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MAIS UM ANO LETIVO

PEQUENOS FACTOS COM GRANDES IMPACTOS

Editorial
Ao longo das últimas semanas temos 

sido invadidos e assombrados por no-
tícias de violência praticada por jovens. 
Muita tinta tem corrido sobre o assun-
to, tenta-se apurar responsabilidades, 
descobrir as motivações para tão vis 
atos e descortinar o que vai nessas 
mentes, mas em vão. O país que, há 
poucas décadas, derrubou uma ditadu-
ra sem recorrer à violência, está agora 
a assistir a sucessivos espetáculos de-

cadentes que primam pela falta de va-
lores. Por isso, a escola e todos os seus 
intervenientes – comunidade educativa 
– têm um papel fundamental, pois se a 
família é o primeiro espaço de sociali-
zação, a escola é o local onde os jovens 
vivenciam e assimilam os verdadeiros 
valores sociais, tais como a amizade, 
o respeito, a cooperação, o diálogo, a 
solidariedade, a justiça, o trabalho, a 
responsabilidade e a partilha.  

Dois factos marcaram a atualidade do mês de maio. 
Não me me refiro à conquista do campeonato de fu-
tebol pelo Benfica, mas sim ao episódio de agressão 
na Figueira da Foz e ao início da época de exames 
nacionais. Se o primeiro tema foi amplamente co-
mentado nos órgãos de comunicação social e nas re-
des socias, já o segundo carece de uma análise mais 
apurada. 

Relativamente ao primeiro, começo por frisar que 
considero fazer parte do processo normal de desen-
volvimento das crianças e jovens pequenas discór-
dias e brigas, as quais, sem consequências de maior, 
contribuem para formação do carácter e o desenvol-

vimento de mecanismos de defesa. Fujo, também intencionalmente, da discus-
são do direito ou da falta dele para a partilha das imagens nas redes sociais, 
para me concentrar no realmente importante que é o comportamento e o papel 
da escola na transmissão e reforço de valores centrais numa sociedade que se 
diz avançada. 

Muitas vozes rejeitam a responsabilidade da escola na educação e na formação 
da consciência moral e ética dos alunos, sugerindo que essa é uma obrigação da 
família. Não descordo em absoluto que a semente necessária ao florescimento 
dos valores numa criança deva ser plantada no seio da família mas, esta deve 
posteriormente ser nutrida no seio da escola. Considerando o mecanismo do 
condicionamento operante no processo de aprendizagem proposto por B. F. 
Skinner, julgo que cabe à escola adotar um papel ativo no processo de desenvol-
vimento pessoal dos jovens, providenciando os reforços positivos e negativos e 
inclusive as punições necessárias, ponderadas e adequadas à consolidação de 
valores, práticas e comportamentos fundamentais para a sua salutar integração 
e convivência social. 

No caso da Figueira da Foz, os meios de comunicação fizeram eco do facto dos 
acontecimentos não terem ocorrido no interior do recinto escolar, pelo que esta-
va afastado o fantasma do bullying em meio escolar, procurando ilibar a escola 
de qualquer responsabilidade nos acontecimentos. Ora, independentemente do 
local em que ocorram os factos, da sua forma e gravidade, temos de, em consci-
ência, assumir que em casos como este, em que há clara associação e conluio de 

alguns para prejudicar outrem é responsabilidade de todos, em geral, mas tam-
bém da escola em particular, a quem caberá transmitir a estes jovens aquilo que 
a família, os amigos e a sociedade não foi capaz de transmitir cabalmente. Uma 
escola e um sistema de ensino que não é capaz de transmitir valores de huma-
nismo é uma escola coxa e um dia todos pagaremos o preço desta falha, se não 
estivermos já a pagar, como se percebe pelos alertas que vão sendo emitidos. 

Outros alertas têm igualmente sido emitidos, desta feita relativos à febre avalia-
tiva que invadiu o sistema de ensino português. Vários especialistas têm alerta-
do para os perigos que estes exames comportam para os alunos e para o próprio 
sistema e que, aparentemente, alguns atores se recusam a ver. Um motivo de 
inquietação reside na constatação, por parte de psicólogos clínicos, de sinais 
evidentes de perturbações de ansiedade associadas aos exames. Outro motivo 
que devia reter a atenção geral reside na excessiva vaidade colocada nos re-
sultados de ditos exames, aliada à pressão camuflada que é exercida sobre as 
escolas através da publicação de rankings e análises comparativas entre classi-
ficações internas e externas. Alia-se ainda a este dois motivos a perturbação da 
normalidade do dia-a-dia da escola, nomeadamente através da interrupção das 
atividades letivas correntes para alguns alunos para libertar recursos humanos e 
materiais que possibilitem a realização dos exames.

