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Um futuro com história. Pensamos que o futuro 
da escola passa por não esquecer a sua história. 

Os antigos alunos são parte essencial dessa his-
tória. São os primeiros embaixadores, os repre-
sentantes da qualidade do ensino e os parceiros 
privilegiados da nossa Instituição. Conscientes 
desta importância, está a ser implementado um 
novo modelo de relacionamento com os antigos 
alunos do agrupamento, em complementaridade 
e articulação com a associação de antigos alunos, 

bem como com os antigos professores e antigos funcionários.

Tendo como pano de fundo os 50 anos da sede do agrupamento, antiga Es-
cola Industrial, o modelo assenta na criação de uma rede de antigos alunos do 
Agrupamento de Escolas do Fundão, participativa no processo de desenvolvi-
mento do agrupamento, promotora da imagem da instituição que os acolheu 
e beneficiária ou parceira no vasto leque de atividades. Pretendemos com esta 
“Rede” trazer os antigos alunos de volta à escola e levar a escola aos antigos 
alunos. 

É objetivo criar uma cultura de integração entre antigos alunos de forma a 
partilharem as suas vivências profissionais com a escola. Esta partilha será fun-
damental para os alunos atuais e para todo o agrupamento. Esta relação poderá 
nortear futuras ações ou até a implementação de novas relações com as institui-
ções onde exercem a sua profissão. Esta cooperação será sempre uma mais-valia 

FUTURO COM HISTÓRIA

para todos. É um recurso que não poderá ser desperdiçado, fundamental para a 
história do agrupamento, passado, presente e futuro.

Esta dinâmica deverá possibilitar o envolvimento de alunos, ex-alunos e de 
toda a comunidade com o Agrupamento de Escolas do Fundão. Com o aprofun-
damento desta relação esperamos que sintam a Escola, (agora Agrupamento) 
como sua e assim possam ter uma atitude de cooperação de forma voluntária, 
provocando uma maior integração dos alunos e do agrupamento a nível local, 
regional, nacional ou mesmo internacional. As comemorações dos cinquenta 
anos são um momento privilegiado para o envolvimento de todos numa causa 
comum,  e numa casa comum.

Com o envolvimento dos antigos alunos mais facilmente poderemos chegar 
à participação das famílias, da comunidade escolar e comunidade estratégica, 
que será fundamental para a construção de uma boa escola assente no saber 
do passado, no envolvimento do presente e com os olhos no futuro. 

Neste momento muitos dos antigos alunos já partilham este sentimento, o qual 
desejamos que se intensifique. 

Como reflexo deste futuro com história, já está agendado o primeiro fórum in-
tegrado nas comemorações dos 50 anos. Estão todos convidados a participar no 
fórum a “A Génese da Escola”,  no dia 28 de fevereiro, na sede do agrupamento.

Faça parte da história… construa o futuro.

Armando Ferreira Anacleto  (diretor)

Escrevo neste primeiro número do Olho Vivo de 
2015 sobre o conselho geral. Poderia tê-lo feito an-
teriormente. Mas preferi experienciar a missão e só 
depois, já com conhecimento de causa, partilhar 
com a comunidade local o valor desta missão, por-
ventura ainda desconhecida de muitos. Aquele que 
para a generalidade das pessoas é meramente um 
órgão “ornamental” é afinal uma estrutura de gran-
de importância para o desenvolvimento estratégico 
de um estabelecimento de ensino.  

Clarifiquemos, então, a missão e constituição deste 
importante órgão. Segundo o normativo legal, o conselho geral, em conjunto 
com o diretor, o conselho pedagógico e o conselho administrativo, formam os 
órgãos de direção, administração e gestão dos agrupamentos de escolas. Espe-
cificamente ao conselho geral cabe a responsabilidade da direção estratégica, 
sendo responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade da escola, 
assegurando a participação e representação da comunidade educativa. Efetiva-
mente, todos os intervenientes internos e externos na vida da escola estão repre-
sentados no conselho geral: professores, alunos, pais e encarregados de educa-
ção, pessoal não docente, o município e diversas entidades locais que, no caso 
do Agrupamento de Escolas do Fundão, são a Agência Gardunha XXI, Associação 
Comercial e Industrial do Conselho do Fundão e a Santa Casa da Misericórdia do 
Fundão.

Ao Conselho geral são atribuídas diversas competências, de entre as quais, tal-
vez a mais mediatizada seja a eleição do diretor. Mas este órgão tem outras 
funções, igualmente imprescindíveis ao bom funcionamento da escola enquanto 
organização e que podemos agrupar em três grandes áreas: estratégia, gestão e 
supervisão. No nível estratégico é incumbência do conselho geral a aprovação 
de documentos estruturantes e essenciais ao prosseguimento e concretização 
do papel essencial de uma escola, como sejam a competência de aprovação do 

POR UMA COOPERAÇÃO FORTE E DINÂMICA

projeto educativo e do plano anual e plurianual de atividades. Ao nível da gestão 
é ao conselho geral que compete definir linhas orientadoras para a elaboração e 
execução do orçamento, das atividades no domínio da ação social escolar, bem 
como de critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, cien-
tíficas, culturais e desportivas. Ainda nesta área, mas ao nível pedagógico, é o 
conselho geral que aprova o regulamento interno sob proposta do conselho pe-
dagógico. No nível de supervisão o conselho geral exerce a sua ação através da 
apreciação e aprovação das ações de gestão corrente da direção do agrupamento 
ao nível pedagógico e financeiro, nomeadamente através da apreciação e aprova-
ção da conta de gerência, das propostas de contratos de autonomia, do processo 
de autoavaliação, dos critérios de organização de horários e ainda da faculdade 
que lhe é conferida para dirigir recomendações aos restantes órgãos.

É pois notório que, mais do que um órgão acessório, as extensas atribuições 
que lhe estão atribuídas exigem que o conselho geral seja um interveniente pre-
sente e ativo na vida da escola, sendo através dele que todos, sem exceção, se de-
vem sentir representados na tomada de decisões estratégicas relativas ao futuro 
do Agrupamento de Escolas do Fundão, algumas da quais teremos de enfrentar 
num futuro não muito longínquo.

Tem sido esta a dinâmica assumida pelo atual conselho geral. Participar em 
todos os momentos marcantes da vida da comunidade escolar e colaborando 
muito estreitamente com a direção no sentido de ultrapassar todas a contrarie-
dades que marcam o ensino no país e de forma acentuada em estabelecimentos 
de ensino ensombrados pela marca da desertificação humana acelerada. Mas 
nenhuma estratégia se concretiza sem a ação e cooperação dos vários interve-
nientes. Deste modo é imperativo o apoio de todos os elementos da comunidade 
escolar que, individualmente, devem assumir-se como intervenientes ativos nes-
ta caminhada conjunta pela qualidade do ambiente educativo.

Paulo Alexandre de Oliveira Duarte, Presidente do Conselho Geral

Editorial

Apesar do frio que se fez sentir desde o início deste período, o ambiente escolar 

permanece aconchegante. Neste agrupamento, são muitos os que têm dedicado 

algum do seu tempo a levar calor a quem mais precisa. Vivem-se tempos difíceis, 

as carências, essas, não se resumem apenas à falta de bens materiais. Por vezes, 

faz mais falta um sorriso amigo, uma conversa atenta, ouvir uma história, em 

suma, um pouco de atenção. Deitaram-se mãos à obra e as atividades desdo-

braram-se: recolheram-se e distribuíram-se bens alimentares, organizou-se um 

concerto solidário, visitaram-se doentes e idosos e realizaram-se convívios em 

que a partilha de experiências cativou miúdos e graúdos. Felizmente, todas es-

tas ações não foram isoladas, os hábitos solidários estão a crescer, instalando-se 

na comunidade escolar sem sequer pedir licença.

Assim, esta escola, para além de ser um veículo transmissor de valores, de boas 

práticas e de civismo, está empenhada na formação de jovens que ao longo das 

suas vidas saibam sempre respeitar e conviver com a diferença. Desta forma,  é 

nosso dever relembrar incessantemente a geração mais nova que é o respeito 

pelo outro que faz avançar o mundo, para que não volte a haver Auschwitz e 

para que não tenhamos necessidade de gritar “Je suis Charlie”.

Noémia Carrola
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Quero partilhar convosco uma histó-
ria que guardo com carinho e de forma 
especial. 

Há alguns anos numa aldeia do inte-
rior, uma jovem professora começava 
a sua atividade profissional. Era visível 
o entusiasmo e  empenho dedicados 
aos seus alunos, que de igual modo lhe 
retribuíam com carinho e admiração. 
Esta história é eventualmente comum 
a muitas outras, não fosse o percur-
so da criança decididamente marcado 
pelo melhor do ser humano. A criança 
apresentava dificuldades, fruto de uma 
vivência no estrangeiro até aos 8 anos 
e de um percurso escolar diferente em 
relação aos colegas. Em consequência, 
foi integrada num nível inferior tal 

como era habitual na época. Não con-
formada com a situação, a professora 
falou com os pais e a título gratuito 
acompanhou a criança após as aulas, 
acreditando conseguir resultados que 
lhe permitissem uma recolocação.

 Esta e outras iniciativas são exemplos 
de como um pequeno gesto de solida-
riedade, de confiança e entusiasmo, po-
dem fazer a diferença na adaptação e 
no sucesso escolar.

À professora da história, a todos os 
profissionais que de forma silenciosa 
não se acomodam e que lutam por fa-
zer  mais e melhor pelos nossos filhos, 
o meu sincero e profundo bem hajam.

Saliento também o papel dos pais na 

transmissão de valores, como o res-
peito aos professores e aos colegas, a 
disciplina, o empenho, a tolerância e o 
amor pelo próximo.

É numa escola humanizada, em que o 
outro é uma preocupação permanente 
ao nível do seu bem-estar físico e psí-
quico, que os alunos devem interagir. 
Só numa escola humanizada, estão reu-
nidas as condições para o desenvolvi-
mento intelectual, social e pessoal dos 
alunos. 

Muitas vezes me pergunto se estarei a 
acompanhar os meus filhos da melhor 
forma; será que estou presente, atenta 
e disponível para perguntar e ouvir? 
Acompanho os desafios, angústias, vi-

tórias e frustrações? …

São muitas as questões que coloco e 
às quais procuro responder. E este é 
também o desafio que deixo a todos os 
pais. 

Espero contar convosco, na constru-
ção e consolidação de um ambiente es-
colar de sucesso para este grande desa-
fio que é a educação dos nossos jovens.

Nesta oportunidade, desejo a todas as 
famílias da comunidade educativa um 
próspero Ano Novo.

Saudações Associativas

Sandrina Marques, presidente da 
Associação de Pais e Encarregados 

de Educação

QUERO PARTILHAR...

As comemorações dos 50 anos da Escola Industrial do Fundão prevêm no seu 
programa três fóruns para abordagem de temáticas relacionadas com a escola 
e o ensino. O primeiro destes eventos terá lugar no dia 28 de fevereiro de 2015, 
pelas 15:00 horas, tem como tema “A génese da escola” e conta com os seguin-
tes intervenientes:

Paulo Fernandes - Presidente da Câmara Municipal do Fundão

Antonieta Garcia - Professora universitária

Fernando Paulouro - Jornalista

José Alberto Amoreira - Ex-aluno da Escola Industrial

Augusto Campanha Jerónimo - Ex-professor da Escola Industrial

António Pião - Empresário

A moderação das apresentações estará a cargo de Paulo Duarte, Presidente do 
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas do Fundão.

O programa do evento conta com a apresentação da peça de teatro “Vinil 1965” 
pelo Grupo de Teatro Histérico.

O fórum tem como destinatários toda a comunidade, sendo apenas necessário 
confirmar a presença através do mail aef@esfundao.pt.

O nosso agrupamento tem vindo a desenvolver de forma 
sistemática ações de voluntariado entre as quais constam 
as visitas aos doentes internados no Hospital do Fundão. 
Semanalmente e de forma rotativa, alunos da turma PTAS 
13 e uma aluna da turma 12º CAV acompanhados de duas 
professoras transportam consigo, da escola para o hos-
pital, uma palavra amiga e uma grande capacidade para 
escutar. Como puderam ler na edição de dezembro do 
nosso jornal escolar, também dois alunos da turma TAS 
13 colaboram no projeto de histórias que duas professo-
ras da biblioteca nº 2 levam mensalmente aos meninos da 
unidade de pediatria do Hospital Pêro da Covilhã.

Com o objetivo de consolidar os projetos de volunta-
riado que, neste momento, já estão em desenvolvimento 
e permitam implantar futuras iniciativas no âmbito da 
solidariedade e do voluntariado, foi celebrado um pro-
tocolo de cooperação entre a Liga dos Amigos do Centro 
Hospitalar Cova da Beira e o Agrupamento de Escolas do 
Fundão. A cerimónia de assinatura inseriu-se no VIIº En-
contro de Voluntários do CHCBeira, realizado no dia 5 de 
dezembro, em que se celebra o Dia Internacional do Vo-
luntário. O nosso agrupamento esteve representado pela 
direção, através do diretor e subdiretora, e pelas profes-
soras participantes no projeto. 

Fátima Corredoura

ASSINATURA DE PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE A
LIGA DOS AMIGOS DO CHCBEIRA E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO
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No dia dois de dezembro de 2014, a turma do VOC14 deslocou-se aos bombeiros onde os alunos passaram a tarde.

Pudemos ver a sala do atendimento ao público e foi-nos explicada toda a complexidade do atendimento telefónico e o circuito das chamadas telefónicas. de acor-
do com as ocorrências.

De seguida ficamos a conhecer as restantes instalações e toda a orgânica da instituição.

Fomos alertados para diversas situações do nosso dia-a-dia que podem constituir perigo e como evitar esses perigos.

Ficámos a conhecer a funcionalidade dos diversos carros que constituem a frota dos bombeiros, os seus equipamentos e materiais.

Os alunos gostaram da visita:

No passado dia 20 de novembro, os alunos do 9º ano foram a Castelo Branco as-
sistir à representação de Auto da Barca do Inferno de Gil Vicente, protagonizada 
pela companhia de teatro “Contra Palco”, no âmbito da disciplina de português.

