasmante e cheio de aventória no 11.º ano, e também dar a conhecer a sua biografia.
turas.
Esta atividade contou com a participação dos alunos do 11.º ano das turmas do Eu li este livro por volta dos meus dez
CTAV e do CT3. As alunas Alexandra Costa e Natália Carlos, do 11.º CT3, deram- anos. Li este livro porque um dia esta-nos a sua opinião.
va a passar na biblioteca e este título
chamou-me a atenção. Este livro ensiQuando pessoas da nossa idade ouvem falar de pales- nou-me que há muita gente que corre
tras…
imensos perigos e trabalha arduamente
Quando pessoas da nossa idade, incluindo nós, ouvem falar de palestras, asso- só para poder levar um pouco de pão
ciam logo a “horas intermináveis” a ouvir alguém falar. Todavia, não foi o que para a família!
aconteceu, no passado dia 16 de novembro, quando o Professor Gabriel MagaBeatriz Santos da Cunha nº 5 7ºF
lhães, através de um jogo de mensagens, nos introduziu ao estudo da obra Frei
Luís de Sousa, em analogia com a vida do seu autor.
Mas em que consistiu este jogo?
O professor iniciou a palestra referindo as suas regras. Primeiramente, lançou
dez envelopes ao ar que se destinaram, aleatoriamente, a pessoas do público
e entregou, em mão, outros seis. De seguida, cada um, à sua ordem, abriu a
sua mensagem, lendo-a para toda a plateia. Durante este processo, foi tecendo
breves comentários acerca de cada frase. Além disso, para nos “obrigar” a estar
atentos, avisou-nos que no fim teríamos de referir aquela que mais nos tocou.

O livro de que mais gostei e que me
tocou mais no coração chama-se A
minha história com Bob, e é um livro
emocionante. Trata-se de uma história verídica e cativante, porque como
é uma autobiografia faz-nos sentir que
estamos dentro do livro.

Quando o li pela primeira vez eu fiquei
emocionado e fiquei a pensar imenso
nele. O que me chamou mais a atenção
foi o facto de uma gato mudar a vida
de um homem, James Bowen: ``Bob
é o meu melhor amigo e foi ele quem
me conduziu para uma vida diferente
Sem dúvida que não deu para nos distrairmos, pois para além de termos de re- e melhor´´
ferir, no final, as mensagens que mais nos tocaram, todas elas eram aliciantes e, Depois de ler este livro eu decidi aprese porventura houvesse alguma que não nos chamasse à atenção, a justificação sentá-lo á turma e guardá-lo no meu
da mesma logo nos despertava para a sua autenticidade.
quarto, ao pé da minha cama e também
No nosso ponto de vista, a conferência foi bastante atrativa e dinâmica devido
à originalidade do método utilizado pelo professor Magalhães para nos expor
o tema. Realce-se que o arremesso dos envelopes foi muito inteligente, a nosso
ver, para quebrar o gelo, cativando-nos. Por outro lado, o professor foi objetivo,
limitando-se ao essencial e conduzindo o seu discurso ao cerne das questões, o
que fez com que não nos aborrecêssemos ao longo daquela hora e meia.

De facto, não nos sentíamos motivadas para o estudo da obra, mas a palestra
mudou completamente a nossa visão sobre a mesma, demonstrando uma perspetiva muito mais interessante e profunda da que nós tínhamos. Apercebemo-nos, também, que muitas das lições de vida retratadas na obra, bem como a
caraterização da nossa nação, ainda são coerentes com o que observamos no
nosso quotidiano. A título de exemplo, a obra ilustra a necessidade de nos agarrarmos ao passado, de enfrentarmos os problemas, caso contrário eles vêm ao
nosso encontro, e a bipolaridade da sociedade portuguesa que, em simultâneo,
consegue ser insegura e corajosa.

decidi adotar um gato!
Miguel Pires, 7ºA

senti tanta alegria que sobrou para a
semana toda.
O que fiz depois de ler este livro?
Contei a história à minha família próxima e guardei-o muito bem no meu
quarto.
Nuno Encarnação, 7ºA

Os Cinco voltam à ilha – Enid Blyton
Quando vi este livro pela primeira vez,
chamou-me logo a atenção porque tem
uma capa cativante. É uma aventura
engraçada, onde existe humor, ação e
drama.
Este livro tem momentos muito cómicos, como quando os Cinco esvaziaram
a dispensa e a empregada ficou enervada; também tem ação, por exemplo,
quando os Cinco andaram à procura
dos contrabandistas na ilha; e tem um
pouco de drama, como quando os Cinco salvaram a menina que estava presa
nas grutas do castelo.
Depois de ler este livro, comecei a ler
mais livros de aventuras e decidi apresentá-lo à minha turma, pois achei logo
que os meus colegas iriam gostar. E
gostaram!
Tiago Venâncio, 7ºA

Um livro muito importante para mim
é um conto que transmite uma mensagem ambiental, o livro chama-se Despertar e a autora é Maria Sousa.

Este livro é bonito, muito emocionante,
mas também divertido, enfim, transmiConfia na Vida
te muitos e diversos sentimentos. As
Este livro, de Sara Rodi e Susana Ta- ilustrações são belíssimas!
vares, é uma novela e dá uma lição de Esta história ensinou-me a pedir desvida: confiar na vida, porque ela pre- culpa quando faço algo errado. Quanmeia sempre os corajosos!
do o li, aos 12 anos, senti alegria, e li-o
Deste modo, cremos que nenhum aluno ficou indiferente à palestra, pelo que
O
que
mais
me
chamou
a
atenção
foi
porque gostei da capa.
este foi um ótimo começo do estudo da obra Frei Luís de Sousa de Almeida Garo facto de terem dado o nome «Massa
rett.
Afinal, este livro ensinou-me a ser feliz.
Fresca» a uma série e a uma coleção.
Alexandra Costa e Natália Carlos, do 11.º CT3
Margarida Aguilar Carvalho, 7º F
O que senti quando li pela primeira
“Ninguém se pode alhear dos problemas do seu tempo: se não formos ter com vez? Senti que a personagem principal,
eles, são eles que vêm ter connosco”. (mensagem 2)
a Maria, tinha muita coragem para enDepartamento de Línguas (núcleo de estágio de português) frentar os problemas que tinha na vida. A Lua de Joana é um livro escrito por
Maria Teresa Maia Gonzalez e é de uma
Eu já tinha visto a série, mas quis ler
Ler para crescer
o livro e quando acabei de ler fui com- tristeza única, um romance cruel.
prar o segundo, porque no primeiro a Quando o li pela primeira vez, tinha 11
anos e foi um livro inesquecível. SentiA leitura é importante para a vida e essencial para o nosso desenvolvimento in- história não está acabada.
telectual, cultural e emocional.
Diana Rodrigues, 7ºA -me triste, mas ao mesmo tempo feliz,
foi uma mistura de sentimentos inexEm primeiro lugar, a leitura de livros promove o conhecimento, aumenta a nossa
plicável
cultura geral, pois aprendemos coisas novas. Por exemplo, os livros escolares e
Um dos livros que mais gostei até hoje,
científicos, as enciclopédias, todos eles nos ensinam alguma coisa sobre assuntirando a coleção quase toda de O Diá- Li-o devido ao facto de o título conter o
tos variados. Para além do que foi referido, a leitura ajuda-nos a escrever melhor,
rio de um Banana, chama-se Tom Gates meu nome porém apaixonei-me por ele
não dar erros, adquirimos vocabulário novo e desenvolvemos a nossa capacidaIdeias (Quase Todas) Geniais .
logo nas primeiras páginas.
de de interpretação dos textos.
O que me chamou a atenção para ler Com este livro aprendi a dar valor à
Em segundo lugar, os livros levam-nos aonde nós quisermos, ajudam-nos a viaeste livro?
vida, através da seguinte frase: «Um
jar através do pensamento e desenvolvem a nossa capacidade de imaginar. Por
exemplo, os livros do Harry Potter conduzem-nos a um mundo de fantasia, en- Após ler quase toda a coleção de O Di- beijo com lágrimas (lágrimas são tudo
ário de um Banana este livro é quase o que te posso dar este Natal)». Pois
quanto os da Cherub nos fazem sentir adrenalina.
igual.
já imaginaram o desespero de alguém
Concluindo, a leitura de livros é muito importante para o crescimento e é fundamental para o sucesso escolar, para além de que nos momentos de leitura O que senti quando li pela 1ª vez Tom possa sentir, para desejar lágrimas
como prenda de Natal?
Gates?
podemos esquecer os nossos problemas.
7ºA Senti muita vontade de rir e nesse dia
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Joana Santinha Almeida, 7F

Vem apanhar borbolet[r]as
na 11.ª Edição do CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
No passado dia 15 de novembro de
2016, pelas 14h:30m, realizou-se, no
Agrupamento de Escolas do Fundão, a
1.ª fase a nível de escola da 11ª edição
do Concurso Nacional de Leitura, para
o Ensino Secundário. No 3º Ciclo do Ensino Básico, esta fase teve lugar no dia
22 de novembro de 2016, no mesmo
horário.
Nesta primeira eliminatória, participaram sessenta e um alunos do ensino secundário e trinta do 3º ciclo do ensino
básico. Podemos dizer que a participação foi muito boa! Os nossos leitores ti-

veram de responder a um questionário
relacionado com as obras selecionadas:
Crónica dos Bons Malandros de Mário
Zambujal, para o ensino secundário, e
“Nas águas do tempo” in Estórias Abensonhadas, de Mia Couto e “Nero” in Os
Bichos, de Miguel Torga, para o 3º ciclo.
Para a segunda eliminatória a nível de
escola, foram apurados seis alunos
para cada nível de ensino: no secundário, Alexandra Costa, 11º CT3; Beatriz
Barata Pereira, 10ª CT1; Inês Duarte
Almeida, 10º CT3; João Pedro Proença
Ramos, 10º CT1; Mariana Gonçalves

Matias, 11º CT1 e Sofia Monteiro, 10º
CT1. No 3º ciclo do ensino básico foram, também, selecionados seis alunos:
Fátima Alexandra Boavista, 8ºB; Joana
Santinha Almeida, 7ºF; Mariana Miguel
Moreira, 8ºB; Patrícia Pinto Henriques,
7ºA; Rafael Silva Leal, 7ºA e Ricardo
José Barrau Salvado, 7ºC.
A segunda eliminatória deste concurso
contará com a presença dos alunos acima mencionados, no dia 12 de janeiro
de 2017, às 18.30, e terá lugar na Biblioteca do Agrupamento de Escolas do
Fundão.