É aos problemas decorrentes destas e outras preocupações que os membros da 
comunidade escolar devem estar atentos e colaborar ativamente com a direção 
e o conselho geral no sentido de, em conjunto, procurar formas de atenuar po-
tenciais consequências danosas resultantes, em parte, de um contexto de desgo-
vernação geral.

Termino dizendo que esta pode ser a última vez que colaboro com o Olho Vivo 
na qualidade de Presidente do conselho geral em virtude do mandato dos pais e 
encarregados de educação terminar no final deste ano letivo. Independentemen-
te da minha continuação ou não no cargo assumo desde já o compromisso de 
continuar a colaborar ativamente com o Olho Vivo. Deixo, por fim, uma palavra 
de apreço e agradecimento a todos quantos, dentro e fora do conselho geral, 
com ele cooperam e diariamente contribuem para melhorar a vida presente e 
futura de todos os alunos do Agrupamento de Escolas do Fundão.

Paulo Duarte, presidente do conselho geral

Estamos no final do ano letivo; poderá 
ser momento de balanço, é certamente 
momento de analisar, avaliar, medir e 
perspetivar o futuro. 

Poderíamos perguntar: qual é o balan-
ço que se faz do ano letivo?

Embora seja sempre um risco fazer 
balanços, considero que o ano letivo, 
que agora termina, foi muito positivo. 

Iniciámos já a fase dos exames, com 
os alunos do 4º e 6ºanos. Todo o pro-

cesso decorreu com normalidade.

Os professores, os alunos, os fun-
cionários, os pais e a comunidade 
empenharam-se e cooperaram com o 
agrupamento na persecução dos seus 
objetivos, e quando é assim, onde to-
dos ajudam e cooperam, nada é dema-
siado oneroso. Quando é assim, todos 
temos que ficar orgulhosos.

O ano de 2015/2016 já está projetado. 
Queremos que seja um agrupamento 
para todos, do pré-escolar à educação 
para adultos. Um agrupamento onde 
pais e filhos podem encontrar soluções 
para o seu futuro. 

Não posso deixar de referir que o 
nosso agrupamento se destacou pela 
variedade dos projetos e prémios al-
cançados. Este desempenho deve-se ao 
trabalho de todos.

É com muito orgulho que vemos o 
Agrupamento de Escolas do Fundão 

ser reconhecido pela sua participação 
em inúmeros projetos: o Selo de Es-
cola Voluntária, pelo 2º ano consecu-
tivo, o prémio Inova Escola, Fundação 
Ilídio Pinho, prémios Inova, Euroscola, 
Olimpíadas da Física, Jogos de Mate-
mática, Olimpíadas da Biologia, Young 
Business Talents, Colóquios Juvenis de 
Arte, Encontros de Teatro Escolar, Des-
porto Escolar, Concurso Nacional de 
Leitura, etc.

Contudo, penso que tão importante 
como os prémios é a possibilidade que 
os alunos têm de estar em contacto 
com realidades e desafios diferentes. É 
este envolvimento, a par da formação 
formal, que permite aos nossos alunos 
terem um bom desempenho após ter-
minarem o ensino secundário, como 
tem sido reconhecido por empresas e 
universidades. 

Estamos no final do ano letivo, já em 
época de exames nacionais. Os profes-

sores trabalharam com os alunos no 
sentido de lhes dar a melhor prepara-
ção, tanto no domínio dos conteúdos, 
como na formação para os valores.

Penso que os nossos alunos têm as 
ferramentas necessárias para o suces-
so nos exames e na vida profissional. O 
conselho que deixo é que tenham pre-
sente o que aprenderam na escola por-
que estou convicto que irá contribuir 
para o seu sucesso futuro. 

A organização de um agrupamento 
não é vontade apenas do diretor, é re-
sultado de uma vontade coletiva. Cole-
tivo que vai desde a direção até à comu-
nidade, passando pelos professores, 
funcionários, alunos e pais. O sucesso 
é sempre fruto de um trabalho coope-
rativo e colaborativo.

Desejo a todos bom trabalho e aos alu-
nos um final de ano letivo com sucesso. 

Armando Ferreira Anacleto, diretor

São estes os valores que o nosso jornal 
se propõe veicular, através da divulga-
ção à comunidade de todos os aconte-
cimentos que, resultantes do trabalho, 
empenho e partilha têm, em primeiro 
lugar, contribuído para a satisfação e 
realização pessoal dos nossos alunos 
e depois para o reconhecimento da es-
cola, elevando-a e distinguindo-a, entre 
tantas outras, como um local de trans-
missão e partilha de valores, a par de 

saberes. O assumir dos valores e uma 
boa integração na escola é o passo cer-
to para a prevenção e erradicação dos 
comportamentos desviantes.   