A peça tinha um vocabulário pouco atual e até algumas falas em latim, pelo que 
foi um pouco complicado entender o que era dito. Apesar disso, compreende-
mos a história e gostámos da prestação dos atores, excetuando o papel de Anjo, 
pois a atriz, além de parecer uma noiva devido à sua roupa, tinha ainda uma 
personalidade altiva e arrogante. Todos temos a ideia de que um anjo é simples 
e simpático, daí considerarmos que não favoreceu a prestação do grupo. 

Apesar disto, gostámos da interação dos atores com o público, foi muito diver-
tida, principalmente a participação da Brízida Vaz, acompanhada por atores ves-
tidos de mulheres, provocando o riso do público. Gostámos ainda que tivessem 
tentado fazer a história parecer mais atual, cativando a nossa atenção.

Após termos visto esta representação e apesar de ter algumas falhas, gostámos 
muito da peça e passámos uma tarde muito divertida. Gostámos também do 
convívio entre os alunos e da troca de opiniões. Ficámos ainda mais motivados 
para a leitura e estudo da obra e, no geral, pensamos que foi muito educativo e 
gostaríamos de repetir. 

Guilherme Lindeza e Natália Carlos

VISITA DE ESTUDO A CASTELO BRANCO

VISITA AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO FUNDÃO

- Gostei da visita aos bombeiros por-
que aprendemos muito

Emanuel

- Vi homens e mulheres que fazem 
coisas boas e que gostam de ajudar, 
que salvam vidas, que não desistem, in-
dependentemente das situações.

 Têm orgulho no que fazem, ninguém 
os obriga a ajudar mas voluntariam-se, 
pondo a sua vida em perigo e estão lá 
para nós a qualquer hora ou situação.

    Susana

- Gostei de ir mais uma vez aos bom-
beiros e poder participar naquilo que 
fazem.

  João Costa

- Eu gostei de tudo; o atendimento foi 
bom, foram simpáticos e tiraram todas 
as dúvidas.

    Carlos

- Achei interessante ver o conteúdo 
das ambulâncias, como os materiais 
de socorro estavam arrumados e eram 
funcionais.

    Carina

- Foi uma tarde bem passada. Gostei 
do atendimento, da apresentação do 
quartel, do edifício escola, dos carros, 
etc.

    Rita

- Não gostei. Era longe, fomos a pé e 
tornou-se cansativo.

Ricardo

- As instalações são notáveis. Ficamos surpreendidos com os auto tanques, as 
ambulâncias e a forma como estão equipadas.

A forma como fomos atendidos foi excelente.

João Infante, Pedro, Tiago, Ângelo

VOC 14 

 A professora responsável, Conceição Godinho

PARA UMA PARENTALIDADE +
Conferência

A CPCJ do Fundão e a Associação Entrelaços organizaram no dia 31 de janeiro 
a conferência Para Uma Parentalidade +, que teve como principais objectivos a 
promoção de relações mais saudáveis e positivas na família e o contributo para 
a edificação de uma sociedade melhor, com crianças mais felizes e pais mais 
conscientes do seu papel. Este evento contou com um painel multidisciplinar de 
oradores, com temáticas de interesse:

1 - “Importância da afetividade no desenvolvimento da criança” - Professora Dra. 
Clotilde Agostinho – Instituto Politécnico de Castelo Branco e CeaDIN.

2 - “Maus-tratos na Infância: Tipologia e a realidade da Cova da Beira” - Enfª Es-
pecialista Dra. Sandra Cunha – Centro Hospitalar Cova da Beira E.P.E.

3 – “A Escola – entidade de primeira linha. Prevenção e Atuação” - Dra. Maria 
Armanda Vasconcelos – Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto.

4 - “Comissão de Proteção de Crianças e Jovens: um aliado”- Dra. Célia Gil - Re-
presentante do Ministério da Educação na CPCJ do Fundão.

5 - “A arte de educar crianças felizes” - Dr. Jorge Bonifácio - Agrupamento de 
Escolas do Fundão.
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Liberdade
Queremos todos ajudar-nos uns aos outros. Os seres humanos são assim. Não 

queremos odiar nem desprezar ninguém. O caminho da vida pode ser livre e 
belo, mas desviámo-nos dele. A cupidez envenenou a alma humana, ergueu no 
mundo barreiras de ódio, fez-nos marchar para a desgraça. A nossa ciência tor-
nou-nos cínicos; a nossa inteligência, cruéis e impiedosos. Pensamos de mais 
e sentimos de menos. Precisamos mais de humanidade do que de máquinas. 
A desgraça que nos oprime não provém senão da cupidez, do mau-humor dos 
homens que têm receio de ver a humanidade progredir.

Inês Raimundo (10ºCT3)

Liberdade de expressão
Cada um tem o direito de ter e de expressar os seus próprios pensamentos 

e manifestar as suas opiniões perante os factos e acontecimentos. Mas a dita 
liberdade de expressão ainda é alvo de preconceitos da sociedade. E a prova 
disso foi o atentado, em França, ao jornal satírico, Charlie Hebdo, que sempre 
foi conhecido por criticar de forma irónica vários aspetos da sociedade, sejam 
eles religiosos ou não. Por mais que nós achemos ofensivo as suas “charges”, 
ninguém tinha o direito de tirar a vida àquelas pessoas. Foi retirar ao homem, 
o direito de poder dizer o que ele pensa. Foi, acima de tudo, um ato cruel e 
desumano. Até podemos não concordar com a opinião de certas pessoas ou 
situações, mas temos de respeitá-las. A liberdade de expressão é um direito 
que assiste a cada ser humano.

Inês Batista (10ºCT3)

A liberdade é classificada pela filosofia, como a independência de todo o ser 
humano, o poder de ter autonomia e espontaneidade.  

“Se a liberdade significa alguma coisa, será sobretudo o direito de dizer às ou-
tras pessoas o que elas não querem ouvir” (George Orwell).

A liberdade de expressão é a garantia e a capacidade dada a cada pessoa, que 
lhe permite expressar as suas opiniões e crenças sem ser censurada.

Apesar disso, sabemos que nem sempre esse direito vale de alguma coisa, veja-
mos o que aconteceu em Paris, no jornal “Charlie”, certas e determinadas pesso-
as, se é que lhes podemos chamar pessoas - porque quem pratica um ato de ta-
manha violência não é verdadeiramente uma pessoa - leram as notícias, viram os 
desenhos, não gostaram e mataram uma, duas, 12 pessoas… o que lhes apareceu 
à frente… só porque não eram da religião deles e porque nessa redação jornalís-
tica falavam sobre a  religião deles (diziam que estavam a atacar a sua religião!).

Que direito tinham eles de fazer tamanha crueldade, aí se pode dizer onde está 
a liberdade de expressão?

A liberdade não é só direitos que cada individuo tem, temos também deveres, 
responsabilidades, atitudes.

Dever de respeitar cada pessoa como ela é, se é de cor, de sexo ou de religião 
diferente, devemos respeitá-la.

Responsabilidade pelos atos de cada pessoa, desde que estes atos não desres-
peitem ninguém nem passem por cima de princípios éticos e legais.

Não é só dizer sim à liberdade, é preciso empenho e responsabilidade para a 
conquistar.

Marisa Pires (10ºCT3)

One
child,

one
teacher, 

one
pen
and
one

book
can

change
the

world.
Malala Yousafzai, prémio Nobel da Paz, 2014
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Há algum atrás eram utilizados vários 
termos como: louco, lunático, maníaco 
e demente, para designar todo o indiví-
duo com doença mental. A evolução e 
a forma de encarar e tratar as doenças 
mentais teve uma viragem significativa 
no século XIX, quando a loucura come-
çou a ser considerada uma doença, um 
problema de saúde e já não uma ques-
tão de manutenção da ordem pública. 
Mas esta forma de encarar a doença foi-
-se alterando aos poucos e ainda hoje 
a doença mental é acompanhada pelo 
grande estigma e pela falta de conhe-
cimentos sobre as patologias do foro 
mental.

Afinal o que é ter saúde? E saúde men-
tal?

A Saúde é definida pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) como “um 
estado de bem-estar físico, mental e 
social, e não apenas a ausência de do-
ença ou dor”. Não se trata apenas da 
ausência de doença, mas sim de um 
bem-estar que nos permite responder 
de forma positiva às adversidades da 
vida. Assim, trata-se de um estado em 
que nos sentimos bem, tanto connos-
co, como na relação com os demais. É 
estar em equilíbrio (mente e corpo) e 
ter energia. A presença de doença faz 
o indivíduo perder a vontade, chorar e 
invocar a procura dos profissionais de 
saúde.

Segundo a OMS, a saúde mental é de-
finida como “o estado de bem-estar no 

qual o indivíduo realiza as suas capaci-
dades, pode fazer face ao stress normal 
da vida, trabalhar de forma produtiva e 
frutífera e contribuir para a comunida-
de em que se insere”. Deste modo, ter 
saúde mental, é ser capaz de enfrentar 
os desafios da vida quotidiana, ultra-
passar cada obstáculo com equilíbrio e 
ganhar força para superar as barreiras 
do dia a dia, com o menor dano possí-
vel. A saúde mental de uma pessoa está 
relacionada com a forma com que esta 
reage às exigências da vida e o modo 
como harmoniza os seus desejos, am-
bições, ideias e emoções. É estar em 
harmonia e paz com o universo e con-
sigo próprio e conseguir pensar bem.

 O nosso corpo é constituído pelo 
corpo e pela mente, e cada uma destas 
componentes tem necessidades pró-
prias, que devem ser colmatadas para 
termos uma vida equilibrada e estabi-
lizada. O desequilíbrio de uma delas 
acarreta o mau funcionamento geral 
desse organismo, surgindo a doença 
mental que inclui perturbações e dese-
quilíbrios mentais, disfuncionamentos 
associados à angústia, sintomas e do-
enças mentais diagnosticáveis, como 
por exemplo, a esquizofrenia e a de-
pressão.

 A saúde física está relacionada com o 
bom funcionamento do nosso organis-
mo e das funções vitais inerentes.Mas 
haverá saúde física sem haver saúde 
mental? Estas estão interligadas e são 

interdependentes, tornando-se cada 
vez mais evidente que a saúde mental 
é indispensável para o bem-estar ge-
ral dos indivíduos. Uma boa qualidade 
de vida depende destes dois fatores e 
é um processo contínuo e consciente 
do indivíduo no sentido de procurar 
gratificação nas suas atividades, com-
portamentos e pensamentos positivos. 
A saúde física e mental mantêm uma 
relação de reciprocidade, estão interli-
gadas e são interdependentes. Ambas 
são de extrema importância.

Todos nos temos ouvido que a saúde 
mental em Portugal não anda de boa 
saúde e de acordo com alguns estudos, 
um em cada cinco portugueses sofre 
de perturbações psiquiátricas, sendo 
um dos países da Europa com a taxa de 
prevalência mais elevada. As perturba-
ções mais frequentes são as perturba-
ções de ansiedade, depressão, e as per-
turbações relacionadas com o consumo 
de aditivos como a álcool e as drogas

Mas como podemos trabalhar a saúde 
mental na comunidade?

Podemos ter vários campos de ação, 
pois trata-se de uma área bastante 
abrangente. Um dos campos é a pre-
venção, de forma pró-ativa na redução 
dos fatores geradores de perturbação 
mental, com projetos de promoção de 
saúde mental nas escolas, envolvendo 
toda a comunidade escolar.A escola é 
um meio onde a saúde pode e deve ser 
criada e sustentada e onde a perceção 

da saúde nos jovens pode e deve ser 
melhorada. Este local de aprendiza-
gem é o ponto ideal de alterações de 
comportamento e o espaço privilegiado 
para a realização de ações que promo-
vam a saúde. Uma escola promotora da 
saúde é caraterizada como uma insti-
tuição que procura constantemente um 
estilo de vida, uma forma de aprendi-
zagem e um trabalho propício ao de-
senvolvimento da saúde.

Na comunidade, podem ser realizados 
projetos de saúde tendo em conta as 
necessidades da população visando a 
melhoria da qualidade de vida, e, con-
sequentemente, uma melhoria da nos-
sa saúde mental.

Texto elaborado tendo por base as 
ideias expressas pelos alunos do

Vocacional 14:

Rita Leal
Carina Marques

Susana Marrucho
Joana Balhau
Marco Santos

Emanuel Clemente
Pedro Xia

João Infante
 Ricardo Gonçalves.

Coordenado pelas Enfermeiras 
Filomena Correia e Teresa Gonçalo, 

Alunas do Curso de Pós Licenciatura 
em Enfermagem de Saúde Mental e 

Psiquiatria.

DE LOUCOS TODOS TEMOS UM POUCO

Mensagem

A árvore de Natal, Mensagem, da 
turma B do 8ºano surgiu da vontade 
de participar no V concurso de ideias 
“Árvores de Natal”, no âmbito do Na-
tal Ecológico 2014, promovido pela 
CMF como tem sido habitual nos úl-
timos anos. Construir com materiais/
desperdícios é sempre um desafio à 
nossa criatividade. Pensámos e re-
colhemos um material que nunca foi 
utilizado para este fim e assim, ino-
vámos a elaboração desta árvore na-
talícia.

Mais uma vez, a participação de to-
dos é o contributo mais importante 
para se alcançar o objectivo.

8ºB

Há séculos atrás, na Idade Média, a 
educação estava limitada aos homens, 
no séc. XX, a Ditadura Militar limitou-a 
a alguns indivíduos, obrigando à igno-
rância das massas. No séc. XXI, a edu-
cação escolar tornou-se quase mundial, 
ou pelo menos, era o que deveria ter 
acontecido. E, agora, aqueles que têm 
essa regalia dizem que preferiam per-
manecer na ignorância?

   Porquê? É simples, acreditam que 
assim todos os problemas desapare-
cem. Contudo, não desaparecem, pelo 
contrário, acumulam-se cada vez mais.