Venham apoiar estes fantásticos leitores!
Departamento de Línguas (núcleo de
estágio de Português)

Um leitor
António Amaral
Sou um leitor. Tento recordar tempos em que o não tenha sido e não consigo, diável pela poesia, o entendimento de que a literatura, e em particular a poesia,
sempre fui um leitor. Um leitor que não sente necessidade de justificar porque o são também divertimento, ação, combate, confronto com o mundo. O que temos
é e que reserva para si o direito de pouco falar, ou não falar de todo, do que lê. de mais próximo da verdade. Sem misantropia, oferecendo um exílio que não é
exílio. Na escola pública, do Portugal democrático a iniciar os primeiros passos,
Há livros a que regresso muitas vezes. Não gosto, e não aceito, categorizações
compreendi depressa que a poesia dispensa a teoria, explica-se a si própria ou
como “leitor voraz”, “leitor compulsivo”, “leitor omnívoro”, ou outras simplificanão o é, e desde que as professoras da escola pública me apresentaram as Folhas
ções senão mesmo falsificações.
Caídas de Garrett, alguns sonetos de Bocage, outros de Antero de Quental ou a
Sou um leitor e não me recordo de alguma vez não o ter sido. Um pesadelo re- lírica camoniana não mais deixei de perseguir, senão a poesia, pelo menos os
corrente deste leitor, que muito lê e a muitos livros regressa, é o de um dia ser poetas. Alguns poetas.
obrigado a escolher um livro, porque é o livro da sua vida, porque é o livro ideal
Li mais livros, e tenho mais livros de filosofia, ou de história, ou de economia,
para a ilha deserta, porque é o livro que mudou a sua vida, como se esta mudasou de sociologia que de poesia, mais ficção que poemas. São muitos livros e, no
se sem outras vidas. Por outra via: para este leitor (para todos?) não há O Livro,
entanto, ou por isso mesmo, sou inapto para escolher o livro da minha vida, o
tal como uma vida só é uma vida se composta de muitas vidas e um corpo um
livro da ilha deserta, o livro que se procura salvar do fogo.
corpo se tocado por outros corpos. Elias Canetti no seu assombroso Auto-de-Fé
(Cavalo de Ferro, Lisboa, 2011) narra “a história do professor Peter Kien, erudito O livro a que regresso mais vezes, sem remorsos, sem enfado, sempre estarreespecializado em sinologia, proprietário da maior biblioteca privada da cidade. É cido, sempre deslumbrado, sempre inocente? A Poesia Toda de Herberto Hélder
no seu apartamento, rodeado de livros, que Kien se refugia, evitando todo e qual- em todas as suas versões, mutações e explosões.
quer contacto físico e social”, no mundo do Ruído Total não é tentação pouca,
Sobre este(s) livro(s), o que sei dizer?
passe a misantropia.
Nada.
Não há O Livro mas há livros a que se regressa e outros a que se regressará
sempre, ou talvez a leitura seja sempre um regresso. Devo à escola pública, e ao Leiam-no.
ensino da língua portuguesa na escola pública democrática, uma atração irreme- Entretanto, permitam-me que vos deixe a sugestão para um primeiro assombro.
ANTROPOFAGIAS

e então evidente para serem habitados percorridos gastos

Texto1

será que se pretende ainda identificar «linguagem» e «vida«?

Todo o discurso é apenas o símbolo de uma inflexão

uma vez se designou mão para que a mão fosse

da voz

uma vez o discurso sugeriu a mão para que a mão fosse

a insinuação de um gesto uma temperatura

uma vez o discurso foi a mão

à sua extraordinária desordem preside um pensamento

partia-se sempre de um entusiasmo arbitrário

melhor diria «um esforço não coordenador (de modo algum)

era esse o «espírito» o «destino» da linguagem

mas de «moldagem» perguntavam «estão a criar moldes?»

agora estamos a ver as palavras como possibilidades

não senhores para isso teria de preexistir um «modelo»

de respiração digestão movimentação

uma ideia organizada em cânone

experimentamos a pequena possibilidade de uma inflexão quente

queremos sugerir coisas como «imagem de respiração»

«elas estão andando por si próprias!» exclama alguém

«imagem de digestão»

estão a falar a andar umas com as outras

«imagem de dilatação»

a falar umas com as outras

«imagem de movimentação»

estão lançadas por aí fora a piscar o olho a ter inteligência

«com as palavras?» perguntavam eles e devo dizer que era

para todos os lados

uma pergunta perigosa um alarme colocando para sempre

sugerindo obliquamente que se reportam

algo como o confessado amor das palavras

a um novo universo ao qual é possível assistir

no centro

«ver»

não tentamos criar abóboras com a palavra «abóboras»
não é um sentido propiciatório da linguagem
introduzimos furtivamente planos que ocasionais

como se vê o que comporta uma certa inflexão
de voz

ocupações («des-sintonizar» aberto o caminho

é uma espécie de cinema das palavras

para antigas explicações «discursos de discursos de discursos» etc.)

ou uma forma de vida assustadoramente juvenil

fixemos essa ideia de «planos»

se calhar vão destruir-nos sob o título

podemos admiti-los como «uma espécie de casas»
ou «uma espécie de campos»

«os autómatos invadem» mas invadem o quê?
Herberto Hélder, Poesia Toda, Assírio & Alvim, Lisboa, 1990
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Curso Profissional de Técnico de Análise Laboratorial
Carta Aberta ao PTAL 14

Para assinalar a semana da ciência e tecnologia as alunos de 12º ano do curso
profissional Técnico de Análise Laboratorial, reservaram o passado dia 22 de
Aos alunos que num dia lhes dizem: “Vão mostrar experiências a meninos desde
Novembro para realizar experiências nos laboratórios.
o pré-escolar até ao 3º Ciclo. Pesquisem actividades diferentes testem e planifiFoi um dia muito preenchido, pois alunos das várias turmas do agrupamento
quem, não se esqueçam de fazer a lista de material / reagentes que precisam”.
foram visitar os laboratórios da escola para ver / realizar diversas experiências.
Não houve nenhum comentário negativo, começaram logo na pesquisa, a testar,
a reformular, a construir guiões e a voltar a testar. Vieram experiências demais, A Química não é uma matéria difícil, cheia de fórmulas, teorias etc., mas sim
queriam fazer este mundo e o outro…. Não havia material fizeram em casa, trou- uma das ciências que mais está presente nas situações do quotidiano, seja na
xeram novas ideias, pediram ajuda com a humildade e inteligência de pessoas cozinha, no jardim, na sala de aula, no carro, nos telemóveis e até mesmo dentro
que querem e gostam de trabalhar. Era preciso deixar tudo pronto na quinta, do próprio organismo.
sexta pode a escola não estar aberta e segunda vamos de visita de estudo. Na
As experiências estimulam a curiosidade e o questionamento investigativo, além
segunda ainda pediram: telefona à D Ana porque ainda é preciso …..”. E lá anda
de ajudarem os alunos a entenderem e a fixarem conceitos químicos que foram
a D Ana, mesmo sem nós a lembrar-se como colocar e realizar melhor, nunca se
aprendidos na teoria. É uma maneira divertida de aprender conceitos de física,
cansando de dar tudo o que é preciso para correr da melhor forma possível.
química e biologia.
Na terça, antes de abrirmos as portas, havia um nervosismo constante, achavam
Alguns nomes das experiências realizadas:
que nada estava em condições e que nada ia correr bem.
Os detetives, Dedo Mágico, Esparguete colorido, Um ovo que parece de borracha,
- Já aqui está uma turma! Vamos começar….
Mensagens Secretas, Camaleão Químico, Estalinhos Luminosos, Lenço Mágico,
Tudo começou a surgir, parecia que toda a vida tinham feito aquilo. Os meninos Tornado Luminoso, Semáforo, Água Furiosa, Bolas de Sabão Gigantes, Balão à
não se queriam ir embora, foram na promessa que à tarde vinham terminar, de- prova de Fogo, Se me tocas apito, Pega monstros fluorescentes, Ovo Engarrafado,
Bolas Flutuantes e muito mais.
pois vieram os mais pequeninos, do Jardim de Infância de Pêro Viseu.
- Agora como vamos explicar? Não podemos dizer aqueles termos! Ai, que não Os alunos da turma TAL14 e respetivos professores agradecem à comunidade
escolar pela grande adesão ao dia das experiências.
vai correr nada bem!
Sofia Reis, PTAL14

Claro que correu bem. Todas as experiências foram feitas e foi uma turma com
um comportamento exemplar.
O dia foi decorrendo, não tiveram intervalos, não tiveram tempo para comer a
meio da manhã nem a meio da tarde. É preciso limpar as bancadas para os próximos clientes, estar a sorrir, esperar que alguns de acalmem e se portem bem,
mostrar frescura depois de falar para grupos de 10 pessoas, fazer novas soluções, já não há reagentes, trocamos por outros que tenha características idênticas, fazer, improvisar, fazer, sorrir, fazer, agradecer, fazer e mantar a calma.
É isto que nos faz mexer, que nos faz estar “SATISFEITOS”, são estas “RIQUEZAS”
que nos mostram o prazer e vontade de estar com os alunos. Mais uma vez, à
semelhança das outras turmas PTAL (07, 09 e 12), temos muito orgulho e prazer
de trabalhar e mostrar o vosso trabalho. Vocês são os “Espelhos” da nossa escola
e brilham tanto…. que parecem estrelas.
Bem Hajam!
A coordenadora da atividade: Cristina Borges Guedes

VISITA AO LABORATÓRIO DA ESCOLA SECUNDÁRIA
No dia 22 de novembro de 2016, eu e os meus colegas da turma JF4B fomos ao
Laboratório da Escola Secundária. Foi divertido!
Aprendemos muitas coisas com as experiências que os jovens estudantes nos
.apresentaram. Foram variadas: Ovo de Borracha, Camaleão Químico, Pega-Monstro Fluorescente, Palitos Mágicos, Esparguete Colorido, Mensagens Secretas, Elevador de Naftalina, O Ovo Engarrafado e Bolas Flutuantes.
O que mais gostei? Bem…Gostei de todas!
Querem saber porquê? Eu digo… É, porque ADORO EXPERIÊNCIAS!

Como seria bom os povos viverem em paz!
Que fazer para que isso aconteça?
E que tal iniciarmos com a morte da luta, da guerra?!
Para isso retiremos as armas, as espadas, os canhões, as bombas e tudo o que
faz derramar sangue.
Não mais haverá ataques, nem expulsões e os feridos serão evitados. Poderá
haver, sim, bombas de confettis, pistolas de cravos, granadas de neve, espadas de felicidade, explosões de amor, canhões de esperança, tanques de
união, metralhadoras de tolerância, aviões de respeito, a queda da tortura e a
vitória da colossal e maravilhosa PAZ.
Turma JF4B – Texto coletivo

Alexandre Padez Oliveira

Clube
“Mãos Mágicas”
Este ano o inverno vai ser mais
quentinho… porque no Clube
“Mãos Mágicas” elaborámos
umas capas bem quentinhas
para nós!
A Diana escolheu a cor matizada (preto e cinza) e a Alexandra
optou pelo azul. Fizemos uma
passagem de modelos e aqui
está o produto do nosso trabalho final!
Diana Marrucho e Alexandra
Almeida (7ºD)
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PRÉMIOS PROCURAM PILHAS

Geração Depositrão 9
NÓS RECICLAMOS!

HÁ MUITOS PRÉMIOS À TUA ESPERA!
Na 9ª edição da Geração Depositrão o nosso Agrupamento aceitou, mais uma vez, este desafio! Continuamos a
É SÓ COLOCAR PILHAS E BATERIAS USADAS NO PILHÃO!
recolher resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos , pilhas e acumuladores.
TENS PILHAS USADAS? ENTÃO TRAZ PARA A ESCOLA E DEPOSITA-AS NO NOSSO
Todos temos em casa equipamentos elétricos e eletrónicos que já não são utili- PILHÃO!!
zados. Os resíduos destes equipamentos (REEE) são constituídos por elementos
altamente nocivos para o ambiente e para a saúde humana. O devido encaminhamento dos resíduos é fundamental para um desenvolvimento sustentável.
A solução é serem reutilizados e/ou reciclados!
Se tiveres REEE e pilhas lá por casa…deposita-os no
nosso DEPOSITRÃO!
Na oitava edição desta iniciativa da ERP Portugal participaram mais de 800 Eco-Escolas e entidades parceiras. A nossa escola ficou em 6º lugar garantindo a
recolha de 8940 quilos de REEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos) e RP&A (Resíduos de Pilhas e Acumuladores) permitindo assim o correto
encaminhamento para reciclagem.

Contamos com a tua participação!
Nota: Para recolha de grandes eletrodomésticos contacte a escola (275 750 480)
Equipa Eco-Escolas

“Existem mais pilhões do que multibancos mas ainda assim muitos portugueses
referem ter dificuldade em encontrar o pilhão mais próximo de si.” refere Eurico Cordeiro, Diretor-Geral da Ecopilhas.

Dia Mundial de Luta Contra a SIDA
O DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A
SIDA é comemorado a nível mundial,
no dia 1 de dezembro e tem por objetivos sensibilizar e consciencializar as
populações para a não discriminação e
para a prevenção, perseguindo o lema
“Zero novas infeções, Zero pessoas discriminadas e Zero mortes relacionadas
com a infeção VIH”.
Não existindo cura para a infeção, o
VIH/SIDA é hoje uma doença para a
qual existem tratamentos eficazes, com
menos efeitos secundários dos existentes há anos atrás. No entanto, a não
partilha de seringas e/ou outro material cortante que possa conter sangue
infetado e a utilização consistente do
preservativo são os comportamentos
que melhor previnem a transmissão da
doença.
Com o regresso do feriado ao dia 1 de
dezembro, no nosso agrupamento, assinalámos o DIA INTERNACIONAL DA
LUTA CONTRA A SIDA no dia 30 de novembro, com o objetivo de relembrar
o dia e sublinhar a sua importância do
tema.
Continuamos com a prioridade de
apostar na prevenção junto da comuni-

dade educativa, para tal, a equipa PES e
a turma TAS15, construíram um laço,
símbolo da LUTA CONTRA A SIDA, com
várias mensagens (frases e imagens
chocantes) alusivas ao tema, no átrio
junto à sala/bar dos alunos. A escolha
deste local não foi ao acaso, uma vez
que é por ali que a maioria dos alunos,
do edifício da secundária passa diariamente.

Já não tens desculpas…
na nossa escola há vários pilhões!
Equipa Eco-Escolas

Sustentabilidade ambiental

A sustentabilidade ambiental é a capacidade que o meio ambiente tem de proporcionar condições favoráveis às pessoas e aos demais seres vivos. Este conceito surge muitas vezes aliado ao desenvolvimento sustentável que tem como
finalidade satisfazer as necessidades básicas das gerações presentes, impondo
limites aos recursos, de modo a garantir a sobrevivência das gerações futuras.
O afluxo e movimento de alunos, na- Assim, o desenvolvimento sustentável depende de diversos fatores, entre os
quele local, poderiam por em risco a quais, da sustentabilidade ambiental, sendo, deste modo, conceitos diferentes
manutenção do laço no chão durante mas frequentemente relacionados.
toda a manhã, mas tal não aconteceu,
os nossos alunos demonstraram senti- A ONU é uma organização cujo objetivo é unir todas as nações em prol da paz e
do de responsabilidade e maturidade do desenvolvimento com base nos princípios de justiça, da dignidade humana e
pela atividade e principalmente pelo do bem-estar de todos. Em setembro de 2000, esta organização definiu Objetivos
tema abordado. No final da manhã, o de Desenvolvimento do Milénio (ODM) que visam resolver os problemas atuais,
laço continuava intato, e por lá conti- de modo a que haja um desenvolvimento positivo do mundo, ou seja, um desenvolvimento em que todos beneficiam, pelo que um país não cresce à custa dos
nuou até ao dia 2 de dezembro.
outros, trata-se antes de uma união.
Continuamos conscientes de que é fundamental continuar-se a apostar na in- Assim sendo, o 7º ODM é garantir a sustentabilidade ambiental e, para tal, foram
formação e prevenção precoce da infe- definidas quatro metas. A primeira meta é integrar os princípios do desenvolção pelo VIH/SIDA, pois só assim será vimento sustentável (investir em tecnologias limpas, promover a reciclagem e
possível controlar esta doença e este a reutilização de produtos, garantir que as atividades económicas melhoram a
problema, não só do ponto de vista fí- qualidade de vida de todos, recuperar os ecossistemas danificados pela atividasico, mas também muito, do ponto de de humana, entre outros) nas políticas e programas nacionais, a fim de inverter
a atual tendência para a perda de recursos naturais. A segunda meta é reduzir
vista social.
a perda de biodiversidade e, como tal, alcançar uma diminuição significativa na
Equipa PES taxa de perda. A terceira meta é reduzir para metade a percentagem de população sem acesso permanente a água potável e a saneamento básico. E, por fim, a
quarta meta é melhorar consideravelmente a vida de pelo menos 100 milhões de
pessoas que vivem em bairros degradados.
Atualmente, diversas organizações, como a QUERCUS, a WWF e a Greenpeace, lutam pelo fim da exploração do ambiente e por um desenvolvimento sustentável.
Apesar de estas organizações tomarem boas atitudes, o que elas fazem não é o
suficiente para garantir a sustentabilidade ambiental, pelo que todos os cidadãos devem contribuir com atitudes tão simples como privilegiar a luz natural,
apagando as luzes quando não são necessárias; reciclar; poupar água; utilizar
produtos de limpeza amigos do ambiente; entre muitas outras boas ações.
Deste modo, causas pelas quais se luta sempre existirão, mas para atingir um
objetivo é necessário que todos contribuam, pois a união faz a força.
Natália Carlos
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Objeções com poemas objetos

Dia Internacional da Eliminação da Violência contra
as Mulheres

No passado dia 24-11-2016, o APS16 realizou um ateliê com o nome de ”objeções com poemas objetos” no âmbito do Dia Internacional de Eliminação da Violência Contra a Mulher”, esta atividade tinha como objetivo exprimir os nossos
sentimentos através de objetos. Assim, este ateliê tinha como base um vídeo
sobre o feminismo designado “ we should all be feminists / Chimamanda Ngozi
Adichie”, este trabalho fez com que cada um de nós trouxesse quatro objetos
com significado pessoal.

As escolas João Franco e Secundária do Agrupamento de Escolas do Fundão
comemoraram com bastante expressividade o dia 25 de novembro, Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres. Um pouco por todo o
lado, mas sobretudo nos átrios das entradas de ambas as escolas se podem ver
os trabalhos dos alunos que envolveram, sobretudo, as disciplinas de Português
e de Educação Visual.

Depois de uma breve introdução ao tema e a explicação dos objetivos a atingir
com esta atividade, a formadora Sílvia Ferreira criou quatro grupos de trabalho.
Cada um deles tinha um excerto da palestra já referida e objetos do quotidiano
à escolha numa mesa, para assim construirmos um poema-objeto.

Slogans, panos, cartazes de publicidade institucional, cartolinas, canções, poemas ditos, workshops de stencil e de poemas-objetos, murais, apresentações em
“powerpoint” e ilustração de canções mostram o empenho com que os alunos
comemoraram o presente dia.

Ficámos surpreendidos com os resultados obtidos e pelo facto de serem expostos na biblioteca da Secundária do nosso agrupamento.
Rafael Tavares - APS16
“Como mulher, jamais irei engolir a seco. Após a mau trato deve ser posto um
ponto final, por mais que doa.” (Maria João APS16)
“A atividade proporcionada pela atriz Sílvia foi interessante pois não fazia ideia
que era possível fazer poemas/poesias com objetos” (Tatiana Ladeira)
“Achei divertido pois os poemas com objetos são curiosos e divertidos” (Rafael
Tavares)

Pecado muito pouco original
Não foi despudor.
A mulher se vestiu, sim,
para ser eterna.
Não foi vaidade.
Ela se fez bela
para cegar o mundo.
Heresia, por certo.
Porque ela nasceu
e Deus se perdeu do seu afazer.
Mia Couto

a “violência sobre mulheres” invadiu a escola secundária no dia 25 de novembro
no início do dia, a vergonha recebeu quem
entrou na escola. com a apresentação da
faixa sobre o evento, as alunas alinharam-se à sua frente, de preto, de boca tapada
e envoltas num silêncio sepulcral, criando
perplexidade a quem entrou na escola secundária
também para marcar o sentido do dia e
mostrar o que não se quer ver, pares de
alunos entraram em todas as salas de aula
encenando agressões sobre mulheres.
para finalizar o seu trabalho criaram “estátuas humanas” que ocuparam os átrios
e os corredores no primeiro intervalo da
manhã, mostrando o que acontece diariamente entre nós, sem que tomemos qualquer atitude de contestação.
participação dos alunos da turma aps14
nas atividades do dia internacional de eliminação da violência contra a mulher, dia
25 de novembro
zé luís e lúcia lã
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NATAL 2016

Neste dia natalício a
Alegria está no ar
Todos vamos celebrar e o
Amor
Lembrar

Sara Barbosa e Beatriz Nisa - 8ºC

Depois da Noite de consoada
O dia Amanheceu com presentes
Trouxe do céu a magia
Que Aquece o coração
E a Luz que anima a minha paixão
António e Francisco - 8ºC

Parabéns “Olho Vivo”
Fez precisamente 20 anos, no mês de novembro, que o jornal escolar “Olho Vivo”
deu os primeiros passos. Aproveito para saudar e agradecer a todos os participantes sem os quais o jornal não teria sobrevivido e incentivá-los a persistir para
que continue a ser efetivamente o jornal escolar do Agrupamento.
O “Olho Vivo” começou por ser um projeto do Curso Tecnológico de Comunicação no ano letivo de 1997 /1998, sob a coordenação da professora Luísa
Lourenço. As informações eram recolhidas e os artigos redigidos nas aulas de
Comunicação e Difusão e Trabalhos de Aplicação. O jornal era também paginado
nessas mesmas aulas.
O curso terminou, mas o jornal não morreu. O professor João Afonso deu continuidade ao projeto, tornando-se a colaboração mais alargada, abrangendo toda
a comunidade: alunos, professores, pessoal não docente, pais e encarregados de
educação. Em 2002, integrei o projeto até 2014, e a partir daí, criou-se um canal
de comunicação no sentido de angariar produções de textos exclusivamente com
destino “Olho Vivo”. É de referir ainda que no ano letivo 2004/2005 a coordenação do jornal esteve a cargo do professor Abel Silva.