   A educação é o fator que mais enri-
quece uma pessoa, a sua personalidade, 
e que cria uma perspetiva do Mundo e 
da vida real. Prepara-a para o futuro. É, 

dependendo da educação, que fazem 
as suas escolhas e se tornam mais fa-
cilmente influenciáveis ou não. Sem 
este fator não era possível alcançar-se 
os objetivos de vida ou sequer tê-los.

   Família, amigos, educadores e am-
biente têm grande impacto na educa-
ção porque ninguém nasce ensinado, 
mas esta, às vezes, parece mais que um 
dado adquirido, visto que, de início não 
se sabe nada, é-se educado e, depois, a 
escolha da ignorância provem da pró-
pria pessoa.

   Ignorância não é felicidade, é uma 
mentira provinda do medo.

Ingride Gaspar nº15 - 10ºano CT2

Se acha que a educação é cara,
experimente a ignorância

Canção para o dia mundial da Sida
Hoje vamos lembrar
A vida celebrar
A sida combater
Há que lutar
Não vou discriminar
Devemos respeitar
Mas, quem és tu e eu
Para condenar?

Refrão

Corre p’ra vida mas presta atenção
Não vais arriscar
Os sonhos que tu queres realizar
A Sida não vai matar
PREVENÇÃO É A MELHOR SOLUÇÃO

Canção coletiva 6ºE

Esta época festiva foi muito agradável, pois na escola, realizaram-se várias ati-
vidades: elaborámos poemas de Natal a Português, para participar no concurso 
“Natal em verso”; participámos no Bosque das Línguas através de postais de Na-
tal com mensagens em Inglês, Espanhol, Francês e Português. Realizou-se uma 
Ceia de Natal, antes da qual, houve um teatro que decorreu no anfiteatro. De 
seguida, todos se dirigiram para um madeiro a arder, bem quentinho, à entrada 
da cantina da escola e cantaram-se cantigas de outros tempos.

 Na Ceia de Natal houve um pequeno concerto do Grupo De Cantares Da Escola 
Secundária Do Fundão que cantou músicas natalícias. 

Rodrigo Teófilo, 6ªE

Época de Natal na Escola
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O concurso “Natal em Verso”, destina-
do aos alunos do 2º ciclo e dinamiza-
do pelos professores de português do 
2º ciclo em conjunto com a Biblioteca 
da Escola João Franco, decorreu em de-
zembro e janeiro, tendo sido apurados 
os seguintes vencedores:

5º ano: Eduardo Pizarro

6º ano: Mariana Moreira e Dinis David.

Muitos parabéns aos vencedores!

CONCURSO
NATAL EM VERSO

O Agrupamento de Escolas do Fundão é o vencedore do XI Concurso de Presé-
pios, na categoria de presépios com mais de 50 centímetros. O trabalho exposto 
no átrio de entrada da Escola Secundária foi realizado pelos alunos da turma 
APS12, orientados pelos professores Lúcia Lã e António Pereira.

Nesta categoria de presépios, classificaram-se ainda o presépio da APPACDM 
em segundo lugar e o presépio da Santa Casa da Misericórdia de Alpedrinha em 
terceiro lugar.

Na categoria de presépios com menos de 50 centímetros ficou, na terceira po-
sição, o presépio de Beatriz Louro, da Escola Básica Santa Teresinha, do Fundão, 
orientada pela professora Cecília Neves.

Este concurso foi organizado pelo Município do Fundão, com objetivo de pro-
mover a manifestação artística e a criatividade, ao mesmo tempo que preserva a 
tradição secular da criação de presépios.

No concurso de árvores de Natal, a construída pelo Jardim de Infância e pela 
Escola Básica do 1º ciclo de Peroviseu ganhou uma Menção Honrosa, sob a orien-
tação dos docentes Teresa Félix, João Boléu, Odília Carrondo e Ângela Brito.

PARABÉNS!

PRÉMIOS DE NATAL PARA AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO
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No dia 20 de janeiro de 2015 às 11h45, tivemos o privilégio de receber na nossa 
escola o Professor Doutor Gabriel Magalhães, da Universidade da Beira Interior, 
para dinamizar uma tertúlia sobre a obra literária Frei Luís de Sousa, de Almeida 
Garrett, na nossa biblioteca. 

O evento foi organizado pelo Núcleo de Estágio de Português, sob a supervisão 
da professora Maria de Jesus Lopes e teve como destinatários os alunos do 11º 
CSE e LH. 

O orador, o Professor Gabriel Magalhães, além de lecionar literatura espanhola 
na UBI, também é escritor, tendo já publicado os seguintes livros: Não Tenhas 
Medo do Escuro, Planície de Espelhos, Restaurante Canibal, Madrugada na Tua 
Alma, Espelho Meu e recentemente, publicou o ensaio Como Sobreviver a Portu-
gal.

O professor apresentou pontos de vista interessantes sobre a contextualização 
histórica e política da época em que viveu Almeida Garrett e estabeleceu uma 
ponte com a atualidade e com os alunos, de uma forma inteligente, simples, cati-
vante e poética. Também realizou duas atividades lúdico e didáticas que tinham 
como finalidade levar os alunos a conhecer as personagens da obra em estudo e 
a entenderem o que elas representam. Para além disso, pretendia ainda envolver 
e motivar os alunos para o estudo da obra literária Frei Luís de Sousa e isso foi 
conseguido.

O Núcleo de Estágio de Português

 (Joana Barata e Cidália Oliveira)

TERTÚLIA SOBRE A OBRA DE FREI LUÍS E SOUSA DE ALMEIDA GARRETT

Concurso Nacional de 
Leitura

No passado dia 15 de fevereiro, 
realizou-se na biblioteca escolar a 
9ª edição do Concurso Nacional de 
Leitura que, na minha opinião, foi 
uma atividade bastante interessante 
onde se notou o empenho de todos 
e as capacidades adquiridas com 
os livros lidos, promovendo o gos-
to pela leitura por parte dos alunos 
envolvidos, de 3ºciclo e secundário. 
Da minha parte, foi a primeira vez 
que participei nesta iniciativa, mas 
fiquei agora com uma enorme von-
tade de continuar, pois motivou-me 
bastante a ler mais e a tirar proveito 
disso. Tendo passado agora à fase 
distrital, vou esforçar-me para alcan-
çar melhores resultados e melhorar 
algumas capacidades.

Felicito a participação dos alunos 
envolvidos nesta atividade e, aos que 
passaram à próxima fase ,os meus 
parabéns e boa sorte.

Rita Belchior, 9ºD

Decorreu na passada quinta-feira, dia 
15 de janeiro de 2015, a 1ª fase da 2ª 
eliminatória do Concurso Nacional de 
Leitura no Agrupamento de Escolas do 
Fundão.

Pelas 20:15h começaram a chegar os 
pais, os professores, os amigos, os con-
correntes e alunos da escola para uma 
grande festa de leitura.

Os alunos concorrentes do 3º ciclo 
foram Afonso Lopes (8ºA), Alexandra 
Costa (9ºE), Catarina Mendes (8ºA), Hen-
rique Silva (9ºD), Inês Almeida (8ºD) e 
Rita Belchior (9ºD). Quanto aos alunos 
do Secundário foram Bernardo Martins 
(12ºCT3), Catarina Carvalho (12ºCAV), 
Cláudia Cruz (12ºCT1), Helena Pais 
(11ºCT2), Leonor Mendes (12ºCT2) e 
Rafael Almeida (12ºCT2).

Esta festa da leitura contou, também, 
com a presença do júri que era consti-
tuído pela Dra. Graça Sardinha, profes-
sora doutora na área das letras na UBI, 
pelo professor José Pina, Coordenador 
da biblioteca do Agrupamento, pela 
professora Maria João Baptista, Coor-
denadora dos projetos, pelo presidente 
da Associação de Estudantes da escola, 

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA - 1ª FASE, 2ª ELIMINATÓRIA

Afonso Canavilhas, pela presidente da 
Associação de Pais, Sandrina Marques 
e pela diretora da biblioteca municipal 
do Fundão, Dina Matos. 

Para alegrar esta festa, contámos, ain-
da com vários momentos musicais. As 
alunas Tatiana (12ºCAV) e a Beatriz 
(12ºCT1) alegraram a festa na compa-
nhia dos seus instrumentos musicais. 
Contámos ainda com a presença dos 
alunos da Academia de Música e Dan-
ça do Fundão e seus professores, as 
professoras da turma do 9ºE, Catarina 
Cunha e Carla Fernandes e alguns alu-
nos da turma do 9ºE que também nos 
presentearam com um momento musi-
cal, nomeadamente com a apresenta-
ção de 3 peças.

A prova foi constituída por cinco fa-
ses: a 1ª designava-se Textos do Mundo 
e consistia em atribuir uma legenda a 
uma imagem, a 2ª chamava-se Compre-
ensão e Conhecimentos e aqui foram 
colocadas questões de Verdadeiro e 
Falso aos alunos sobre as obras lidas, 
a 3º intitulava-se a Leitura e Expressão, 
e nesta etapa os alunos puderam dar 
expressividade aos excertos lidos, a 4ª 

Viajar pela leitura 
 

Viajar pela leitura 
sem rumo, sem intenção. 
Só para viver a aventura 
que é ter um livro nas 

mãos. 
É uma pena que só saiba 

disso 
quem gosta de ler. 

Experimente! 

chamava-se a Escrita Criativa e apelou-
-se à criatividade dos alunos para a 
construção de uma frase e, por último, 
a 5ª fase, designada Argumento e Ra-
ciocínio, onde os alunos expuseram a 
sua opinião para que persuadissem o 
público presente a ler as obras.

Após uma competição renhida, onde 
todos os participantes estiveram mui-
to bem, o júri teve algumas dificulda-
des em selecionar os alunos vencedo-
res que passariam para a fase distrital 
deste concurso, representando a nossa 
escola. 

Por parte do 3º Ciclo, as três grandes 
vencedoras foram: Alexandra Costa, 
Inês Almeida e Rita Belchior e por parte 
do Secundário, venceram os seguintes 
alunos: Leonor Mendes, Cláudia Cruz e 
Rafael Almeida. 

Parabéns!

Agradece-se a participação de todos 
os alunos neste concurso. Continuação 
de boas leituras!!

O Núcleo de Estágio de Português
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No passado mês de dezembro, a equipa do projeto “Histórias? É connosco!” 
voltou a estar em campo.

Desta vez houve uma visita à secção de pediatria do Hospital Cova da Beira, na 
Covilhã, onde alegraram meninos que se encontravam internados e as suas mães 
também! Até houve a coincidência de a Jéssica ter sido aluna do nosso agrupa-
mento e não há muito tempo!

“Histórias? É connosco!” no Natal

Ainda em dezembro, esta equipa deslocou-se às escolas do 1º ciclo das fre-
guesias distantes do Fundão e aos jardins de infância com a leitura da obra 
Babushka. Os alunos aprenderam também a lenda da árvore de Natal e todos 
escreveram uma mensagem de Natal num coração vermelho que depois enfeitou 
a árvore de Natal da biblioteca nº 2, da Escola João Franco.

As turmas JF4A, JF4B e ST3 estão a desenvolver um projecto denominado “Lei-
turas cá e lá”, enquadrado no projeto “Histórias? É connosco!”, dinamizado pela 
biblioteca nº 2, da escola João Franco, sob o tema “O livro”. No 1º período, a 
professora bibliotecária apresentou às turmas participantes a obra “O ciclo do 
livro” e agora, durante este período lectivo, cada turma vai apresentar uma histó-
ria às outras turmas. A primeira sessão ocorreu no passado dia 13 de janeiro na 
biblioteca da escola João Franco, em que uma aluna da turma JF4A apresentou 
uma história. As fotografias documentam a actividade.

Palavras Andarilhas no Fundão
É verdade! O projecto “Palavras Andarilhas” dinamizado pela biblioteca muni-

cipal de Beja, passou pelo Fundão. Alguns alunos do 5º ano e o 6º A puderam 
mergulhar no mundo mágico dos contos e ouvir duas histórias maravilhosas na 
biblioteca municipal Eugénio de Andrade, no passado dia 14 de janeiro.

LEITURAS CÁ E LÁ - PARTILHA DE LEITURAS

As bibliotecas sempre foram locais sábios e curiosos onde os livros preenchem 
as estantes, dando-lhes uma razão de ser. Contudo, ser livro de biblioteca tem 
as suas vantagens e desvantagens, por um lado viaja-se muito de mão em mão, 
de leitor em leitor, comovendo e cativando, aqui e acolá, com um final feliz ou 
factos interessantes, mas, por outro lado, nunca se tem um verdadeiro lar.

Era assim que o velho livro, de capa já desbotada e com um título dourado 
quase invisível, se sentia. Também ele já fora um bestseller que tudo contava e 
algo mais acrescentava. Ao longo dos anos foi-se apercebendo que as suas pági-
nas amareleciam e, mais cedo ou mais tarde, seria removido da estante. Já tinha 
ouvido rumores de como os livros antigos eram substituídos por versões mais 
recentes, deitados para o lixo quando tinham qualquer utilidade. O velho livro só 
queria alguém que o folheasse para se relembrar da sua importância.

Naquela tarde, na biblioteca, o som de botas ressoava no soalho de madeira. Por 
entre as estantes, longos cabelos passavam deixando perfume no ar. Os livros 
suspiravam com a beleza da desconhecida. Ouviam-se sussurros: “Quem é ela?”, 
“Que bonita!”, “Será que gosta de ler?”. 

Ela parou e olhou à sua volta como se os conseguisse ouvir. Passou os dedos 
pelas lombadas e de repente os seus olhos verdes brilharam. Tirou de estante 
um livro de capa já desbotada e com um título dourado quase invisível. Acari-
ciou a capa delicadamente. Folheou-o. Foi à última página, não aquela em que 
a história acaba, mas a uma extra que o próprio livro desconhecia, onde dizia 
“Para ti Cassandra”.

Encaminhou-se para a receção.

- O meu nome é Cassandra e queria requisitar este livro.

- “Mediesty”… - leu a bibliotecária, procurando no computador. – Não está aqui.

Cassandra baixou a cabeça tristemente.

- O que significa que pode ficar com ele. – Completou a bibliotecária sorrindo.