Com o envolvimento no projeto “EducMedia”, no ano letivo 2009/2010, a melhoria gráfica revelou-se com a impressão de três números anuais suportados
gratuitamente pela gráfica do jornal Reconquista de Castelo Branco. Além deste
benefício, os objetivos do projeto enquadravam-se perfeitamente nas linhas de
orientação estratégicas do PEE, nomeadamente no domínio da dimensão curricular uma vez que se desenvolveriam competências da escrita e o estímulo do
espírito crítico e no domínio da dimensão social, comunitária e ecológica promover-se-ia o envolvimento da comunidade educativa nas atividades realizadas
na Escola, a promoção de iniciativas de solidariedade e a sensibilização para o
exercício de uma cidadania responsável e interveniente.
O jornal foi assim evoluindo com a produção de textos com cariz cada vez mais
jornalístico em vez dos tradicionais textos escolares “encomendados” pelos professores. A maioria dos textos (acima dos 75%) passou a ser da iniciativa dos
próprios alunos que começaram a publicar artigos no “Olho Vivo”, baseados em
temas da sua preferência e não impostos.

A participação dos alunos no jornal escolar e a sua introdução nas atividades
letivas como ferramenta pedagógica permite ainda refletir sobre a construção de
O Jornal começou por ser um fascículo de quatro a seis páginas A4, editado quamensagens veiculadas pelos Mass Media, levando os alunos a tomarem consciêntro a cinco vezes por ano até se tornar um jornal mensal, com distribuição gracia de que são apenas construções da realidade e não a realidade em si, pelo que
tuita, que variou sensivelmente entre vinte e trinta e duas páginas A4, impressas
é necessário adquirir um espírito crítico para analisar essas mensagens.
na Reprografia da Escola Secundária do Fundão.
O “Olho Vivo” pretendia ser um meio de comunicação entre a Escola e a ComuOs professores tiveram um papel muito importante na continuidade da existênnidade, um espaço de partilha, de crescimento e de realização pessoal para além
cia do jornal escolar porque nunca deixaram de incentivar os alunos à escrita
de um meio para dar visibilidade ao que se passa na Escola. Foi ainda adepto do
com a finalidade de colaborar no jornal e muitos deles foram também redatores
pluralismo na informação e nas opiniões porque é do confronto de ideias que sode artigos. Os artigos tornaram-se cada vez mais variados, devido à heterogebressai a diferença e que se constrói uma cidadania responsável e interveniente.
neidade dos redatores, o que proporcionou uma larga tipologia de textos jornalísticos. Abundavam notícias de visitas de estudo e do envolvimento de alunos Espero que o jornal mantenha este espírito vivo e desejo o maior sucesso a esta
e professores em projetos, textos de opinião sobre variadíssimos assuntos que nova equipa do “Olho Vivo”. Parabéns e votos de muitos mais anos de existência!
preocupavam os jovens, muitos artigos de apreciação crítica sobre livros, filmes,
Deolinda Gil
jogos, desafios mas também crónicas, entrevistas, poesia, passatempos…; enfim
tudo o que o público queria partilhar com a comunidade escolar.
O jornal escolar OLHO VIVO entrou no seu vigésimo ano de publicação. Ao longo destes anos
Rico em variedade e qualidade, o jornal era pouco atrativo graficamente, uma
tem registado a evolução da escola e tem sido
vez que recorríamos apenas ao serviço da reprografia da Escola e editávamos o
um meio privilegiado de comunicação interna e
jornal em folhas A3 dobradas ao meio para formar um caderno.
externa.
Nos próximos números, publicaremos testemunhos destes anos de publicação incessante.
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PAV 15 visitou Quinta Pedagógica da Santa Casa da
Misericórdia do Fundão

Visita de estudo à JOPER/TOMIX e Feira Portugal
Agro na FIL pela turma PAV 15

No dia 20 de outubro os 18 alunos da turma PAV15 estiveram na Quinta Pedagógica do Fundão (valência da Santa Casa da Misericórdia do Fundão) para uma
aula diferente, onde puderam aprender e aplicar algumas competências relacionadas com as disciplinas da formação técnica: A mecanização agrícola, transformação e produção agrícola preencheram assim a manhã de aprendizagens
práticas, sendo os alunos acompanhados pelos professores Célia Freitas, Luís
Gonçalves, João Paulo Fidalgo e Fernando Machado.

No dia 28 de outubro, os alunos da turma PAV15 deslocaram-se para visitar as
empresas JOPER e TOMIX, especializadas no fabrico de alfaias agrícolas e pulverizadores, respetivamente. Estas empresas localizam-se em Torres Vedras o que
nos obrigou a levantar cedo e a uma partida de autocarro pelas 6:15h, mas valeu
bem o esforço. Pela manhã, foi possível ver e acompanhar o processo de fabrico
dos diversos equipamentos agrícolas produzidos por estas empresas.

Entre as tarefas realizadas estiveram a plantação de espinafres, salsa e coentros,
as sementeiras de Inverno e ainda a colheita e desfolhada do milho.
As operações mais mecanizadas foram a preparação das terras para a sementeira dos cereais de inverno (aveia preta, trigo, centeio e tritical) recorrendo a
um trator e a uma grade de discos. A divisão do terreno e sementeira foi feita
manualmente pelos alunos com a preciosa ajuda do técnico Ricardo e alguns
utentes do lar da Santa Casa que ensinaram as técnicas que utilizavam para a
distribuição da semente.

Durante a tarde, visitámos a feira Portugal Agro na FIL, no
parque das nações
em Lisboa. Esta feiCindy Almeida (delegada de turma do PAV15) ra continha vários
expositores
com
uma diversidade e
qualidade do que
se vai produzindo
em agricultura, quer
no nosso país, quer
nos PALOP, bastante
representados nesta feira. Nos vários
expositores foi possível ver produtos agrícolas transformados e a sua rentabilização comercial. O
dialogo e explicações que nos iam sendo nos vários expositores foi muito enriquecedor e de alguma forma entusiasmou-nos para prosseguirmos nesta via
profissionalizante.

A boa disposição e empenho foram uma constante assim como o convívio e
envolvimento com a equipa da Quinta Pedagógica. Sobre as atividades desenvolvidas os alunos manifestaram muito agrado reconhecendo que o trabalho de
campo e as aulas práticas acrescentam conhecimento e outras aprendizagens.

O convívio nas viagens e na visita foi uma constante e foi também uma oportunidade para muitos de nós visitarmos empresas que se relacionam com o nosso
curso e visitar locais pela primeira vez.
As disciplinas envolvidas nesta visita de estudo foram as da formação técnica,
nomeadamente, mecanização agrícola, transformação e produção agrícola.
Cindy Almeida (delegada de turma do PAV15)

Visita de estudo à empresa Biofun pela turma PAV 15
No dia 10 de novembro, durante a manhã, as aulas da formação técnica assumiram, uma vez mais, outra forma
de aprender para os alunos da turma
PAV15. Aqui, bem perto de nós, na estrada para Penamacor, a empresa Biofun proporcionou-nos uma manhã de
aprendizagem diferente onde pudemos
ver aplicados muitos dos conteúdos
abordados nas aulas.

rega. um dos aspetos que registámos
como interessante foi a automatização
deste sistema de irrigação que permite
assim ser monitorizada a km de distância.
A seguir deslocámo-nos para a zona de
descarga da fruta onde foi possível presenciar ao vivo todo o processo. Já no
interior da fábrica, dividiu-se a turma
em dois grupos para facilitar a visita do
laboratório e do espaço ode se encontra
a maquinaria de trituração, extração de
concentrados e aromas e a sua conservação. No laboratório foi ainda possível
misturar e provar aromas e concentrados, bem como percebermos o rigoroso
controlo do processo de fabrico deste
tipo de produtos.

Sabiam que esta empresa, é líder a nível
nacional na produção de concentrados
e aromas a partir de maçã, pêra, pêssego e morango desde 1996 e que exporta 100% dos seus produtos? Durante a
visita também foi possível registar a
aposta desta empresa na qualidade e
segurança alimentar, bem como na inovação para poderem assim serem comUma palavra de agradecimento para a
petitivos.
empresa Biofun e toda a equipa que
Quando chegámos, foi-nos feita uma nos guiou e acompanhou, pois foram
apresentação sobre as características inexcedíveis na sua disponibilidade,
dos solos e a importância da sua pre- simpatia, explicações e competência
servação, bem como os procedimentos técnica.
que utilizam na sua preparação, mobiAs disciplinas envolvidas nesta visita
lização, fertilização e irrigação. Depois
de estudo foram: transformação, profoi-nos possibilitada a visita pelos podução agrícola, mecanização agrícola e
mares e “casa das máquinas” onde se
economia e gestão.
localizam os motores de irrigação e os
Cindy Almeida (delegada de turma
depósitos para correção dos solos via
do PAV15)
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Dia Mundial da Terceira Idade comemorado pelo TAS15
O Dia Mundial da Terceira Idade celebra-se a 28 de outubro e surgiu pela
mão das Nações Unidas como forma
de sensibilizar a comunidade mundial
para um problema de grande importância que se vive hoje em dia, as pessoas
idosas passam mais tempo sozinhas
que qualquer pessoa de outra faixa etária.

Os alunos do TAS15 assinalaram o Dia
Mundial da Terceira Idade visitando os
utentes do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Alpedrinha, proporcionando-lhes um dia diferente, desenvolvendo
a atividade “O meu sonho” e oferecendo “pequenos mimos”.

vez que a visita decorreu no período da
manhã.
Por fim, assistiram à comunicação
sobre “O meu dia de trabalho na instituição” da Técnica Auxiliar de Saúde, Simone Mateus, ex-aluna do Curso
Profissional Técnico Auxiliar de Saúde
(PTAS11), que trabalha atualmente no
Lar da Misericórdia de Alpedrinha.
Ainda foi possível uma visita guiada
à Instituição e aos diversos serviços,
orientada pela Dra. Ana Antunes, Diretora Técnica e pela Animadora Cultural, Ana Bragança.

O Sr. Provedor da Santa casa da Misericórdia de Alpedrinha, Carlos Bragança,
manifestou o seu contentamento pela
A atividade “O meu sonho” foi da ini- nossa visita e mostrou disponibilidade
ciativa dos alunos e consistiu em per- para nos receber mais vezes.
guntarem “o sonho” que cada utente
Os alunos do TAS15 e as professoras
ainda tem e registarem-no por escrito.
acompanhantes, Alda Fidalgo e ConO registo dos sonhos e a fotografia dos
ceição Infante, agradeceram a todos
respetivos idosos, servirão para elaboos elementos do Lar pela recetividade
rar um álbum, que será oferecido posmanifestada, por todo o apoio e pelo
teriormente ao Lar.
transporte proporcionado pelo Sr. ProOs alunos conviveram com os idosos, vedor.
ofereceram um rosa a cada um e deiConceição Infante
xaram bolachinhas para o lanche, uma

O PTAS15 FOI DESCOBRIR COMO SE TRATAM AS ROUPAS HOSPITALARES
No âmbito do módulo 4 da disciplina
de Higiene, Segurança e Cuidados Gerais – “Prevenção da infecção na higienização de roupas, espaços, materiais
e equipamentos”, os alunos da turma
PTAS15 foram visitar a SUCH, onde se
tratam as roupas dos hospitais da região centro-interior de Portugal.
A SUCH (Serviços de Utilização Comum
dos Hospitais) é uma Associação sem
fins lucrativos, que cobre todo o país
e que se dedica a várias áreas, nomeadamente, a SUCH ambiente trata da
gestão de roupa, resíduos hospitalares
e reprocessamento de dispositivos médicos; a SUCH engenharia está relacionada com projetos, controlo técnico,
manutenção de instalações e equipamentos e gestão da energia e a SUCH
nutrição que trata da alimentação hospitalar partilhada.
Uma das unidades da SUCH ambiente
está localizada aqui bem perto de nós,
na Zona Industrial do Fundão e lá, são
tratadas, diariamente, as roupas dos
principais hospitais da região, cuja
área de abrangência se estende desde
Portalegre até à Guarda.
Consideram-se roupas hospitalares todas as peças feitas de materiais têxteis
utilizadas em ambiente hospitalar (lençóis, fronhas, almofadas, colchas, cobertores, pijamas, camisas de dormir,
fardas, batas, etc.).
Todos sabemos que os hospitais são
locais, onde por norma, os doentes vão
reencontrar a sua saúde, após um período de internamento, mais ou menos
longo e em consequência de um qualquer desequilíbrio da saúde. Por outro
lado, sabemos também, que os ambientes hospitalares podem representar

um elevado perigo para a saúde das
pessoas mais suscetíveis, uma vez que
nesses locais, se encontram muitos mi- eficaz, e
crorganismos patogénicos que podem não podem descausar doenças infeciosas.
locar-se à
As roupas, utilizadas em ambientes zona dos
hospitalares, são potenciais veículos limpos, a não ser que atravessem uma
para a transmissão cruzada de micror- adufa. Nesta, terão que realizar diverganismos e por isso necessitam de um sos procedimentos para ficarem perfeitratamento específico e eficaz, que vai tamente descontaminados (retirar os
muito para além de uma simples lava- EPI utilizados e lavar de mãos, de acorgem de roupa.
do com o protocolo). Só depois disto
A SUCH contribui para o controlo da estarão em condições de poder entrar
transmissão de infeções, uma vez que na secção dos limpos.
possui um sistema estrutural e organi- As tarefas realizadas na zona dos limzacional que permite tratar de forma pos passam pela secagem, passagem,
diferenciada, as roupas com risco ele- prensagem ou calandragem da roupa
vado, das restantes, e impede a conta- (consoante a tipologia das peças), a que
minação das roupas tratadas, permitin- segue a fase de acondicionamento em
do que voltem ao hospital em perfeitas sacos transparentes e nos carrinhos
condições de limpeza e desinfeção para aramados. Após este tratamento, a rouserem utilizadas.
pa regressa ao hospital, em camiões
Em termos de estrutura, podemos encontrar na SUCH, duas zonas completamente isoladas, uma da outra: a zona
dos sujos, onde a roupa é recebida em
sacos de cor diferente, consoante o seu
grau de perigosidade. E onde depois é
separada (triagem) e pesada em lotes,
para dar entrada nas máquinas lavadoras. Estas máquinas separam estruturalmente, a parte dos sujos, da zona
dos limpos. Têm para isso de duas portas (uma virada para a sala dos sujos
- onde se coloca a roupa para ser tratada; outra, na parte dos limpos - onde se
retira a roupa, quando a lavagem chega
ao fim).

ou carrinhas e está em condições para
voltar a ser utilizada pelos doentes ou
profissionais, e sem qualquer risco de
infeção!
A diretora de turma e diretora de curso
da turma PTAS15 agradecem a oportunidade que a SUCH, mais uma vez nos
possibilitou, de permitir uma visita às
instalações no Fundão, com os nossos
alunos, contribuindo assim, de forma
muito significativa, para a sua formação enquanto futuros profissionais do
curso Técnico Auxiliar de Saúde.

Agradecem ainda às encarregadas de
educação que facilitaram o transporte
dos alunos, nos seus próprios carros,
Por norma as pessoas que trabalham desde a escola até à zona industrial.
na zona dos sujos têm que usar equi- Muito obrigada pelo V. envolvimento
pamentos de proteção individual (EPI), nesta atividade da escola.
que as protejam de forma completa e
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VISITA DE ESTUDO À CASA DO BARRO E TORRE DAS PALAVRAS NO TELHADO
No dia 15 de novembro, as duas turmas do 10º ano do curso de Línguas e Humanidades e alguns professores acompanhantes, fizeram uma visita de estudo ao
Telhado, com o propósito de conhecer a história local. Esta mesma estava ligada
à disciplina de História A.
Primeiramente, chegámos ao Telhado e fomos visitar um Lagar de Varas. O professor Pedro Silveira, que guiou a visita no âmbito das Visitas da rede Educativa
da CMF, explicou-nos que este tipo de lagar, em ótimo estado de conservação
onde se fazia o azeite, com a ajuda de animais para a esmagar, geralmente bois,
pois era precisa muita força para manobrar aquele tipo de “maquinaria”.
Seguidamente, visitámos um Forno que servia para cozer as peças em barro.
Seguimos para a Casa do Barro, situada numa casa senhorial, percorrendo as
salas que nos iam mostrando a história do barro, como eram feitas, guardadas
e cozidas as peças em barro.
Da parte da tarde, visitámos a Capela de estilo barroco pertencente à mesma
casa senhorial.
Depois voltámos à Casa do Barro onde assistimos a um pequeno vídeo que mostrava a forma de fazer uma peça de barro e o testemunho da esposa de um oleiro,
mostrando que as mulheres também tinham um papel importante na atividade.
Finalmente visitámos a “Torre das Palavras”, espaço dedicado à vida e obra de
Albano Martins, um poeta ainda vivo, nascido no Telhado.
Joana Veríssimo
Outras opiniões sobre a visita:
Foi-nos explicado que a mulher teve um
papel muito importante na olaria pois
era ela que transportava o barro, que
a arte da olaria passava de pais para
filhos. Trabalhar na roda era extremamente difícil pois além do controlo da
força e dos movimentos é necessário,
também, pensar na peça. As peças
eram postas nas valetas da rua para secarem e o facto de não serem roubadas
mostrava um espírito de solidariedade
entre os oleiros. Mesmo que não o fossem, cada oleiro tinha uma marca própria para identificar o seu trabalho. Os
cântaros eram, particularmente, a peça
mais complicada de ser feita.
Margarida Alves
O barro é um símbolo importante para
esta terra. Admiro a criação de peças
em barro, por isso aquilo que eu mais
gostei de ver foi um vídeo com um oleiro a moldar o barro para formar uma
peça. Gostei de aprender que cada olei-

ro tinha a sua marca e que no meio de
100 peças conseguia identificar a sua.
Adriana Albino
Visitar o Lagar de Varas, foi muito interessante porque nunca tinha visto nenhum e também fiquei contente por ter
sido aberto pela 1ª vez ao público para
podermos visitar.
Rodrigo Gonçalves
Considero que esta visita de estudo
cumpriu os objetivos propostos, pondo-nos em contacto direto com a realidade rural, artesanal e cultural da
aldeia. De entre os locais visitados, o
que mais gostei foi a “Casa do Barro”,
na medida em que nos permitiu ver “in
loco”, as diversas fases do fabrico das
loiças tradicionais e das histórias da
vida da antiga comunidade oleira.
Maria Nabais
10ºLH1 e LH/CSE

Visita de Estudo à Delta Cafés
A visita de estudo, à Delta Cafés, foi-nos proposta no âmbito das disciplinas de Tecnologia Química e Qualidade Segurança e Ambiente, com o
objetivo de vermos os vários processos até se obter o produto final (o café)
assim como as preocupações ambientais.
A Delta Cafés foi fundada pelo Ex. Sr. Comendador Rui Nabeiro e localiza-se em Campo Maior. É uma empresa especializada na torra e comercialização de café. É líder no mercado nacional e preocupa-se com o futuro do
planeta.
Na Delta Cafés, visitámos o Centro de Ciência do Café, um espaço que é
único na Europa. No início visitámos a estufa, que compreende cafeeiros
que são a planta do café. São arbustos que se desenvolvem em clima quente
e húmido. As flores do cafeeiro são brancas e duram apenas três dias. O
fruto é uma cereja e cada cereja agrupa duas sementes. Quando na cereja
se encontra apenas uma semente, este grão de café é chamado Moka.
A visita ao Centro de Ciência do Café é uma viagem através do tempo e do
espaço, com o objetivo de dar a conhecer os primeiros mitos que relacionam o café com as tribos ancestrais, as viagens ao ultramar a bordo das
naus portuguesas ou acompanhar os contrabandistas que o transportavam
de Portugal para Espanha. Permite ao visitante conhecer todo o processo
de produção, desde o cultivo à torra, os processos químicos que se desencadeiam, o aroma e o sabor de um bom café, como prepará-lo e descobrir a
sua forma de consumo em todo o mundo, assim como a influência que este
exerceu sobre as artes.
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FESTIVAL DE CINÉMA FRANÇAIS
VISITA DE ESTUDO A AVEIRO
À 06:00 da manha do dia 4 de novembro, os alunos do Agrupamento de escolas do Fundão de francês do 8º ano,
tiveram o privilégio de ir até uma bela
cidade situada no noroeste, no centro
de Portugal.
Os alunos puderam admirar as belas
fachadas das casas á beira ria com as
suas cores intensas e os requintados
detalhes em rocha, passeando no moliceiro, o barco usado para transporte
de sal , das famosas salinas para o resto da cidade e que atualmente serve
para transportar os turistas e apreciar
a cidade e os próprios moliceiros, onde
estão representados vários desenhos
e expressões típicas do norte de Portugal. Visitámos o museu Santa Joana,
vimos as igrejas principais da cidade
e pudemos verificar a diferença de arquitetura da cidade. No museu vimos o
interior de uma antiga capela do estilo
Barroco que antes de ser museu era um
convento.
Vimos o túmulo de Santa Joana e a
polémica da princesa Joana que com
aquele misterioso retrato conseguiu
tornar-se Santa após as suas várias alterações. Uma das curiosidades que

HISTÉRICO FAZ FORMAÇÃO COM A ESTE

me interessou foi o aproveitamento de
cabelo para a peruca de uma estátua
de Jesus crucificado que era trocada
sempre que o cabelo apodrecia. Depois
da 1º parte desta entusiasmante visita,
nós, alunos esfomeados, fomos ao fórum para almoço. Demos uma vista de
olhos em algumas lojas, comprámos as
recordações para trazer, os típicos doces de Aveiro tão famosos, ovos-moles
e as raivas, que já tínhamos comido
nos moliceiros.
Fomos pelas estreitas ruas de Aveiro
adentro, para o cinema, para assistir a
um dos filmes nomeados para o festival de cinema francês de Cannes. Um
filme de comédia que retrata a vida e a
maneira de pensar de uma adolescente,
com conflitos problemáticos com a sua
família.