“Encontrei-a, o meu lar” pensou o velho livro nos braços da rapariga.

Ingride Gaspar, nº 15, 10CT2

BIBLIOTECAS
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No âmbito do Projeto “Laços de Afe-
to”, os alunos do 2º ano, da turma ST4, 
acolheram, nos dias 23 de outubro e 20 
de novembro de 2014, os idosos do Lar 
da Santa Casa da Misericórdia. Vieram 
falar das suas vidas, com destaque para 
a escola de antigamente. Foi com um 
grande interesse e muita atenção que 
as crianças os escutaram. Os alunos 
presentearam-nos com a leitura de poe-
mas e com canções. Levaram cartazes e 
sorrisos, bem evidentes nos rostos dos 
meninos e das meninas. Neste convívio 
de gerações, onde a troca de saberes foi 
uma mais-valia, reinaram, mutuamente, 
o respeito, a consideração e a admira-
ção.

As crianças escreveram sobre o que 
ouviram. Aqui ficam alguns textos.

“O senhor Fernando disse que os me-
ninos e as meninas não estavam juntos. 
Ele não gostava da escola. Tinha muito 
medo das vacinas e por isso fugia pela 
janela. Na 4ª classe, não sabia ler. A 
professora teve pena dele e deu-lhe o 
diploma. Começou a trabalhar aos 13 
anos.”

A EB SANTA TERESINHA ACOLHE IDOSOS

“A D. Mariete, vivia perto da escola dos 
meninos e tinha de  andar  três quiló-
metros para chegar à escola das meni-
nas. Ela tinha muito frio na sala de aula. 
A professora tinha uma escalfeta para 
se aquecer. Não havia casa de banho e 
faziam atrás do muro. Comiam no pátio 
do recreio, debaixo do telheiro.”

“A D. Maria José era a melhor aluna. 
Não escreviam com um lápis. Escreviam 
com uma pena e uma tinta. Tinham de 
estar muito quietos e caladinhos, senão 
a professora batia com a régua. Ela fa-
zia os ditados e tinha de dar reguadas 
aos meninos que erravam. Ela batia 
“tac,tac”, devagarinho e, depois, era ela 
que levava com força, “tum,tum”! No re-
creio, brincavam às pedrinhas e ao len-
cinho. As meninas também brincavam 
com bonecas de farrapos. Ela contou 
que um senhor da Covilhã lhe deu uma 
boneca de porcelana. A sua mãe arru-
mou-a numa gaveta. Para não a partir, 
não podia tocar-lhe. Nunca brincou com 
ela. Um dia, veio uma prima e partiu-a. 
Ficou muito triste. Também disse que 
onde está a Escola João Franco, havia a 
Quinta da Nora.”

VOTOS DE BOAS FESTAS

Os alunos da turma ST4 deslocaram-se, no dia 15 de dezembro de 2014, à Santa 
Casa da Misericórdia para apresentarem os votos de Boas Festas. Fizeram-no, 
declamando poemas, cantando em português e em francês e dançando. O tema? 
O Natal, claro! Os utentes também cantaram os lindos e tradicionais cânticos 
natalícios. Terminou-se com um lanche para as crianças. E…não faltou o sininho 
de chocolate! Gratos pelo acolhimento. 

A nossa escola, mesmo após a saída dos seus alunos, para o mundo do trabalho 
ou a universidade, continua a receber a sua visita, para consultas na biblioteca, 
para rever velhos amigos, professores e funcionários, ou ainda para recorrer aos 
diversos projetos que nela se desenvolvem, para os ligarem ao seu novo mun-
do profissional ou escolar. É o caso da nossa ex-aluna Ana de Melo Matos, que 
depois de ter passado pelo curso de Direito em Lisboa, regressou à Beira, para 
levar a cabo a sua verdadeira paixão, o mundo do jornalismo, que abraçou há 
algum tempo na UBI. Foi na nossa escola que viu nascer a sua paixão por esta 
área, colaborando assiduamente com o Jornal “OLHO VIVO”, escrevendo artigos, 
fazendo entrevistas e reportagens. Numa das recentes visitas à Escola, onde de 
acordo com as suas palavras, é sempre “ brindada” pela “total disponibilidade e 
carinho”, a Ana Melo quis revisitar o espaço “Ser Solidário” para o integrar numa 
das suas reportagens, para ser publicada no Urbi et Orbi. É essa reportagem que 
nos atrevemos a publicar.

Na época natalícia aumenta a gene-
rosidade da população portuguesa. O 
espírito de solidariedade, entreajuda 
e cooperação faz com que um número 
significativo, porém, insuficiente, de 
pessoas necessitadas receba bens es-
senciais nas suas casas.

Contam-se os dias, contam-se as ho-
ras. Este cronometrar de tempo deve-
-se aos dias que “Maria” conta, todos os 
meses, na esperança de conseguir o seu 
primeiro emprego. Com os pais em situ-
ação precária, Maria, com 23 anos, não 

O ESSENCIAL PARA SORRIR

consegue trabalho desde que terminou 
o 12.º e não vê futuro para a sua vida. 
Sem conseguir ajudar economicamente 
em casa, a jovem vê-se agora obrigada a 
recorrer a ajudas de instituições sociais.

Como ela, uma grande parte de portu-
gueses, pede apoios a lojas e instituições 
sociais, fundações, grupos, projetos, 
campanhas solidárias, cantinas sociais, 
em suma, a voluntários e pessoas soli-
dárias que oferecem auxílio, conforto e 
bens necessários de diferentes tipos aos 
mais carenciados. 

A Cáritas Portuguesa é uma instituição 
oficial da Conferência Episcopal Por-
tuguesa, com objetivos de promoção 
e dinamização da ação social da Igreja 
Católica. Esta instituição ajuda muitas 
famílias portuguesas que estão a entrar 
em rotura ou, simplesmente, já entra-
ram. A Cáritas Portuguesa registou o 
surgimento de 4.645 novas famílias a 
pedirem auxílio à instituição desde o 
início de 2011, o que perfaz uma média 
mensal de 516 novos agregados caren-
ciados.

Maria tem vergonha de dar o seu nome 
verdadeiro, por isso permanece em ano-
nimato. Tenta evitar que a “olhem de 
lado” na rua, mas também que a tratem 
com pena misericordiosa. A jovem, con-
tudo, afirma convictamente que “a feli-
cidade não se mede pelo dinheiro que se 
traz na carteira”. Guarda consigo uma 
esperança de que tudo melhore, que os 
políticos vejam as carências do povo, 
que a situação europeia forneça novos 
caminhos, que todos os programas de 
ajuda a Portugal tragam consigo mais 
emprego, mais estabilidade. 

A ajuda que recebeu de algumas insti-

tuições sociais salvaguardou dias mais 
quentes na sua casa. Diz, ainda, que o 
amor não lhe vai trazer o dinheiro para 
se sustentar, no entanto, é ele que segu-
ra todos os pilares de uma casa. Garante 
que nunca se passou fome na sua mesa, 
mas isso o deve a todo o apoio recebido. 
A família é outro apoio fundamental, 
“posso não ter tudo, mas tenho o essen-
cial para sorrir”, afirma.

É em situações como esta que, Ana 
Brioso, contribui diariamente com um 
sorriso e com apoios materiais para os 
que mais precisam, através do projeto 
Ser Solidário. 

A iniciativa criada em 2008, na Esco-
la Secundária do Fundão, visa ajudar 
quem mais necessita. Inicialmente, o 
Ser Solidário teve como objetivos prin-
cipais promover a recolha, na escola, de 
diversos produtos: vestuário, material 
escolar, artigos de higiene, alimentos. 
A ideia era entregá-los à Loja Social do 
Fundão, contribuindo, deste modo, na 
ajuda a famílias carenciadas já referen-
ciadas ou a referenciar na rede social. 
Simultaneamente, foram identificados 
alunos carenciados que poderiam ser 
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ajudados dentro da Escola, independen-
temente de já serem, ou não, apoiados 
pelas redes sociais do concelho. O movi-
mento continua a dar frutos hoje, tendo 
ajudado, efetivamente, muitos jovens e 
pais que carecem de bens essenciais. 

A responsável pelo projeto Ser Soli-
dário, também professora no Agrupa-
mento de Escolas do Fundão, confirma 
que “a crise económica tem provocado 
o empobrecimento de um número cada 
vez maior de famílias, tanto pelo flagelo 
do desemprego como pela redução cres-
cente dos rendimentos.” Segundo Ana 
Brioso, “esta situação reflete-se numa 
maior procura de ajuda”.

Durante a quadra festiva, a generosi-
dade da população também aumenta. 
O número de campanhas torna-se cres-
cente para que falte menos àqueles que 
passam o Natal na pobreza. O projeto 
Ser solidário organizou uma campanha 
de Natal para recolha de contributos 
na comunidade escolar. No dia 18 de 
dezembro, a direção do agrupamento, 
em articulação com o projeto, promo-
veu uma ceia de Natal com o mote “traz 
um alimento para oferecer a quem mais 

precisa”. Os alimentos recolhidos foram 
depois distribuídos aos alunos e fami-
liares, em “cabazes de Natal”. 

São os próprios alunos da escola que 
se empenham para a realização dos ca-
bazes e o espírito de ajuda, cooperação 
e dever cumprido manifesta-se na alma. 
Um sorriso e palavras de apoio são en-
viadas pelo diretor do Agrupamento de 
Escolas do Fundão, Armando Anacleto, 
no ato da entrega das Bolsas de Natal 
a cada família assinalada. Além de dar 
ânimo a jovens pertencentes à comuni-
dade escolar e, consequentemente, às 
suas famílias, o projeto também ajuda 
outras famílias do concelho, dada a co-
laboração com a Loja Social do Fundão.

Os portugueses mostram-se, nesta al-
tura capazes de generosidade e entrega 
para com os outros. O espírito natalício 
envolve mais cada ser humano; dando 
carinho, afeição, auxílio e ajuda, vai-se 
prestando atenção aos que nos rodeiam.

Todavia, alguns fazem questão de re-
lembrar que nem todas as campanhas 
bastam, e não é só na época do Natal 
que se deve prestar atenção às pessoas 

com fracos recur-
sos essenciais. “Não 
basta ser generoso 
nas épocas sonan-
tes, como o Natal. 
É preciso envolver-
-se, para melhorar 
o que nos rodeia”, 
defende Ana Brio-
so. Para a criadora 
do Ser Solidário, “o 
desenvolvimento 
destes projetos é 
uma questão de ci-
dadania”.

Ana de Melo Ma-
tos, Raquel Lucas 
e Mário Cardoso

Mais uma vez, a direção do nosso Agrupamento promo-
veu, no dia 18 dezembro, a Ceia de Natal Solidária, onde 
cada participante foi motivado a trazer um contributo em 
bens essenciais e artigos de higiene, fomentando o apoio, 
nesta época natalícia, a alunos carenciados do agrupamen-
to, através da ação do projeto “Ser Solidário”. 

A comunidade escolar em geral (alunos, pessoal docente e 
não docente) participou ativamente na Campanha de Natal, 
promovida pelo projeto “Ser Solidário”, oferecendo roupas, 
acessórios, calçado, material escolar e outros, demonstran-
do, pela sua generosidade, que o espírito natalício continua 
vivo e que a solidariedade é um poderoso ato de cidadania. 

 Mais uma vez, com os bens recolhidos, foram os alunos 
voluntários deste projeto e novos pequenos colaboradores, 
que se empenharam, com o seu forte espírito de ajuda, na 
preparação dos cabazes de Natal. Um sorriso e palavras de 
apoio foram dados, pelo nosso Diretor, no ato da entrega 
desses cabazes, a algumas das famílias carenciadas.

 Momento alto de solidariedade constituiu também o 
Concerto Solidário, com a Academia de Música e Dança do 
Fundão, organizado pela Associação de Estudantes no An-
fiteatro, no dia 9 de janeiro, cuja entrada, constituída por 
um bem alimentar/higiene/roupa, reverteu a favor deste 
projeto.

Ao mostrar o reconhecimento a todos os que promove-
ram e participaram nestes eventos solidários, relembramos 
que o projeto “Ser Solidário” continua a contar com o apoio 
de todos.

Projeto Ser Solidário

SOLIDARIEDADE NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO

João Pedro, Duarte e Ana Figueira organiza-
ram os cabazes de Natal

Contributos na Ceia de Natal Solidária

Voluntárias 
Ana Figuei-

ra e Daniela 
Fernandes 

recolhem os 
contributos 

do Concerto 
Solidário
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“Guardiões da Galáxia”
Entre as duas guerras mundiais, apa-

receu uma das maiores empresas de 
filmes e banda desenhada que hoje co-
nhecemos como MARVEL. Tenho que 
admitir que, desde sempre, fui uma 
grande entusiasta dos seus super-he-
róis e histórias fantásticas e, no meu 
dever de admiradora dos seus filmes, 
fui à estreia dos “Guardiões da Galá-
xia”.

Diria que esteve longe das minhas es-
petativas, ultrapassando-as a passos 
gigantes. Foi tudo o que qualquer fã 
de heróis e de ficção científica poderia 
desejar (e ainda mais). Mesmo, para os 
tradicionais do “Capitão América” ou 
“X-Men” este filme não os deixa de sur-
preender e até me atrevo a dizer que 
foi o melhor da MARVEL, até agora.

Chris Pratt, que representa Peter 
Quill, não poderia ter feito melhor ao 
dar vida a este papel tão intrigante e 
cómico, ao qual apenas aponto o defei-
to de ter um passado e origem previsí-
veis. E esta personagem é apenas o hu-
mano do grupo surpreendente com que 
somos deparados. Cada uma tem a sua 
história de vida e a sua personalidade 
única fazendo o público rir, chorar e 
até suster a respiração.

Em relação aos efeitos especiais ape-
nas tenho elogios. Tudo foi feito com 
grande precisão e realismo, fazendo-
-nos questionar a nós próprios se 
aqueles planetas repletos de espécies 
alienígenas, edifícios assimétricos e 
simétricos e paisagens esplendorosas 
são verídicos. Já as personagens estão 
muito bem desenhadas e construídas 
e as naves espaciais são um exemplar 
perfeito do que poderá vir a ser a pró-
xima revolução dos transportes.

É o tipo de filme que nunca se esquece 
e do qual se espera sempre uma con-
tinuação que não arruíne este título, 
como já podemos verificar várias vezes 
nas sequelas da MARVEL. Se tivesse que 
definir os “Guardiões da Galáxia” em 
três palavras diria: fora deste Mundo.

Ingride Gaspar nº15, 10ºCT2

CRÍTICA DE CINEMA

“I am Sam” - A força do Amor
“I am Sam” é talvez um dos filmes 

mais bem realizados que já vi. A realiza-
dora, Jessie Nelson, tenta passar todas 
as ideias ao espetador de um forma tão 
terna que foi isso que me fez continuar 
a ver o filme até ao fim.

O filme tem bastantes aspetos positi-
vos, mas como todos os filmes também 
tem os seus aspetos negativos. Em pri-
meiro lugar, a realizadora do filme co-
mete alguns erros quando transmite a 
história da personagem principal, como 
por exemplo, quando o tribunal decide 
que Sam (personagem principal) não 
tem as capacidades necessárias para 
cuidar da sua filha “Lucy”, visto que 
ele possui um distúrbio mental, quan-
do o que uma criança precisa mais é de 
amor e atenção por parte dos seus pais. 
Mas apesar de toda esta extravagância 
cinematográfica é possível reconhecer 
alguns  aspetos positivos, tais como: o 
filme tem a capacidade de emocionar o 
espetador e de retratar, com alguma re-
alidade, a situação das pessoas que so-
frem de um distúrbio mental, tal como 
a personagem principal Sam, que possui 
uma mentalidade de uma criança de 7 
anos. No geral, o filme até demonstra 
ter potencial, os atores do elenco são 
excelentes, mas não vamos cometer exa-
geros. Não me agradou nada o facto da 
Dakota Fanning, que interpretou a per-
sonagem “Lucy” ter ganho demasiados 
prémios, visto que Sean Penn interpre-
tou de uma forma excelente a persona-
gem denominada por Sam.

Apesar dos prós e contras, considero 
que o filme tem qualidade e por isso re-
comendo o visionamento do mesmo. 

Catarina Januário – 10 CT2

“Grown Ups 2”
Depois de um grande trabalho de ani-

mação/comédia que foi o “Grown Ups” 
veio a sequencia do filme, o “Grown Ups 
2” , onde a animação continua garanti-
da.

Como já tinha acontecido no primei-
ro filme, Dennis Dungan conseguiu, a 
partir de um elenco de luxo, construir 
um filme de grande animação em tor-
no de quatro amigos e alguns inimigos 
de infância que continuam com grande 
energia.

Adam Sandler, Kevin James, Chris 
Rock, Davide Spade e Salma Hayek, sem 
esquecer Tim Meadows são os princi-
pais atores do filme, que pelos seus cur-
rículos são os mais indicados para este 
filme, não só por terem participado no 
primeiro filme, como também por te-
rem participado em outros trabalhos na 
área da comédia.

Meadows e a sua família do filme são 
particularmente engraçados pelo seu 
aspeto físico e pela forma peculiar de 
falar.

Este filme, para além disto tudo, conta 
ainda nas suas cenas com acontecimen-
tos engraçados, mas que podem aconte-
cer no dia-a-dia com qualquer um, ape-
sar de em algumas situações terem um 
certo exagero, para que a animação dos 
espetadores seja maior, ou seja, o realis-
mo presente, e às vezes com um pouco 
de exagero, faz com que a alegria que o 
filme provoca seja maior.

Na minha opinião este filme é um bom 
filme para ver com a família e para fazer 
rir em família, coisa que já não acontece 
frequentemente, por isso é bom a do-
brar.

Raul Barata – 10 CT2

Warm Body
No dia 31 de Outubro, assisti a um fil-

me intitulado “Warm Body” produzido 
por Jonathan Levine.

Com os atores principais Nicholas 
Hoult (Zombie R) e Teresa Palmer (Julie), 
Levine realiza um excelente filme, em 
que estas duas personagens se apaixo-
nam e tentam criar harmonia entre dois 
mundos.

Jonathan Levine consegue fazer a jun-
ção de duas vertentes, o terror e o ro-
mance, com uma série de risos no meio. 
Não se fica pelo típico assustador, nem 
por uma clássica história de amor, pre-
feriu optar por ficar no intermédio des-
tes dois tipos de filme, colocando, por 
consequência, a comédia como alvo 
principal.

Olhando para o filme, este utiliza uma 
boa banda sonora e efeitos especiais de 
agrado ao público. Faz, ainda, referência 
a antigas bandas/músicos como, tam-
bém, a atuais, recorrendo a materiais 
que outrora eram comuns, mas que caí-
ram no esquecimento (gira-discos).

Faz ver à audiência que um zombie 
é capaz de se transformar, novamen-
te, num humano, “Corpo frio, coração 
quente”. Quem é adepto de mortos vi-
vos, pensa nisto como sendo algo absur-
do. No entanto, Levine tenta reproduzir, 
e com sucesso, uma controvérsia destes 
típicos filmes, dando um final feliz a 
estes pobres coitados, que acabam sem-
pre por serem os maus da “fita”.

Uma longa-metragem recomendada a 
todas as pessoas que queiram assistir 
a um filme de vertentes diferentes, ou, 
simplesmente, que se queiram divertir 
durante umas horas.

Ângela Cardoso nº3 CT2

Lucy
“Lucy”, o novo filme de ação e ficção-cien-

tífica, chegou finalmente a Portugal. Claro 

que a curiosidade tomou posse do meu cor-

po e, entusiasmada, fui à estreia

O filme agradou-me, contudo, não posso 

declarar que não existam defeitos nele.

Primeiramente, queria apontar o elenco 

incrível com que somos deparados com 

Scarlett Johansson a interpretar Lucy, uma 

universitária que é envolvida em negócios 

ilegais involuntariamente, e rapidamente se 

torna uma “arca frigorífica” para uma nova 

droga. Obviamente que a história não termi-

na aqui, o saco rompe-se dentro do seu es-

tômago dando-lhe capacidades nunca antes 

vistas e a possibilidade de utilizar 100% do 

cérebro. Para além dela temos Morgan Fre-

eman, ator admirável, fazendo jus ao papel 

que interpreta: professor Samuel Norman, 

que desde sempre estudou a capacidade e 

funcionamento do cérebro.

O enredo é de facto interessante e cati-

vante criando a ânsia no público pelo final 

mais inacreditável da história dos últimos 

anos no cinema. Contudo, apesar de ter a 

capacidade de atrair a atenção de qualquer 

ser humano, a história desenrola-se a uma 

velocidade exagerada. Sendo o filme já por 

si complicado de entender, o facto de ele 

nunca abrandar torna ainda mais difícil o 

processar da informação relatada.

Os efeitos especiais são realmente bons e 

conseguem expressar o quão incrível são as 

capacidades da rapariga. Não tiveram, real-

mente, meias medidas para brilharem nesta 

categoria o que, de certo modo, trouxe o fil-

me para um nível de irrealismo superior ao 

que deveria ser pretendido.

Apesar destes pormenores, o filme está 

realmente bom e tenho de dar os meus cré-

ditos por conseguirem pegar em algo tão 

complexo como o nosso cérebro e desen-

rolar e criar uma história completa e com 

forma.    Ingride Gaspar nº15, 10ºCT2
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Borboleta, borboleta, linda como um cometa.
Que lindo o som do teu bater de asas pushshshshshs…
Que lindas as tuas cores: verde, laranja, amarelo e azul.
Meu pequeno avião colorido, belo, delicado, gracioso e leve.
Borboleta, borboleta, floreira do meu jardim,
Borboleta, cumprimenta-me e beija-me suavemente.
Borboleta, balança breve no baloiço,
Ai borboleta, borboleta...

Texto coletivo 6ºE

Brincando com as palavras…
Às voltas com a poesia… Borboleta, Leonoreta!

Brinca, joga, ri e diz: Bom dia!
Voa, suavemente, fazendo zzzzzzz…
Borboleta, linda como o sol: 

azul, branca, laranja, verde, vermelha
Borboleta arco-íris!
Borboleta linda, colorida, grande, leve, voadora e suave…
Borboleta de ar tão bonito!
Faz-me borboletas na barriga.
Borboleta, bela, bonita e branca
Que ao mundo encanta!

Texto coletivo 6ºC

Pastorinho

Pastorinho que vais sozinho,
Apoiado no teu cajado, já cansado!
Mééééé… bale a ovelha do alto da serra,
Por caminhos, cabeços, veredas, prados e campos,
Vida dura como a rocha, esta tua!
Ovelhas, nuvens terrestres,
Brancas, peludas, fofas, vagarosas.
Pastor, coração de gelo, ao subir a serra,
Coração de chocolate ao chegar a casa.
Ai, pastor, pastor!
Onde vais sozinho?

Texto coletivo 6ºD

Entro no supermercado, as portas 
abrem com o sensor e sigo em frente 
em direção ao material escolar. De en-
tre quatrocentas e quinze prateleiras, 
lá encontrei, na segunda a contar do 
fundo, a que procurava. Identifico de 
imediato vários tipos de papel: papel 
quadriculado ou pautado, papel azul, 
verde, amarelo, vermelho, preto, cor-
-de-rosa ou cor-de-laranja, papel cava-
linho, papel A3, A4 ou A5, papel furado 
para os dossiês, papel em cadernos, 
papel com as bordas coloridas, papel 
de música, papel fino, grosso, reciclado 
ou novo, papel com cheiro a morango, 
chocolate ou banana, papel para as im-
pressoras e papel de fotografia.

Peguei num bloco de folhas de papel 
normal e comecei a folheá-lo. Não tinha 
nada de especial, era branco como a 
neve, cheirava a novo e não tinha qual-
quer tipo de linhas, desenhos, cores, 
furos, cheiros ou até mesmo uma tex-
tura diferente. Era simples e fino, era 
perfeito. Fui para a caixa registadora, 
paguei-o e levei-o para casa.

Abri a porta de casa e sentei-me na 
minha secretária com o meu bloco A5. 
Abri-o na primeira página e comecei a 
escrever. Era tão fino e tão macio que 

acabei por rasgá-lo sem querer. Arran-
quei a folha, amachuquei-a e deitei-
-a fora. Depois lembro-me que o que 
tinha lá escrito era demasiado impor-
tante para ser deitado para o lixo, para 
ser esquecido. Corro até ao caixote 
do lixo, pego no papel amachucado e, 
como que pedindo desculpa, começo 
a recompô-lo e a alisá-lo. Eu sabia que 
ele não iria voltar a ser o mesmo, mas 
tentar não custa, e ao alisar as pontas, 
acabou por ser ele a magoar-me a mim, 
cortando-me. Uma pequena ferida co-
meçou a aparecer no meu dedo indica-
dor e umas gotas de um líquido verme-
lho brilhante começaram a sair.

Com isto, cheguei à conclusão que as 
pessoas são como o papel. Ao serem 
machucadas nunca mais voltam a ser 
as mesmas e acabam por magoar os ou-
tros numa tentativa de se protegerem, 
deixando de ser pessoas simples, dei-
xando de ser “brancas” como o papel, 
sem danos internos e externos para 
passarem a ser pessoas “amachuca-
das”, sofridas, que foram magoadas e, 
por isso, sentem-se no direito de mago-
ar também.

Núria Guedes, 9º E

PAPEL

No dia 15 de dezembro de 2014, alu-
nos do 7ºB deslocaram-se à Escola 
Santa Teresinha para desejar as Boas 
Festas. Vestiram T-Shirts alusivas ao 
Natal nas quais gravaram, em aulas de 
OFA, desenhos e mensagens escritas 
em francês. Leram para os “pequenos 
poliglotas” das turmas ST1, ST2, ST3 
e ST4 (integradas no Projeto “Volta à 
França em 4 anos”), as suas mensagens 
e questionaram as crianças sobre o seu 
significado.

Também houve momentos musicais: 
todos os alunos cantaram “Le petit 
Papa Noel” e “Vive le vent” com entu-
siasmo e alegria. No final e como não 
podia deixar de ser, a mãe Natal, Ana 
Morgadinho do 7ºB, distribuiu a cada 
uma das crianças bombons. Todos ma-

nifestaram o desejo de repetir a ativi-
dade, o que fica, desde já, prometido!

No âmbito do Projeto “A volta à Fran-
ça em 4 anos”, os alunos de Francês da 
turma ST4 participaram nas atividades 
de comemoração da quadra natalícia. A 
convite da professora titular Maria José 
Peixoto, prepararam e apresentaram 
momentos musicais e pequenas dra-
matizações, no dia 15 de dezembro de 
2014 no Centro de Dia da Santa Casa 
da Misericórdia do Fundão, no âmbito 
do projeto “Laços de Afetos” e no dia 
17 de dezembro, na Festa de Natal com 
os Encarregados de Educação e fami-
liares. Os nossos pequenos poliglotas 
estão de parabéns e devem continuar a 
sua aprendizagem com o mesmo empe-
nho e a mesma satisfação!

Les élèves et professeurs de Français souhaitent à 
toute la communauté scolaire.

Sermos todos iguais é sermos diferentes em tudo,

Sermos diferentes nas atitudes e na personalidade …

Todos somos diferentes, mas também muito iguais.

Um menino de raça diferente tem coração, braços, pernas… 

Ele também sofre, também ama, também sabe ser amigo…

Cada um é como cada qual. 

Sabes o quão importante é sermos diferentes?

Se fôssemos todos iguais, a vida não teria piada…

As nossas ideias, hábitos e crenças seriam idênticas.

E se não tivéssemos membros? 

Han!? Seríamos diferentes… mas 

Continuaríamos a ser pessoas, com o direito de viver, 

Todos temos esse direito.

Todos temos defeitos, isso sim, todos temos!

 Nesse aspeto, somos iguais… mas deixem ser… 

porque até os defeitos são diferentes.

Então, agora pensa! 

Achas que vale a pena ficar aí sentado a criticar e a julgar os outros 
por serem diferentes?