Durante duas sessões de cerca de 120 minutos, cada, o Grupo Histérico participou em parceria com a ESTE- Estação TEATRAL, num ateliê sobre o teatro de
máscara. Os 10 elementos que este ano participam no Grupo puderam assim
desenvolver uma série de competências que se vieram a revelar de suma importância para quem faz teatro hoje em dia. O ateliê foi orientado pelo ator Tiago
Poiares.

Ida ao teatro profissional
No dia 22 de outubro, deslocámo-nos á Moagem para assistir ao espetáculo
“BambaVambaWamba”, que é a 29.ª criação da ESTE - Estação Teatral. Achámos
o espetáculo muito interessante porque nos conseguiram chamar á atenção pela
forma como comunicaram com o público através do corpo, da voz e do gesto.
No dia 27 de Outubro, realizámos uma visita de estudo à Covilhã, ao Teatro das
Beiras ver um espetáculo com o título: “Os Operários da Utopia”. O espetáculo foi
muito estimulante por juntar diversas áreas artísticas pois para além do elenco
profissional também participavam alguns alunos do ensino profissional de música da EPABI da Covilhã.
“Foi muito bom ter a oportunidade de no final da peça podermos ter tido uma
conversa com todos eles e assim podermos saber mais sobre o processo de construção deste espetáculo.” (Maria João)

Terminámos em grande: dirigimo-nos a
uma das maiores praias em Aveiro para
observar um cenário apaixonante um
belo por do sol á beira-mar.
Agradecemos á professora Clotilde Barata e a todos os outros professores
que nos acompanharam e tornaram
tudo isto possível
Lucas Antunes

Ciência e Língua Inglesa
ligadas através de videoconferência
No dia 8 de novembro, as turmas de língua inglesa
do 11º ano participaram numa videoconferência
com uma investigadora canadiana sobre o tema
“Clonagem; Alimentos Geneticamente Modificados e Resistência a Antibióticos”.
A investigadora Carla Craveiro Salvado, PhD, é
uma lusodescendente que reside na cidade de Edmonton, no estado de Alberta, Canadá. Trabalha
na Universidade de Concórdia em Edmonton e o
trabalho de investigação que desenvolve situa-se
na área de interesse para o tema que estava a ser
tratado nas aulas de inglês. Para além de uma explicação breve do trabalho que desenvolve, falou
de questões práticas em que a clonagem em sentido lato está envolvida. Explicou que a questão
tem de ser analisada em todas as suas vertentes
e que as experiências laboratoriais com o recurso
a técnicas de clonagem mínimas contribuem para
o avanço da ciência e para a tentativa de resolução de problemas. Salientou o papel da ética na
sua profissão, da necessidade de regulamentação
e também do modo como a investigação se faz no Canadá, onde os critérios de
investigação e os procedimentos têm de ser claramente definidos para que os
projetos submetidos possam ser executados.

Projeto SOBE
O projeto SOBE – Saúde Oral e Biblioteca Escolar, dinamizado pela biblioteca nº
2, da Escola João Franco, esteve na Escola EB de Valverde e na turma ST4 da Escola EB de Santa Teresinha. A técnica dos fantoches de cartolina serviu para contar
a história do Dente Branco que queria fazer um caldo de fluor e não podia, pois
a sua casa estava ocupada com a terrível Bactéria Cariês. Mas tudo se resolveu
com a preciosa ajuda da Escova Rabiga!
Os alunos foram levados a fazer uma banda desenhada a propósito da história.
No próximo jornal, mostraremos alguns dos trabalhos.

A videoconferência decorreu na sala 21 da escola sede do Agrupamento e através dos milagres da tecnologia os alunos puderam ser esclarecidos sobre uma
variedade enorme de questões por eles colocadas, algumas mais científicas, outras mais do domínio da ética, outras até contribuíram para desmistificar as
ideias preconcebidas e construídas segundo uma versão “Hollywoodesca”, de
uma sociedade sem regras dominada por clones implacáveis. Os alunos puderam também ter a perceção, em primeira mão, do que se faz no estrangeiro e a
possibilidade de abordar as questões de várias perspetivas que não apenas as
que são transmitidas no manual da disciplina de inglês.
O feedback dos alunos foi bastante positivo, não apenas porque puderam
participar numa atividade inovadora em sala de aula, onde foi feita uma ponte
perfeita entre o mundo dentro e fora da escola, mas também porque sentiram
que tinham vencido a batalha da barreira linguística ao poderem comunicar tão
eficazmente em língua inglesa com alguém que não esquece as suas raízes portuguesas e está sempre disponível a colaborar com a nossa escola.
Fátima Corredoura e Luís Nunes
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Magusto do JI/EB de Capinha
No dia 11 de novembro, a EB de Capinha e o JI festejaram o dia de S. Martinho. De manhã um funcionário da Junta de Freguesia trouxe muita caruma
para o pátio da nossa escola.

Entretanto os dois alunos do 4º ano fizeram a dramatização da “ Lenda de S.
Martinho “, o José era o Martinho, tinha uma capa vermelha, um cavalo de
madeira e uma espada, a Matilde era o
mendigo, tinha roupa velha, uma sacoPelas 10h e 30m saímos todos eufórila e um pau para se segurar. Foi giro e
cos e fizemos um montinho de caruma,
no final eles ficaram muito amigos.
enchemo-lo de castanhas e tapámo-lo
outra vez com caruma para as casta- De seguida, andamos a correr uns atrás
nhas ficarem assadinhas, a Cristina, dos outros para nos enfarruscarmos,
que é a nossa auxiliar, acendeu a fo- foi tão divertido!! Ficamos todos escugueira e nós cantamos e saltamos en- rinhos, ainda brincamos a um jogo dos
quanto as castanhas se assavam.
Romanos contra os Franceses.

Visita Educativa
“A viagem pelo mundo da farinha“ - Souto da Casa
No dia 17 de novembro, estava um dia maravilhoso de sol e nós, os meninos e
meninas do JI e EB de Capinha fomos fazer uma visita que se chamava “A viagem
pelo mundo da farinha”, ao Souto da Casa.
Fomos todos divertidos, no autocarro da Cãmara Municipal do Fundão buscar os
meninos do JI dos Enxames e depois rumo à aldeia do Souto da Casa.

Quando chegámos, estavam à nossa espera duas senhoras que se chamavam
Diana e Sílvia e nos levaram a uma casa onde fizemos um workshop de como
fazer bolachas de azeite. Então, uma senhora e um senhor muitos simpáticos,
explicaram-nos e ensinaram-nos a receita das deliciosas bolachas, com os seguintes ingredientes: farinha, fermento de padeiro, água e azeite. Começa-se por
misturar os ingredientes e deixar a massa a fermentar, só depois de algum tempo podemos fazer as bolachas e colocá-las no forno. Cada menino fez a sua bolacha e enquanto todos comiam o lanche da manhã, as bolachas foram crescendo
Quando as castanhas se assaram come- Foi divertido e todos os anos é diferen- e ficando cozidas. Quando saíram do forno a senhora passou com um pouco de
çámos então a comê-las, estavam deli- te.
azeite por cima delas. Cheiravam tão bem que só nos apetecia comê-las.
ciosas e quentinhas!!!
Os alunos do JI/EB de Capinha De seguida, fomos visitar a casa do Carpinteiro e do Sapateiro, vimos muitos materiais e instrumentos para fazer sapatos e botas fortes e que durassem muito
tempo. O carpinteiro usava instrumentos muito variados para construir objectos
em madeira muito uteis, como: escadas, maceiras, tabuleiros, carrinhos de mão,
cadeiras, mesas, as formas para o sapatos etc….
Depois desta visita fomos almoçar e descansar um pouquinho. A seguir descemos a aldeia toda e fomos visitar a azenha, depois entramos na casa do Ganhão,
que era uma pessoa mais rica, até já tinha luz, esta pessoa tinha uma profissão
que era lavrar os terrenos das outras pessoas.
Seguidamente subimos uma rua e chegamos a uma fonte para beber água, estávamos cheios de calor, depois fomos até a casa do Latoeiro onde vimos como se
faziam baldes, chuveiros, também vimos uma lamparina. Saímos de lá e subimos
para o andar de cima onde era a casa da Tecedeira onde havia uma máquina que
se chamava tear, onde se faziam os tapetes de orelos, nessa casa só havia um
quarto e era mesmo pequenino.
A última casa que visitamos foi a casa do Ferreiro, também era uma casa pequena, lá dentro vimos uma lareira em pedra e por trás havia um fole que soprava
ar para as brasas .
Subimos até à Casa do Povo, onde nos sentamos nas escadas à espera do autocarro, quando ele chegou regressamos à nossa escola. Chegamos cansados, mas
felizes e esperamos nunca esquecer esta visita.

O Magusto
No dia 11 de novembro, os alunos da EB do Salgueiro, realizaram o magusto de
São Martinho, no recinto de S. Bartolomeu e foram presenteadas com um Belo
dia de Sol.
As crianças ajudaram a descascar as castanhas, tostadinhas e saborosas, que
foram colocando nos cartuchos e comendo acompanhadas com sumo.
Foi uma manhã cheia de brincadeiras, alegria, muitas castanhas e caras enfarruscadas…

“TRICK OR TREAT”
Halloween na EB1/JI de Capinha
O Halloween festejou-se em grande na EB1 de
Capinha juntamente com as crianças do JI.
As docentes de Inglês Patrícia Santos e Sónia
Gomes proporcionaram aos alunos uma tarde
diferente, com diversas actividades, entre elas a
visualização da curta metragem “Room on the
Broom”, vencedora do Prémio “Emmy Kids de
Animação”. Ainda houve tempo para pinturas faciais alusivas à festividade: teias, aranhas, morcegos, abóboras…
Foi uma tarde de alegria e entusiasmo que trouxe às crianças um toque de magia
imprescindível na celebração do Halloween.
No final, não faltaram as tradicionais doçuras para os alunos.
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PASSEIO AO SOUTO DA CASA

ATIVIDADES da EB de VALVERDE
1 - OUTONO
De regresso à escola e às atividades selecionadas para melhor atingir os objetivos traçados.
O outono tem sido o tema estruturante. Comemorando as datas importantes,
leitura de obras e textos, produções escritas, trabalhos de expressão plástica.
Para celebrar o Halloween no dia 27 de outubro deslocamo-nos à Biblioteca Eugénio de Andrade, assistir ao “ Baile das Bruxas “.
“Gostamos muito, aprendemos a canção e a dança das bruxas.
No dia 31, já com os nossos disfarces fizemos o baile na escola.”