Pode ser a cor da pele, podem ser os gostos, as atitudes… mas

Preocupa-te contigo. Cada um é como é! Pensa nisso!

Vamos fazer a diferença.

Vamos ajudar e aceitar os outros como são!

Não te esqueças, marca pela diferença!

 Susana Marrucho e a Rita Leal,  alunas do VOC14

Ser diferente é …

Acordo meio estremunhada, visto-me 
e enquanto tomo o pequeno-almoço 
vejo as notícias da manhã. 

Mais um julgamento, um homicídio, 
um suicídio, um fulano que rouba, 
outro que engana…tudo notícias que 
tornam horrível o nosso olhar sobre o 
mundo. Mudo de canal…mais um que 
vai preso, mais um país que entra em 
guerra com o vizinho… Todos os dias é 
a mesma coisa, as mesmas notícias…só 
de vez em quando aparece alguma boa, 
um ponto branco num fundo preto!

 No meio de tanta confusão e maldade 
vejo as horas. Bolas! Já estou atrasada! 
Visto o casaco a correr, ponho a mo-
chila a correr e a correr me dirijo para 
escola. Nas oito horas seguintes absor-
vo como uma esponja a gramática, as 
equações, e todas as definições, esque-
cendo-me de todas as coisas terríveis 
que ouvi de manhã. 

Amanhã é diferente

Porém, como é tradição, à hora de jan-
tar ligam a televisão. Mais notícias… 
correção, as mesmas notícias que, ape-
sar de serem as mesmas, conseguem 
“agarrar” a atenção da “minha popula-
ção”. Perante tanta miséria lá vejo um 
jogo ganho pelo Sporting ou alguém 
que descobre a cura de uma qualquer 
doença. No entanto, mesmo com estas 
que despertam o melhor das notícias, 
grito mudamente para mudarem de ca-
nal… chego mesmo ao cúmulo de pre-
ferir ver a Violetta, o BabyTv…

Depois de jantar, vou deitar-me, mas 
no tempo em que tento adormecer po-
nho-me a pensar… Qual a necessidade 
da televisão salientar o mal do nosso 
lar? Porque é que ela não tenta averi-
guar o melhor que o mundo consegue 
dar? Adormeço na expectativa de ama-
nhã acordar meio estremunhada, ves-
tir-me e ver umas notícias diferentes.

Alexandra Costa, 9ºE nº1
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De regresso à escola, após a interrupção do Natal, preparámo-nos para irmos 
cantar as Janeiras, o que veio a acontecer no dia 9 de janeiro. Logo cedo, com as 
nossas coroas de reis feitas com a reutilização do cartão de caixas de cereais, 
saímos pela localidade de Enxames ao encontro dos seus habitantes, a cantar as 
Janeiras e a tocar os nossos instrumentos.

Encontrámos muitos amigos que nos receberam com muita alegria, boa dispo-
sição e muito carinho, o que contribuiu para que tivessemos um dia repleto de 
emoções.

Todos nos felicitaram pelo reviver de de uma tradição de outros tempos, tam-
bém lembrada no passado fim de semana por outros conterrâneos, que tão bem 
o fizeram.

O nosso obrigado a todos pela hospitalidade. Prometemos voltar!

JARDIM DE INFÂNCIA DE ENXAMES

FOMOS CANTAR AS JANEIRAS

Damos conta a todos de como está decorrer este nosso projeto, que tantas 
aprendizagens nos tem proporcionado.

Nesta última visita que a Susana nos fez, touxe com ela duas amigas nutricio-
nistas: a Sofia e a Adriana, que vieram partilhar connosco um jogo muito interes-
sante e útil para a nossa saúde: O Jogo da Lancheira.

Apresentaram-nos variados alimentos, aos quais foram atribuídos pontos de 
acordo com o seu valor nutricional e que podem constituir um lanche. De entre 
todos eles cada um de nós tinha que escolher um e colocá-lo numa lancheira. 

Estavamos todos muito atentos mas também muito gulosos, o que resultou em 
algumas escolhas menos saudáveis.

Então como sugestão lançaram-nos um desafio: durante um determinado tem-
po (nós optámos por períodos de 1 semana cada) vamos registar quais os alimen-
tos que constituem o lanche diário que cada um traz de sua casa, atribuir-lhes a 
pontuação correspondente e no final sabermos qual o lanche mais pontuado e 
por isso considerado o mais saudável. 

Na próxima visita a Susana ficará a conhecer os resultados das pontuações e 
qual foi o menino ou meninos que comeram os lanches mais ou menos saudá-
veis.

Vai ser muito divertido e saudável!    

Projeto « COMER BEM DÁ SAÚDE E FAZ CRESCER »

Tantas letras... tantas palavras... tan-
tas frases... tantas brincadeiras e tantas 
descobertas que temos feito e vamos 
continuar a fazer!

Todos nós conhecemos as letras ini-
ciais do nomes de todos nós e até dos 
nomes dos nossos pais e irmãos.

Identificamo-las, sabemos os seus no-
mes e...

Agora vamos partilhar, com todos os 
nossos amigos leitores, a poesia que 
serviu de mote a todas estas atividades 
e a tantas outras que ainda vamos ter 
oportunidade de fazer.

« O ALFABETO »

 “O ALFABETO”

Era uma vez
Um bichinho diferente
Que era muito esperto
E muito inteligente.

Tinha 26 patinhas
Cada uma com uma letrinha
E por onde ele passava
Nascia uma palavrinha.

O nome dele eu não sabia
Até que descobri...
- ALFABETO! – disse ele.
E eu nunca mais me esqueci.

Este ano na festa de Natal da nossa escola, apresentámos às nossas famílias, 
uma história, canções, danças e poesias muito aplaudidas por todos. Seguiu-se 
uma deliciosa ceia com o tradicional bacalhau, os doces da época e o pão, cozido 
no forno de lenha.

Foi uma noite diferente em que os mais velhos e os mais novos se apoiaram, 
partilharam experiências e reviveram tradições.

As crianças do JI e EB de Fatela

Festa de Natal no JI e EB de Fatela
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Fizemos uma experiência de massa de 
cores, para modelar. 

Para isso utilizámos: água, farinha, sal 
fino e detergente da loiça. 

Misturámos as substâncias e depois 
de tudo amassado e a massa base qua-
se pronta surgiu a pergunta: 

Pode ter cor? Para uns SIM; para ou-
tros NÃO. 

Mostraram-se então os frascos das 
tintas e depois de escolhidas as cores 
principiámos o trabalho de colorir a 
massa. A massa base muda de cor com 
a tinta? 

Concluiu-se que SIM. Era possível dar 
cor à massa base. Então vamos experi-
mentar e…

RÚBEN – dividimos a massa e mistu-
rámos várias cores. Amassámos com 
as mãos e fizemos um bolo-rei. Gostei 
muito de fazer o bolo-rei. 

LARA – fiz um bolo com a massa de 
cores e gostei muito.

MARIA – para fazermos o bolo-rei 
precisámos de água, sal, farinha e de-
tergente da loiça. Misturámos bem. Se-
parámos 5 massas para 5 cores. Amas-
sámos bem a massa e fizemos o bolo 
com a massa amarela. Com as massas 
de cores fizemos bolinhas pequeninas 
e pusemos em cima do bolo. 

MARTIM – amassei a massa com as 
mãos e fiz um bolo com amarelo. Com 
vermelho … verde … e laranja, fiz boli-
nhas para o bolo. 

TELMA – eu fiz uma “paciência” com 
um … dois … três … quatro … cinco  
cores. Gostei muito de fazer o bolo da 
“paciência”.

DUARTE – eu fiz bolas para o bolo. 
Gostei muito de amassar com a ama-
rela (massa) e pôr bolas às cores por 
cima. 

AFONSO – fiz um bolo-rei e pus as 

pintinhas verdes, laranja e vermelho. 
Gostei muito de deitar o sal no algui-
dar. Tinha água e eu mexi. 

TOMÁS – gostei de pôr a farinha, o 
sal, o detergente e a água e de mistu-
rarmos tudo. Depois pusemos a tinta e 
misturamos outra vez e no fim fizemos 
o bolo-rei. 

MADALENA – foi feito com os ingre-
dientes mas também se deitou a tinta 
de várias cores. Com a massa de outras 
cores fiz as frutas. Com o verde as tiri-
nhas e com o amarelo o bolo-rei. 

Massa de cores? Outra vez?

Sim! Queremos voltar a fazer massa 
de cores porque gostámos de fazer bo-
necos, bolos e gostamos de inventar os 
nossos trabalhos!

RÚBEN – Fiz um boneco de neve com 1 
círculo grande e depois 1 círculo peque-
no, a boca, os olhos, nariz … Também 
fiz 1 menino. Primeiro fiz as pernas, 
sapatos, barriga, cabeça, boca, olhos, 
cabelo, braços e mãos.

LARA – Gosto de fazer uma bola com 
o amarelo.

MARIA – Juntei a massa toda e ficou 
castanha e não via as outras cores – 
amarelo, castanho claro, vermelho, la-
ranja e verde.

MARTIM – Juntei-as e ficou um bolo 
muito colorido. “Fazi” castanho – juntei 
o vermelho, o verde, o castanho, o ama-
relo e o laranja.

TELMA – Com massa de cores gosto 
de fazer um bolo.

DUARTE – Gosto de cor de laranja e 
amarelo e punha farinha para tirar a 
massa das mãos.

TOMÁS – Fiz um boneco de neve com 
2 círculos, um grande e um pequeno, 
fiz o cabelo, os olhos, chapéu e braços.

Os meninos do jardim de infância 
de Pêro Viseu

JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU

CIÊNCIA NA ESCOLA – As cores do bolo-rei

Para relembrar costumes e tradições, os alunos do jardim de infância e os ami-
gos da escola do 1º ciclo de Pêro Viseu, tal como já tinha acontecido, juntaram-se 
para as comemorações do Dia de Reis e no dia 6 de janeiro, foram “Cantar as 
Janeiras”. 

Depois de estarem todos juntos e, para surpresa de todos os adultos, contaram 
a história da Carochinha e do João Ratão, com a ajuda de bonecos para mimar a 
história. No final, foi hora de beber o leite e todos gostaram de comer o bolo-rei 
e os bolos de companhia: as meninas, os meninos, os crescidos e ...  até dona 
Carochinha,  mesmo sem o seu João Ratão, comeu bolo com pinhão.

Após ganharmos energias fomos primeiro à Junta de Freguesia cantar as Janei-
ras e depois pelas ruas da aldeia. De porta em porta, com música e boa dispo-
sição, aquecemos os corações de quem nos ouvia, até os dos utentes do centro 
de dia. 

Tivemos a sorte de encontrar pessoas que gostaram dos pequenos reis e deram-
-nos bombons, doces, doces e doces. Muitos doces que depois de nos fazerem 
sorrir foram distribuídos por todos e comidos com calma para não termos uma 
dor de barriga. 

E que para o ano haja mais!!!

Os pequenos e grandes reis de Pêro Viseu

OS REIS E AS JANEIRAS

De onde vêm as cores para pintar?

O que trouxemos para a escola: flor de 
perpétua roxa, cidreira e limão.

Depois de observarmos e manusear-
mos as plantas e o fruto preparámos:

- as flores de perpétua roxa (seca), 

- as folhas de cidreira (frescas e secas) e 

- as cascas finas de limão (frescas).

Fervemos a água. Separámos tudo por 
3 frascos diferentes e deitámos a água 
quente. 

O que irá acontecer?! Está a cheirar a 
chá, dizem alguns, a água mudou de cor 
e passou a ter cheiro, dizem outros….

O que aconteceu depois foi deixar arre-
fecer a água com as folhas e cascas em 
cada um dos frascos; colocar um pincel 
em cada frasco com água já colorida e 

CIÊNCIA NA ESCOLA –  … e PINTATU

podermos experimentar para ver o que 
iriamos conseguir na folha branca de pa-
pel.

Conclusão: 

Depois de o chá / a infusão descansar 
obtivemos água com cor e com a ajuda 
do pincel foi possível ver os nossos tra-
balhos na folha pintados com rosa, cas-
tanho e amarelo.

Ainda observámos que com a ajuda do 
sumo de limão a tinta fugiu do centro da 
pintura e a tinta ficou mais branca nesse 
sítio. O papel parecia ter ficado com um 
buraco e estava mais brilhante e macio, 
no sítio onde deitamos o sumo de limão.  

Os pequenos observadores do jardim 
de infância de Pêro Viseu estão aqui.
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No Agrupamento de Escolas doFundão:

Evento Data Hora Local Descrição

Projeto Comenius 

GYG. 
4 a 8 Mobilidade Estónia

Colóquios Juvenis 

de Arte.
11 a 13

Escola Campos de 

Melo, Covilhã

Participação do AEF 

com 6 projetos.

Teatro - Frei Luis 

de Sousa
12 15:30 Sala CGS

Desfile de Car-

naval
13

10:00 

11:30
Fundão

Jogos Matemá-

ticos
13 Refeitório

Ação de formação  4, 21 e 28
9:00 

18:00
Escola Secundária Poesia

Visita de estudo. 16 a 18 Ávila, Segóvia e Madrid

Tertúlia 20 11:45
Biblioteca Escola Se-

cundária

“Leitura e multicultura-

lidade”

Comemorações 

dos 50 anos. 
28 15:00 Anfiteatro

Fórum I: A génese da 

escola

A não perder este mês

Em Castelo Branco:

Evento Data Hora Local Descrição

Exposições

24 janeiro  a 29 

março
Antigo edifício dos CTT

“Ver simplesmente”, de 

Tomás Monteiro

24 janeiro a 8 

fevereiro
Museu do Canteiro

“eu hei-de amar uma 

pedra”, de António 

Mateus

Colóquios 7 e 8 de março Escola Superior

III Jornadas de emer-

gência em fauna 

selvagem

Workshops
31janeiro a 07 

fevereiro
Museu Cargaleiro

Estórias em movimento 

-STOPMOTION

No Fundão:

Evento Data Hora Local Descrição

Exposições

12 dezembro a 

15  fevereiro
Museu Arqueológico

“Duas Naturezas, Um 

Homem”, de Bárbara 

Bulhão

17  janeiro a 13  

fevereiro

Biblioteca Municipal 

Eugénio de Andrade

“As Idades da Mulher”, 

de Maria Guia Pimpão.

24  janeiro a 15  

fevereiro
A Moagem

“Sentimentos de Arte”, 

de Eugénia Martins.

Concertos 14 fevereiro
17:00 e 

23:00
Octógono D.A.M.A.

Workshops
14 e 16 feve-

reiro

Fab Lab Aldeias do 

Xisto

“Build your own 3d 

Printer – Construa a 

sua impressora 3D 

e leve-a pronta para 

casa”.

Na Guarda:

Evento Data Hora Local Descrição

Oficina

De novem-

bro/2014 a 

maio/2015

Pós 

laboral
Sala de ensaios

Oficena 5 (oficina de 

expressão teatral para 

jovens)

Nasceu a 13 de Junho do século XIX;

Também se chamava Nogueira e António;

Um verso de um dos seus poemas começa assim: “Vem sentar-te comigo, 
… à beira do rio.”;

Foi uma figura ímpar na cultura portuguesa;

O seu pai morreu de tuberculose quando tinha apenas 5 anos.

ENIGMA DO MÊS
Descubram quem eu sou…

Neste novo ano letivo, foi proposta de um encarregado de educação da EB de 
Pero Viseu, a realização de um desfile de moda na nossa localidade. Perante este 
desafio, ao qual não podíamos deixar de responder, arregaçámos as mangas e 
surgiram ideias engraçadas.

Decidimos executar este projeto e aplicá-lo em diversas vertentes: reciclar ma-
teriais para construção de roupa, mostrar aos alunos diversas profissões ligadas 
ao mundo da moda, doar algumas das roupas a pessoas carenciadas e interligar 
com a formação de professores.

Foi já na Festa de Natal que os primeiros fatos surgiram. Que imaginação! Foi 
uma delícia ver os alunos da EB serem modelos e desfilar no palco da sede da 
junta de freguesia.

Aqui fica uma foto dos nossos modelos:

Inovar  em Pero Viseu

O Natal é a festa da família. Esta é uma verdade inquestionável. Mais um ano 
que passou e não podíamos deixar de celebrar esta festa com a nossa família, a 
comunidade escolar de Pêro Viseu.

No salão da freguesia realizou-se um encontro intergeracional e intercultural, 
com pequenos e graúdos a conviverem de forma salutar. Não faltaram diversas 
entidades da freguesia e os representantes do nosso agrupamento. E claro está 
o rei da noite, o Pai Natal.

Uma festa não se faz só de couves e bacalhau, há que temperá-lo com um belo 
azeite e um pequeno copo de vinho. Mas falta a animação: cantorias, peças de 
teatro, karaoke e um belo desfile de moda. E assim tudo acaba em beleza com a 
vassoura na mão a preparar o salão para uma próxima atividade.

Obrigado a todos os que participaram nesta festa e encheram os nossos cora-
ções de amizade, fraternidade, paz e amor!

Festa de Natal – Pêro Viseu

A comunidade escolar de Pêro Viseu, participou no IV concurso de Ideias de 
Árvores de Natal da Câmara Municipal do Fundão. O título da árvore era “Natal à 
Mesa”. 

Como o tema do concurso era a reciclagem/reutilização de materiais, os alunos 
do JI e da EB, resolveram utilizar talheres que já não eram usados e colocá-los so-
bre uma estrutura de metal, enfeitados com alguns pompons coloridos.

Todas as árvores que participaram no concurso foram colocadas no jardim da 
Câmara Municipal do Fundão, para que todos pudessem vê-las e escolher a sua 
preferida.

A árvore vencedora será escolhida através de um Júri e do número de “gostos” 
colocados na página oficial do Município do Fundão.

Os Docentes: Teresa Félix, Odília Carrondo, Ângela Ribeiro e João Boléu

Concurso de Árvores de Natal – Pêro Viseu

Vejam os resultados na pág. 7.
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Agenda Desportiva MensalCorta Mato escolar….Ufa…
Após adiamento da atividade por motivos climatéricos, em grande festa, rea-

lizou-se o CORTA MATO ESCOLAR, definindo-se assim os Campeões Escolares 
de 2014 que irão representar nosso agrupamento aos Campeonatos Regionais. 
Parabéns a todos os participantes pelo empenho com o qual engrandeceram e 
dignificaram esta atividade.

Para o registo ficam as fotografias e os nomes (para informação mais completa 
verificar o quadro junto ao Gabinete Ed Física).

Desta forma, os alunos que compõe as Equipas que participarão no Corta 
Mato Regional em representação do Agrupamento de Escolas do Fundão (no dia 
13/2/2015) serão:

Infantis A Femininos – Inês Vicente (5ºA), Maria Gonçalves (5ºA), Maria Ferraz (4ºB), Bruna Brás (5ºC), Rita Matos (5ºD), 
Maria Pedrosa (5ºC)
Infantis A Masculinos – Tiago Sucena (5ºB), Telmo Bento (4ºB), Miguel Pires (5ºA), António Veríssimo (5ºB), Francisco Pe-
reira (5ºB), Afonso Pereira (5ºB)
Infantis B Femininos – Sara Lopes (6ºE), Maria Chorão (6ºE), Adriana Machado (7ºC), Marisa Moita (7ºE), Joana Nicolau 
(6ºD), Beatriz Fernandes (6ºB).
Infantis B Masculinos – Bernardo Baltazar (6ºD), Guilherme Pereira (7ºD), Francisco Batista (6ºD), Duarte Pereira (6ºD), 
Diogo Fonseca (7ºC), João Branco (7ºA), 
Iniciados Masculinos – João Maia (9ºA), Marco Coimbra (7ºC), João Domingues (7ºE), João Almeida (8ºC), Pedro Elvas (8ºE), 
João Ferreira (8ºD) 
Iniciados Femininos – Ana Silva (8ºD), Sara Salvado (8ºB), Carolina George (8ºE), Beatriz Sousa (8ºB), Rita Carapito (8ºA), 
Sofia Martins (8ºA).
Juvenil Masculino – João Torres (11ºct1), Joao Pereira (11ºCse), Antonio Barata (9ºA), Miguel Dias (11ºct1), Ricardo Fonse-
ca (10ºct1), Bruno Cruz (10ºct2)
Juvenil Feminino – Ana Valente (11ºCse), Daniela Parente (Aps14), Jessica (8ºD), Alexandra Bras (11ºcse), Beatriz Patricio 
(10ºct2), Cheila Martins (11ºcse) 
(Em caso de impossibilidade de participação, deverá falar com o Coordenador Desporto Escolar -Profº Miranda, o mais 

breve possível).

Competição escolar…

Os Campeonatos Distritais nos di-
versos Núcleos já decorrem desde 
Novembro com diversas vitórias e al-
gumas derrotas. Mais importante que 
os resultados é a participação digna 
promovendo a aprendizagem, contudo 
os resultados (menos positivos) devem 
ser “analisados” como positivos facto-
res motivacionais…Querer MAIS e ME-
LHOR… A desistência e o abandono à 
primeira dificuldade, são para os “fra-
quinhos”… 

Os resultados desportivos de todos 
os núcleos podem ser consultados no 
quadro de vidro junto ao Gabinete Ed 
Física.

ATIVIDADES programadas…

São diversas as atividades que se vão 
realizar entre Fevereiro e Março.

(verificar o quadro junto ao Gabinete 
Ed Física e informem-se com Prof de Ed 
Física)

Saudações Desportivas

Até à próxima edição.

No dia 26 e 28 de Novembro de 2014, alguns alunos do Agrupamento deslo-
caram-se ao Ski Parque Manteigas para experimentarem a prática do Ski. Esta 
actividade foi realizada em parceria com Federação Desportos de Inverno Ski- 
Portugal e a Câmara Municipal do Fundão.

Estiveram envolvidos cerca de cem alunos, do 4º, 6º e 9º ano, que tiveram a 
oportunidade de vivenciar novas experiências desportivas. Foi tudo novidade, 
pois tratou-se de jovens que tiveram a primeira experiência na modalidade. Des-
de a utilização do material específico, à abordagem das técnicas de iniciação ao 
Ski, foi com grande entusiasmo e satisfação que os alunos se envolveram nas 
várias fases da atividade. 

pelo Núcleo de Estágio de Educação Física, Miguel Silva 

Alunos do Agrupamento no SKI
“O único objetivo do xadrez é provar a nossa superioridade em relação ao outro. E a su-

perioridade mais importante, a mais importante, é a da mente. Isto significa que o nosso 
adversário tem de ser destruído.

Enquanto a estratégia é abstrata e baseada em objetivo a longo prazo, a tática é concre-

ta e baseada em encontrar a jogada certa para o momento certo.”

GARRY KASPAROV, A VIDA IMITA O XADREZ, ED. CAMPUS, 2007.

CLUBE DE XADREZ

Seja no Xadrez, na 

guerra, na política, nos 

estudos, nos negócios 

ou em qualquer vivência 

humana, saber traçar es-

tratégias é fundamental 

quando se quer obter su-

cesso. Nesta perspetiva, 

é necessário desenvolver 

uma estratégia para se 

prever atempadamente as consequências de 

qualquer decisão tomada no presente.

Jogar xadrez, numa perspetiva simbólica, é 

uma corrida para a vitória. Então, é necessário 

que o jovem aprendiz de xadrez desenvolva 

competências, que poderão ser pertinentes 

num contexto de saberes transdisciplinares, 

tendo em consideração os objetivos subse-

quentes: definir a movimentação das diversas 

peças no tabuleiro de xadrez; esclarecer as re-

gras inerentes a este jogo; promover o jogo 

no sentido de aumentar as capacidades do ra-

ciocínio lógico e abstrato; inserir o computa-

dor enquanto componente tecnológica capaz 

de competir com o ser humano; fomentar as 

relações interpessoais dos alunos e professo-

res; promover, anualmente, a organização de 

campeonatos no sentido de se apurar o cam-

peão da Escola.

Na sociedade atual, onde o entretenimento 

desempenha um papel 

importante, o xadrez, 

como jogo, junta dois 

aspetos importantes: o 

lúdico e o lógico. Esta as-

serção encontra-se anco-

rada a «une éthique de la 

joie», já que se pretende 

valorizar as sessões de 

xadrez numa dimensão 

de convívio, o qual, em simultâneo, deverá 

corresponder a momentos de fruição e de 

respeito pelas normas escolares.

Continuando nesta senda de reflexão, é pos-

sível defender que se aprende com a ludici-

dade e, por isso, será talvez esta componente 

que favorece o ser humano na sua dimensão 

criativa, emotiva e de relações interpessoais. 

Por isso, este projeto visa alcançar os obje-

tivos definidos e contribuir para aprendiza-

gens positivas e lúdicas que conduzam cada 

ser humano a descobrir, neste tipo de jogo, a 

metáfora da vida social.

O Clube de Xadrez, no corrente ano letivo, 

desenvolverá as suas atividades na biblioteca 

escolar e na sala dos alunos, visando trans-

formar as atividades xadrezistas em conví-

vios que sejam simultaneamente lúcidos e 

lúdicos.

José Barreiros
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Uma história contada em vários episódios...

Eduardo Pizarro

Já no espaço, os escolhidos admiravam-se 
muito com o interior.

- O exterior da nave até pode ser um pou-
co lamechas... mas o interior!!! – exclamou 
Nelson.

- Esta nave está preparada para tudo! Tem 
cozinha, camas, sala de estar, oficina, posto 
médico... e também casa-de-banho... – disse 
McLance.

- Oh... impressionante!... – exclamaram os 
escolhidos.

- Por isso... estejam à vontade! – disse Stor-
mstin.

- Sim... OK... Se precisarem de mim estou a 
jogar tablet na sala de estar. – avisou Carl.

- Quanto tempo vai demorar a viagem? – 
perguntou o Lince Prrah.

- Cerca de 15 horas, vão passar aqui a noi-
te. Amanhã acordamos, preparamo-nos e 
saímos da nave, pois já devemos estar no 
nosso planeta. – respondeu McLance.

- Que bom! – exclamou o Sr. Coelho Lontry.

- Amanhã que vamos fazer no planeta? – 
perguntou o Sr. Nelson.

- Amanhã vamos para os Pântanos de Lava 
à procura de algum sinal ou informação so-
bre o poder. Mas antes, vamos à Sede do 
Concelho Mágico apresentar-vos ao Minis-
tro, à Ministra e a praticamente todo o povo.

- Todo o povo? – perguntou nervosa Kate.

- Não há problema! – disse o Lince Prrah 
confiante.

- Sim! Aquilo vai ser rápido. É só apresen-
tar-vos e partimos para os Pântanos de 
Lava. – tranquilizou Stormstin.

- Ok! Obrigada! – agradeceu Kate.

Na sala de estar, o Carl divertia-se muito 
com o tablet. Estava a jogar um jogo de cor-
ridas. Mas na terceira ronda perdeu e ficou 
tão zangado que bateu na estante que esta-
va por cima dele. E  com este movi-
mento brusco caíu um livro: “O diário de 
McLance Trons”.

- O diário do McLance! – murmurou Carl.

E o Carl abriu-o e foi-o desfolhando.

McLance viu-o e Carl escondeu o diário 
atrás das costas.

- Não é preciso esconderes o diário. – disse 
McLance sabendo que Carl tinha o diário.

- Sou curioso. – disse o Carl.

McLance sentou-se no sofá ao pé dele e, 
juntos, leram o diário. Houve uma página 
que o chamou à atenção.

Carl leu-a:

- Hoje vou voltar à escola de Winniharrcs 
com a minha irmã... Stormstin!

O Carl ficou paralisado com a frase.

- A  Stormstin é tua irmã?!

- Sim! Nós formamos uma equipa porque 
os feiticeiros negros mataram a nossa famí-
lia e queremos vingança.

- Lamento pela tua família. 

- Obrigado.

Depois chegou a hora de jantar e o próprio 
controlo da nave fez a comida. Estava de-
liciosa. Os robôs cozinham melhor que os 
humanos.