2 - Projeto Segurarte – Autoestradas da Beira Interior,SA
em parceria com o Teatro das Beiras e da Quarta Parede

No dia 16 de Novembro, os meninos do
jardim de infância dos Enxames foram
passear com os meninos da Capinha,
ao Souto da Casa fazer uma “Viagem
pelo mundo da farinha”. Começaram
por fazer pão (farinha, sal, fermento,
água e um pouco de azeite) que cozeram no forno a lenha e que ficou uma
delícia!

Os números das estatísticas da sinistralidade e as imagens das vítimas de acidentes, nomeadamente de crianças, não param de aumentar levando-nos a considerar pertinente colocar no PAA esta atividade fazendo a necessária inscrição. Este
Projeto tem como objetivo proporcionar contextos favoráveis à experimentação,
exploração e descoberta de modo a que as crianças tenham acesso às regras de
Segurança Rodoviária de uma forma artística.
“ No dia 9 de novembro veio à nossa escola uma equipa da SCUTVIAS desenvolver uma ação sobre Segurança Rodoviária.

Depois almoçaram uma fabulosa piza
e foram visitar a azenha que é o sítio
onde se mói a farinha. Tiveram que caminhar um bocado, mas valeu a pena!

Realizámos atividades muito interessantes. Primeiro visualizámos alguns filmes,
na biblioteca da nossa escola, para melhor compreendermos o que é ser peão,
condutor e passageiro. Depois, na sala, pusemos à prova os nossos conhecimentos com um jogo muito engraçado em que nós éramos as peças do jogo.

Visitaram ainda a “Casa do Ganhão” a
casa do sapateiro, do carpinteiro, do
ferreiro, do latoeiro e a da tecedeira. Viram muitas coisas antigas e que não conheciam… Foi divertido e aprenderam
muito. À tarde voltaram para os Enxames, cansados mas felizes por este dia
bem passado!!!

Gostámos muito destas atividades, aprendemos muitas coisas e levámos informação para os nossos pais. “

3 – MAGUSTO
“ Comemorámos o São Martinho (11 de novembro) com o nosso tradicional magusto. Foi uma tarde muito animada com castanhas, sumos e muita animação.

“ São Martinho em Pêro Viseu - 11 de novembro”
Começamos por festejar o S. Martinho
com uma bela caminhada que contou
com a participação de alunos do Jardim de Infância e 1º ciclo, familiares,
auxiliares e professores.
Guiados
pelo professor João e o Sr. Manuel lá
fomos nós pelos caminhos rurais da
freguesia até à barragem de Pêro Viseu,
cantando canções de outono e vendo a
espetacular paisagem que nos oferece
esta estação do ano. Vimos castanheiros com ouriços, castanhas e alguns cogumelos nascidos à beira do caminho.
Depois da caminhada fomos almoçar e
à tarde fizemos o nosso magustinho no
largo da igreja e um lanche partilhado
com muitas coisas deliciosas – o bolo

Começamos por fazer a cama, deitamos nela as castanhas, aconchegámo-las com
muita caruma e deitámos o fogo. Demoraram a aquecer, a caruma estava húmida, mas num instante começaram a estalar. Com revistas e jornais fizemos os
cartuxos para as colocar.

feito pela Lúcia do 4º ano estava mara- A festa continuou comendo castanhas, bebendo sumo, cantando e dançando.
vilhoso.
No final bem enfarruscados ao ATL tivemos que regressar.”
Assamos as castanhas, enfarruscamo-nos e enchemos os nossos pacotinhos
com as castanhas já descascadinhas.
Os idosos do Centro de Dia vieram conviver connosco e todos juntos comemoramos o S. Martinho. Foi um dia divertido, saudável e com a presença do
Sol, que como diz a lenda, não faltou,
o que nos alegrou bastante neste belo
dia.
Os alunos do JI e EB 1 | Professores: Estela Pais, João Boléu, Teresa
Fernandes, Ester Marques e Celeste
Fernandes
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Jardim de Infância de Pêro Viseu
QUER(ES) EXPERIMENTAR
No âmbito da semana de ciência e tecnologia, havia muitas atividades nos
laboratórios de física e química e, por
isso, fomos ver como era o “queres experimentar”, no dia 22 de novembro.
As experiências eram dinamizadas pelos alunos do curso profissional técnico de análise laboratorial e como
gostamos muito de novas aventuras
viajámos, de autocarro, até à escola dos
nossos irmãos mais velhos.

balões: um rebentou e o outro não rebentou, porqiue tinha água dentro do
balão.
Gostámos de pôr a mão no pega monstros – um brilhava e outro não.
Também gostámos da experiência da
garrafa, do algodão, dos fósforos e do
ovo.
Adorámos os balões das bolas de sabão.

As experiências existentes no lq1 não Quisemos ver a impressão digital do
eram as mesmas do lq2 e em cada mesa dedo no papel.
havia coisas diferentes.
Também gostámos da experiência de
aquecer a água numa caixa de papel.
O que mais gostámos?
De ver os meninos fazer as experiências com o pó mágico misturado, que
ardia, rodava e mudava de cor (um ficou verde e outro vermelho) e quando o
menino tapou a chama com uma tampa
conseguiu apagá-lo.

UNIDADE DE CUIDADOS DA COMUNIDADE, FUNDÃO
SAÚDE ESCOLAR / SAÚDE ORAL

Foto 1 – A higienista oral, da unidade de cuidados da comunidade do fundão, veio visitar-nos
ao jardim de infância de Pêro Viseu.
Tendo por objetivo intervir no âmbito da saúde,
na prevenção de doenças, procurou saber se lavamos ou não os dentes no nosso jardim, depois
de almoço.

Foto 2 – Depois observou os nossos dedos e
descobriu quem gosta e quem não costuma chuchar no dedo. Hummmm, nesta altura ficámos
com um bocadinho de vergonha.

E não nos esquecemos do boneco nervoso e da bola de luzes.
Houve muito mais experiências e no
final ainda houve tempo para almoçarmos no refeitório da escola.

É sempre divertido estar num espaço
Provar a massa de esparguete verme- diferente e com tantos amigos.
lha, de groselha, no prato.
Os meninos do Jardim de Infância de
Também gostámos da experiência dos
Pêro Viseu
Foto 3 – De seguida observou os nossos dentes
e explicou quem tinha os dentes em bom estado, em mau estado ou a ser tratados
Foto 4 – Chegou a vez de irmos até ao lavatório e mostrarmos como lavamos os dentes
todos os dias.

Foto 5 – Depois observámos as escovas: em
boas condições ou em más condições.

Foto 6 – Aprendemos ainda que podemos lavar
os dentes colocando na escova apenas um pouco de pasta de dentes – a quantidade de pasta
a utilizar é igual ao tamanho da nossa unha do
dedo mindinho.
Foto 7 – Também podemos escovar os dentes
sem pasta e devemos engolir a saliva no final.
A língua também deve ser escovada – 1,2,3
vezes para ficar limpa.
A escova deve ser sempre lavada ou muito bem
limpa com papel higiénico ou guardanapo para
ficar pronta para a próxima lavagem.

Gostámos de aprender fazendo e estas ideias diferentes foram bem praticadas.
Além disto ainda ganhámos escovas novas.
Os meninos: Duarte, Emanuel, Gustavo, Hernâni, Íris, Lara, Martim, Matilde,
Telma, Tomás e colaboradores do JI de Pêro Viseu

Watch Dogs 2
Há alguns meses atrás, publiquei um
artigo neste mesmo jornal que falava
sobre um jogo, não era um jogo qualquer, era um jogo que foi criticado por
muitos e com base no qual a maior parte dos críticos já dizia que a continuação desta série de videojogos ia ser o
pior investimento da Ubisoft. Bem, os
grandes gamers e leitores assíduos da
minha rúbrica já devem ter percebido
que estou a falar do Watch Dogs.
Hoje venho-vos falar do seguimento
deste mesmo jogo, o Watch Dogs 2.
Ao contrário da primeira edição des-
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ta saga, este jogo surpreendeu críticos, gamers, enfim, surpreendeu toda
a gente com aos magníficos gráficos,
pormenores, novidades e até mesmo
funcionalidades.
Lançado a 15 de novembro de 2016, já
bateu recordes de vendas e há quem
diga que ultrapassou o lendário GTA V.
De Chicago a San Francisco, de Aiden
Pearce a Marcus Holloway, um sujeito
que foi acusado de um crime que não
cometeu devido aos erros do CTOS 2.0,
farto de tantas injustiças, o seu objetivo passa por deitar abaixo todo o sis-

tema de uma vez por todas. Conseguirá fazê-lo ou brincará apenas com ele,
como fez Ainden Pearce em meados de
2014? Está nas tuas mãos traçar o futuro de San Francisco.
Este jogo pode ser adquirido para PS4,
Xbox One e PC. É óbvio se estás a pensar em adquiri-lo para o computador
deves verificar se cumpre os requisitos
mínimos, pois desta vez a Ubisoft não
brincou no que diz respeito aos gráficos, o que faz com que tenhas que ter
uma máquina muito boa para conseguir rodar o jogo.