Às 22h 15m foram-se todos deitar, espe-
rando pelo novo dia no planeta dos Win-
niharrcs!

Quando chegaram a HarrcsWorld (o pla-
neta dos Winniharrcs) era, como McLance 
disse, dia.

Tomaram o pequeno-almoço, preparam-se 
e começaram a sair da nave.

- Muito bem! Nós vamos de táxi porque é 
mais rápido! – informou a Stormstin.

McLance estava a olhar à volta com um ar 
desiludido, estava à procura de alguma coi-
sa, parecia.

- McLance, está tudo bem? Estás à procura 
de alguma coisa? – perguntou Carl.

Parte II

- Não, não. Não estou. – negou McLance.

- Ok...

Eles apanharam o primeiro táxi que viram 
e por sorte era dos grandes, podia levar até 
dez pessoas.

Dentro do táxi, Stormstin indicou o destino 
ao motorista.

- Sede do Concelho Mágico.

- Sim. – respondeu o taxista.

O taxista pôs as coordenadas e num segun-
do chegaram à Sede.

- Obrigado! – agradeceram todos.

Saíram do táxi e olharam para a Sede. Era 
gigantesca!

- Então, gostam? – perguntou o McLance.

- Linda! – elogiou a Kate.

- Sim, sim, é muito linda. A mais linda do 
planeta. – gabou-se Stormstin.

Ficaram a admirar durante um pouco e de-
pois entraram na Sede. Dirigiram-se para o 
auditório.

Estava lá o povo inteiro, era por isso que as 
ruas estavam vazias.

Os escolhidos entraram e ouviu-se um es-
trondo de palmas.

- Wooooooowwww! – espantaram-se os es-
colhidos.

McLance e Stormstin sorriram.

Desceram as escadas e ao lado as pessoas 
gritavam de alegria “São os Escolhidos! São 
os Escolhidos!

Subiram para o palco e dois minutos de-
pois pararam de bater palmas.

- Escolhidos, meus caros Escolhidos!!! – 
anunciou o Ministro – Vocês são os heróis 
deste planeta! Que venham os monstros 
mais duros e fortes, estes caros amigos vão 
derrotá-los.

O povo voltou a bater palmas.

McLance começou a apresentar os escolhi-
dos;

- Lince Prrah! 96% de poder.

O povo... novamente... voltou a bater pal-
mas.

- Sr. Coelho Lontry! 93% de poder.

- Sra. Crocklin! 91% de poder. – anunciou, 
desta vez, Stormstin.

- Sr. Rinoceronte Tranvanr! 95% de poder! – 
apregoou McLance.

- Sr. Nelson! 97% de poder. – proclamou 
Stormstin.

- E por fim, os irmãos Kate e Carl, com 
100% de poder! – anunciou McLance.

O povo bateu palmas ainda com mais for-
ça.

- Estes são os Escolhidos da Terra! – decla-
rou o Ministro.

E os escolhidos começaram a sair do audi-
tório para começar a missão.

- Vamos! Vamos!

Quando saíram da Sede, Kate surpreendi-
da, exclamou:

- Isto foi mais rápido do que eu pensava!

- Sim, maninha, e nós somos os mais pode-
rosos dos Escolhidos! – exclamou Carl.

Os outros estavam cheios de inveja.

- Não temos... – informou McLance.

- ... tempo para ciúmes. Eu sei! – completou 
a Sra. Crocklin.

- Exatamente! Temos de ir! – concordou a 
Sra. Crocklin. –Temos de ir para os Pânta-
nos de Lava!

Apanharam um táxi e este chegou lá em 
cinco segundos, que rápidos são os veículos 
neste planeta!

O clima dos Pântanos de lava era negro e 
escuro. A luz que iluminava o medo deste 
lugar era a lava.

- Não tenham medo! Nós estamos aqui para 
procurar um sinal! Não para ter medo! – en-
corajou McLance.

- Sim, sim! Tens razão. – concordou o Sr. 
Nelson.

Stormstin deu a cada um um comando de 
radar de energia negativa.

- Quando o radar ficar vermelho quer dizer 
que há poder malvado. – explicou a Storms-
tin.

- Ok! – entenderam.

Separaram-se para procurar sinal no pân-
tanos.

- Procurem também na lava! – avisou o 
McLance.

Kate estava perto de um lago de lava e o 
seu radar ficou amarelo.

- O meu deus! O meu radar ficou amarelo! 
Amarelo! – gritou a Kate.

- A sério? Deixa-me ver! – disse McLance.

McLance olhou para o comando e viu o ra-
dar amarelo. Moveu-o para mais perto do 
lago e ficou laranja.

- Calma, McLance! Daqui a nada vais cair.

- O poder vem deste lago. Não sei como o 
vamos destruir! – informou McLance.

- Sim. Não se pode nadar na lava, a não ser, 
que se queira morrer!

- Exatamente!

Os escolhidos dirigiram-se para os lagos e 
os seus comandos ficavam laranjas.

- McLance, acho que há poder malvado em 
todos os lagos. – informou a Stormstin ner-
vosa.

- Talvez haja criaturas que habitam nestes 
lagos! – disse o Sr. Rinoceronte Travanr.

- Talvez... – disse a Stormstin.

- Bom, eu vou chamar a nave para ir buscar 
fatos anti-lava. – informou o McLance.

- Mas a Liv está a 400 km daqui! – disse o 
Carl confuso.

McLance assobiou e a Liv chegou num ins-
tante. Entrou na nave e foi buscar os fatos.

- Inteligente... – disse a Sra. Crocklin.

De repente, surgiram serpentes dos lagos 
e começaram a puxar os escolhidos para a 
lava.

- Não!!!!! – gritou a Stormstin.

- Esta... deve ser... a fonte de... poder mal-
vado! – disse o Sr. Nelson tentado soltar-se.

- Exatamente! – exclamou a Kate.

O McLance saiu da nave com os fatos.

- McLance, NÃO! – gritou a Stormstin.

E McLance também ficou preso nas serpen-
tes.

- Este é o poder malvado, as serpentes!!! – 
gritou o McLance.

- Vamos morrer, não!!!! – gritou o Carl mui-
to aflito.

- Perdoem-me, escolhidos. Eu e a Stormstin 
não deveríamos ter ido à festa ontem. – dis-
se muito arrependido McLance.

Os outros olharam para eles muito tristes.

- Este é o fim!!!!!! – gritaram todos.

Mas a dez centímetros do lago, alguém cor-
tou num só golpe as serpentes com uma 
espada. Os outros soltaram-se delas e res-
piravam cem vezes a cada minuto.

- Obrigada... quem quer que seja! – agrade-
ceu a Kate.

- Salvou-nos a vida! – exclamou o Lince Pr-
rah.

E nesse momento de emoção viu-se uma 
GATA. McLance sorriu.

- Quem é você? – perguntou a Kate.

- Felissen? Gata Felissen? És tu? – pergun-
tou muito admirada a Sra. Crocklin.

- Então? Não vão cumprimentar a OITAVA 
ESCOLHIDA?

CONTINUA...
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OS PROJETOS DO
AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS DO FUNDÃO

Instalação
Elementos:

Catarina da Costa Carvalho

Designação do Projeto:

-1ºProjeto: Limbo

Projeto consiste no uso de um material 
mais pesado que se iá encontrar suspenso 
por uma linha que estará por sua vez pre-
so numa grelha que irá suster o conjunto 
de linhas que fazer o projecto, que no 
final irá retractar uma imagem.

-2ºProjeto: Linha sem Fim

Projeto que consiste em fazer o retrato de 
uma pessoa com uma linha continua.

Âmbito do Projeto: 

-1ºProjeto: Instalação

-2ºProjeto: Artes Plásticas

Descrição Sumária do Projeto:

-1ºProjeto: Este projecto consiste na cria-
ção da visualização tridimensional de um 
objecto ou outra coisa, através da utili-
zação de pedras ou outro material mais 
pesado que uma linha, que será preso a 
uma linha, esta estará suspensa em uma 
grelha horizontal que ficará por cima de 
tudo isto. Logo temos uma grelha que tem 
suspendido em si diversas linhas que con-
têm pedras que na sua totalidade formam 
uma forma de um objecto/água como que 
a cair de um copo/formas geométricas.

-2ºProjeto: Este projecto é caracterizado 
pela realização do retrato de uma pessoa, 
cujo tal estará desenhado a caneta/esfe-
rográfica azul, só que em vez de fazer um 
retrato normal optei por fazer um onde 
a linha nunca acaba, o próprio desenho/
forma/volume é essa linha continua, como 
que um emaranhado de linhas que fazem 
um rosto.

Instalação
Elementos: 

Anaísa Teófilo, Beatriz Martins, Mariana 
Mata, Sara Couto.

Designação do projecto:  

NUINTERIOR

Âmbito do projecto: 

Instalação

Descrição sumária do projecto: 

Esta instalação consiste num conjunto de 
esculturas em arame formando um esque-
leto humano e animal.

Curtametragem
Elementos:

Ana Rita Mendes, André Mendes, Beatriz 
Campello, João Ramos, Maria Carolina 
Bento, Ricardo Sousa.

Designação do Projeto:

Caminhos.

Âmbito do Projeto: 

vídeo (stop motion)

Descrição Sumária do Projeto:

Elaboração de um vídeo com utilização de 
luzes e linhas ,relacionado com caminhos 
de ferro e tecidos. Ligação a cidade do 
Fundão.

Curtametragem
PARTICIPANTES

Alexandra Agostinho.

Reflexão

O projeto consiste num vídeo com uma pessoa a escrever num espelho. Como fundo 
haverá o corredor do sótão da escola. Existira alguém a ajudar-me a filmar. A filma-
gem será do reflexo da pessoa e não esta directamente. A pessoa começara a escrever 
algumas frases e “esboçar” algumas coisas, continuando a escrever/esboçar e, com as 
respectivas pausas, a apagar. Tendo em conta que este não será muito extenso. 

 Este vídeo pretende mostrar que a arte não esta longe de nós esta mesmo em nós (por 
isto a utilização de uma imagem refletida).

Instalação
Elementos do projecto: 

Alexandra Agostinho, Inês Santos, Joana 
Gonçalves.

Designação do Projecto:

entre nós 

Âmbito do Projecto:

Instalação 

Descrição sumária do Projecto:

O projecto consiste na elaboração e afixa-
ção de teias feitas de tecido branco numa 
ou várias ruas da cidade da Covilhã (numa 
zona próxima do local principal do coló-
quio). De forma a criar ‘tectos’ urbanos.

Instalação
Elementos: 11º AGR13

-Daniel Opinião,  Inês Martins, Luana Patrí-
cio, Micael Tinalhas, Sara Patrício  

Designação do Projeto:

- 50 e …

Âmbito do Projeto: 

 Instalação

Descrição Sumária do Projeto:

A proposta de projecto corresponde à 
montagem de uma instalação, com base 
num conjunto de esculturas ( em nº de 50, 
no final do trabalho) que serão colocadas 
segundo uma espiral, marcada no chão. 
Cada peça de escultura terá um texto alu-
sivo às memórias e recordações de quem 
pela escola passa. 

OFICINA – SOM, ESPAÇO E 
CORPO 
Elementos:

Alexandra Alves, Ana Mendes, Anaísa Te-
ófilo, André Mendes, Beatriz Martins, Cata-
rina Carvalho, Daniela Carvalho, Eurico 
Martins, João Ramos, Juliana Dias, Maria 
Bento, Mariana Mata, Miguel Coelho, Pe-
dro Gonçalves, Ricardo Sousa, Sara Couto, 
Tatiana Marques, Alexandra Morgadinho, 
Catarina Marques, Elisabete Rito, Inês San-
tos, Inês Inácio, Joana Gonçalves, Patrícia 
Martins.

 A oficina pedagógica derivada do espec-
táculo “Aqui Dentro”, que se desenvolveu 
no auditório do Agrupamento de Escolas 
do Fundão de 13 a 23 de outubro, for-
neceu aos participantes, conhecimentos 
aprofundados sobre som, espaço e corpo. 
Os participantes são os alunos de artes 
visuais do 11º e 12º ano e os dinamizado-
res, os artistas João Bento, Tiago Gandra e 
Elena Castillo.

O registo do som em palco associado 
ao corpo e a imagem que se constrói. A 
perceção do corpo, a maneira de agirmos 
sobre as coisas.

O limite do corpo, o limite do espaço, a re-
petição, o tempo, o falar, o fragmento… o 
fio que liga os momentos de criatividade.

Os concorrentes, autores das três fotografias premiadas e das distinguidas com 
menções honrosas, cederão os seus trabalhos ao agrupamento de forma a inte-
grar o seu acervo fotográfico.

cada candidato fica aceite a concurso com a confirmação da inscrição pela orga-
nização que atribuirá um número de participação após receção das fotos e ficha 
de inscrição 

prémios

Serão atribuídos três prémios, poderão ser distinguidos três trabalhos com 
menções honrosas. A todos os participantes serão entregues diplomas de parti-
cipação

calendário

entrega de trabalhos e inscrições 19 de janeiro a 6 
de março 

organização dos trabalhos 2 de março

exposição dos trabalhos na escola 9 a 20 de março

apreciação e classificação  júri 13 de março

divulgação dos resultados e entrega dos prémios 16 de março

CONCURSO DE FOTOGRAFIA  if isto foi
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concurso de fotografia digital 19 de janeiro a 6 de março de 2015 

o que leva as pessoas a fotografar é aPROCURA da beleza

A turma do 12ºAPS12 tem vindo a desenvolver, sob a supervisão dos professo-
res da área de Expressões António Pereira e Lúcia Lã, uma atividade para o des-
file de Carnaval com as crianças do nosso Agrupamento. Foi decidido que se vai 
dar uma grande importância ao uso de instrumentos de percussão construídos e 
decorados pelos alunos na sala de aula a partir de materiais de desperdício reu-
tilizados. Vai ainda ser criada uma coreografia sob a coordenação do professor 
de música Luís Costa.

Deixamos aqui um cheirinho com algumas imagens dos instrumentos.

Turma 12º APS12 

Carnaval (Re)Percurssão com cor

Leia o regulamento na página anterior.