Recomendo vivamente este jogo a todos os leitores. Mesmo assim não acredito que consiga bater a história Watch
Dogs, mas no que toca esse ponto, cada
um tem uma opinião diferente. Fala
apenas um amante cego e seguidor da
história de Ainden Pearce…
João Silveira 11ºCT1 Nº11

SECÇÃO DESPORTIVA
Corta Mato escolar
Em grande festa, realizou-se o CORTA MATO ESCOLAR, com cerca de 300 participantes nos diversos escalões. Parabéns a todos os participantes pelo empenho
e vontade que engrandeceram e dignificaram esta atividade, assim como aos
Campeões Escolares de 2015 que irão representar nosso agrupamento nos Campeonatos Regionais no dia 31-01-17 no parque da cidade de Castelo Branco.
Agradecimento ESPECIAL aos “atletas” Diogo, Francisco e Rodrigo da turma
10ºCAV, pelas suas excelentes prestações desportivas. Foi uma “Lufada de ar
fresco….”. O ditado popular diz “…Viver e Aprender…”, mas neste caso posso
dizer “…viver a ENSINAR….”. Parabéns!!!!!
Para o registo fica as fotografias e os nomes (para informação mais completa
verificar o quadro expositor junto ao Gabinete Ed Física).
Desta forma, os alunos que compõem as Equipas que participarão no Corta Mato COMPETIÇÃO ESCOLAR…
Regional em representação da ESFundão (no dia 31/1/2017, 3ªfeira) serão:
As datas dos Campeonatos Distritais
Infantis A Femininos – Margarida Matos (5ºB) Carolina Robalo (5ºD), Catarina nos diversos Núcleos já estão disponíveis e podem ser observados no quadro
Ferreira (5ºD), Matilde Bento (5ºA), Oriana Guedes (5ºB), Patricia Pires (5ºB)
expositor de vidro junto ao Gabinete Ed
Infantis A Masculinos – Diogo Moreira (5ºC), Tiago Rodrigues (5ºB), Dinis Santo
Física (AGENDA DESPORTIVA) assim
(5ºC), Gonçalo Pires (4ºB), Rodrigo Fatelo (5ºF), Rodrigo Batista (4ºB)
como na página da ESF.
Infantis B Femininos – Bruna Madeira (6ºE), Inês Vicente (7ºF), Maria Gonçalves
O basquetebol Masculino com o profº
(7ºA), Maria Ferraz (6ºA), Maria Meireles (6ºA), Rita Matos (7ºD)
Alberto entra em competição já este
Infantis B Masculinos – Tiago Sucena (7ºA), Miguel Pires (7ºA), Simão Fernandes ano civil, deslocando-se à ES C Melo a 7
(7ºE), Joao Salgueiro (7ºF), José Tadeia (7ºE), Guilherme Tavares (6ºA)
de Dezembro.
Iniciados Masculinos – Afonso Gonçalves (9ºA), João Nunes (9ºA), Gonçalo Medeiros (8ºB), Francisco Batista (8ºC), Ruben Salgueiro (6ºB), Guilherme Pereira
(9ºD)

FICHA TÉCNICA
Direção, Redação e Conceção Gráfica:
Agrupamento de Escolas do Fundão,
Rua António José Aguiar, Ap. 34,

ATIVIDADES
DAS…

PROGRAMA-

Iniciados Femininos – Adriana Machado (9ºC), Sofia Rocha (8ºE), Marisa Moita
Estão a chegar os MEGAS (sprint, Kilo(9ºE), Maria Chorão (8ºA), Carolina Rolo (7ºD), Mariana Gonçalves (9ºD)
metro e Salto)…É já em Fevereiro…Está
Juvenil Masculino – António Barata (11ºgpi15), Tiago Fonseca (11PAV15), Abílio atento…
Dias (11ºCTAV), Ricardo Fonseca (11ºCT3), Joao Almeida (10ºLHCSE), Andre Sal(verificar o quadro expositor junto ao
vado (11ºGPI15)
Gabinete Ed Física e informem-se com
Juvenil Feminino – Adriana Albino (10ºLH1), Joana Pires (10ºCT1) Carolina Ge- Prof de Ed Física)
orge (EAC16), Sara Lopes (10ºCT1), Maria Valerio (11ºLH), Andrea Nogueira (8ºF).
(Em caso de impossibilidade de participação, deverá falar com o Coordenador
Desporto Escolar -Profº Miranda, o mais breve possível).

O próximo Olho Vivo sairá na segunda semana de
fevereiro de 2017.
Enviem os vossos textos
e imagens até ao dia 27/
janeiro/2017.
Agradecemos que enviem
as imagens - fotografias,
gráficos, desenhos, logótipos, etc. - em ficheiros
separados.
O endereço eletrónico de
serviço é:
olhovivo@esfundao.pt.
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A turma do 10º APS16
deu continuidade às apresentações das atividades
artísticas sobre o,” S. Martinho” e o “ outono”

três em linha e,
de cinco quadrados,
um.a cor, vermelho!

NOSS
A

ultrapassou rotinas em 2015/2016 e revelou valores. e vontades
sob proposta do artista em residência,
a turma c do 5º ano, no espaço oficina,
o ateliê do artista, flávio delgado, construiu um painel, composição livre, exposto com alegria em atividade fora da
sala de aula
“quando é que vamos ao flávio?”
foi a pergunta mais frequente a partir
daí
o desafio deixou vontades de refazer e
raízes para crescer
ainda no ateliê, e também com a maria
lino, artista plástica, três grupos de criadores do desenho-A sentiram a dimensão do fazer e experimentaram virar o
bico ao lápis e ensaiar novos passos.
afinal, ver, era mais ainda. muito mais
com o flávio, do risco ao barro do papel à tela, da sala à albufeira, turmas e
curiosos sentiram as áreas do fazer e
experimentaram o fazer e o sentir. tempo e gesto, e a orientação para a concentração total, o olhar atento, olhar do ver
o que está, o de descobrir, um olhar diferente do ver cego que leva ao desenho
preconceito, do que se quer ver
voltámos ao flávio!
desta vez, em 2016/2017 a proposta do
projeto pontes, desafio que flávio delgado da associação luzlinar lançou, foi
vermelha. primeira cor a explorar, em
trabalho de grandes dimensões, em grupo criativo e trabalho coletivo

LAB
DIO
U
A

com intervenientes agora em grupo ampliado aos 6ºs a, b e c, o painel foi refeito, por três composições livres, com
base na geometria abordada. concêntricas, secantes e tangentes, coroas, meias
e quartos, rodados ou em translação, e
com a abordagem à obra da sónia delaunay, os pequenos artistas, num dois
mais dois, arregaçaram as mangas e explorando técnicas diversas, da colagem
à pintura e voltaram a criar, desta vez
em vermelho
só vermelho?
mas os vermelhos apareceram
no começo o obstáculo de perceber o
tema a desenvolver ‘’dentro desta cor’’.
agarrados ao trabalho desenvolvido
nestas aulas, construímos a ideia e passámos á ação. surgiram vermelhos das
mais diferentes naturezas…”
também na oficina de escultura (CEI), se
lançaram mãos à tinta e aos materiais,
e ergueram o primeiro painel que os
quatro ventos provocaram. e mais vermelhos não couberam. das recolhas às
pinturas, dos vernizes à costura, tudo lá
coube.
e descobrimos que a ideia e os materiais
estão em permanente disputa
o trabalho constitui-se como um verdadeiro work in progress
e apareceu a primeira cor a explorar e a
cor que uniu “miúdos e graúdos”
quadrado final, de quadrados base formado, grupos e vontades uniram-se
para provocar, sentido e razão
amor e ódio, sangue
e vida, fogo e feminino, corpo e barreiras,
vida e morte
mais?
muito mais!
mas nem roma nem
pavia era para quem
via
esperai
três em linha e, de
cinco
quadrados,
um.a cor, vermelha
em 2016 / 2017
com e.v./ desenho/
oficina de escultura e orientação de
flávio delgado /
associação luzlinar novembro 2016

tens interesses na multimédia?

então a NOSSA AUDIOLAB é o espaço para ti

No dia 4 de Novembro de 2016, a mesma turma deslocou-se ao lar da Nossa
Senhora de Fátima da St.ª Casa da Misericórdia do Fundão, repetindo a mesma
atividade acrescentando os ateliês de expressão plástica, que consistia em fazer
colagens com materiais reutilizáveis (cartões, caixas de ovos, embalagens…), e
pinturas com café e chocolate e diluídos em água, ficámos surpreendidos com os
resultados nesta atividade porque mostraram empenho e criatividade.

Atividade de outono e Lenda de S. Martinho no Lar de
Nossa Senhora de Fátima da SCMF
No dia 4 de novembro o 10.º APS16 foi ao Lar de Nossa Senhora de Fátima da
SCMF a realizar uma atividade (dramática, plástica e musical) sobre o outono.
Deixamos o testemunho da entidade e de uma aluna participante.
“Uma turma de 10º ano do curso de apoio psicossocial do Agrupamento de Escolas do Fundão esteve no lar Nossa Senhora de Fátima (Fundão) e realizou um
conjunto de atividades associadas ao Outono. A recriação da lenda de São Martinho constituiu um dos momentos mais divertidos. Mas os 14 alunos e os professores António Pereira e Luís Campos Costa também vivenciaram o entusiasmo
dos utentes na interpretação de algumas canções populares. A partilha foi de tal
maneira exemplar que as dinâmicas se estenderam pela tarde fora! Depois das
lendas e canções houve espaço para a realização de uma oficina de artes decorativas. De pincel numa mão e cartão na outra foi dar asas à imaginação e criar
verdadeiras obras de arte. Estupendo!
Agradecemos aos jovens estudantes do Agrupamento de Escolas do Fundão o entusiasmo e energia contagiantes.”
In: facebook da Santa Casa da Misericórdia do Fundão, outubro de 2016

NOSSAAUDIOLAB@ESFUNDAO.PT

Queres divulgar a tua banda?
Gostas de partilhar a tua playlist?
Gostas de partilhar as tuas opiniões, análises e notícias?
Tens opinião crítica sobre os teus desportos, jogos e outras formas de entretenimento?
NOSSA AUDIOLAB

No dia 3 de Novembro de 2016, a turma do 10º de APS16, deslocou-se á escola
do 1º ciclo Santa Teresinha com o objetivo de apresentar duas atividades sobre
o S. Martinho e o outono. Foi com grande vontade que os alunos se deslocaram
a esta escola, para entreter e ajudar a perceber o porquê das folhas das árvores
caírem, “ quais são os pontos cardeais” e transmitirem valores ao conhecer uma
lenda popular, na qual se falava de S. Martinho, um cavaleiro que servia Roma, e
que encontra uma pobrezinha cheia de frio que lhe pede uma esmola ao qual o
mesmo lhe dá metade da sua capa militar.

é um laborátorio de sonoplastia experimental.
dispõem de ferramentas e recursos digitais de descoberta e desenvolvimento para criativos
e fanáticos do som.
é um espaço dedicado a quem ambiciona experimentar sonoplastia, encontrar parcerias
criativas, estar ligado uma comunidade de fãs e produtores.
é um espaço de partilha de experiências, de eventos, de notícias e comentários.
também é uma plataforma de streaming que te oferece uma experiência multimédia para
todos e em todos os lugares.

“A atividade foi bastante engraçada. Gostei muito de fazê-la e foi bastante gratificante. Gostei de quando nós estávamos a tocar e a cantar e eles a baterem
palmas.” (Beatriz Correia APS16)
Deixamos também o testemunho do APPACDM no facebook de outubro de 2016,
sobre a mesma atividade:
“Foi na tarde de 14 de Outubro que tivemos na nossa instituição a visita de estudantes do 10ºano do curso de Apoio Psicossocial do Agrupamento de Escolas
do Fundão, onde nos presentearam com histórias e músicas sobre o Outubro e
o Dia de S. Martinho. Ainda tivemos tempo de realizar algumas atividades de
Expressão Plástica, nomeadamente trabalhos com castanhas.
No final das atividades contamos com os estudantes e o Professor António Pereira, que já é nosso conhecido para a prova dos Fantásticos Bolos de Nozes!!!!
Bem-haja pelas atividades e muito sucesso no vosso caminho académico!”

porque NATAL é partilha, uma estrela vai ao encontro de outra estrela
Na última aula do período vamos ao Lar ou ao Hospital ao encontro da outra estrela.
20 - dezembro de 2016
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