 Finalmente, uma palavra de agradeci-
mento e apreço para todos os que cola-
boraram na construção do jornal, bem 
como para os que se limitaram a ser 
leitores. Um bem-haja para todos e… 
votos de boas férias.

Noémia Carrola
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O Agrupamento de Escolas do Fundão 
foi distinguido, pelo Ministério da Educa-
ção e Ciência pelo segundo ano consecu-
tivo, com o “Selo de Escola Voluntária”, 
de atribuição anual, como reconhecimen-
to pelo trabalho que tem sido desenvol-
vido no âmbito do voluntariado e da so-
lidariedade, fortalecendo o envolvimento 
da comunidade educativa no projeto da 
escola e da escola na comunidade. 

A cerimónia de entrega do prémio do 
“Selo de Escola Voluntária”, que decorreu 
no passado dia 30 de abril, no Palácio das 
Laranjeiras, em Lisboa, contou com a pre-
sença de várias individualidades, como o 
Presidente da Cáritas, Eugénio Fonseca e 
o Ministro da Educação e Ciência, Nuno 
Crato, que entregou pessoalmente o pré-
mio ao diretor do Agrupamento, Armando Anacleto. O prémio consta de um ga-
lardão em acrílico com o “Selo de Escola Voluntária”, que será afixado à entrada 
da Escola sede deste Agrupamento Escolar. 

Ter recebido esta distinção, é, com toda a certeza, mais do que uma placa co-
locada em lugar emblemático da Escola, como afirmou o presidente da Cáritas, 
responsável pela equipa da atribuição do prémio. O aspeto mais relevante desta 

 Agrupamento de Escolas do Fundão distinguido com o “Selo de Escola Voluntária”

As últimas notícias da comunicação 
social dão-nos conta de uma realida-
de que nos deixa em choque. Atos de 
crueldade em jovens de tão tenra ida-
de, não deixam ninguém indiferente.

Numa sociedade civilizada em que se 
discute tanto sobre educação e valores, 
seriam de esperar atitudes de solida-
riedade, de compreensão, tolerância e 
civismo. No entanto, somos surpreen-
didos com evidências de violência ex-
trema.

O que leva um jovem a praticar este 
tipo de violência? O que terá falhado? 

Tentamos desesperadamente compre-
ender as razões que levem a atos tão 
hediondos; segundo os especialistas 
em educação e psicanálise, diversos 
fatores podem conduzir a  comporta-
mentos desviantes, entre os quais, a 
afirmação social, a violência sistemáti-
ca nos meios de comunicação  social, 
os estereótipos, a família, etc. Todos 
eles devem ser equacionados, mas um 
em particular prende a minha atenção: 
O papel e a importância da família.  

Na verdade, com o ritmo de vida atu-
al, é frequente ouvirmos e discutirmos 
sobre a falta de tempo para os filhos. 

Cada vez mais gerir a vida familiar e 
profissional é um desafio. Por um lado 
temos os riscos associados à falta de 
atenção e acompanhamento de uma 
criança, por outro, a carreira profissio-
nal num mercado de trabalho cada vez 
mais competitivo. Assim, é  importan-
te refletir sobre esta dualidade, já que 
para sermos bem sucedidos, há que en-
contrar esse equilíbrio. 

Apesar das dificuldades que possa-
mos encontrar, existem rituais que 
deveriam ser sagrados e dos quais 
ninguém deveria abdicar, por exem-
plo, jantar em família. Este momento, 
pode ser um princípio para uma longa 
caminhada, em que a confiança e cum-
plicidade entre pais e filhos será segu-
ramente determinante para um cresci-
mento saudável. 

Por fim, termino convidando à leitura 
e reflexão do seguinte:

Um consultor especialista em Gestão 
de Tempo quis surpreender a plateia 
durante uma conferência. Tirou debai-
xo da mesa um frasco grande de boca 
larga, colocou-o sobre a mesa ao lado 
de uma pilha de pedras do tamanho de 
um punho e perguntou:

- Quantas pedras acham que cabem 
neste frasco?

Após algumas conjeturas dos presen-
tes, o consultor começou a colocar as 
pedras, até encher o frasco. Perguntou 
então:

- O frasco está cheio?

Todos olharam para o recipiente e 
disseram que sim. Em seguida, o con-
ferencista tirou  um  saco com pedri-
nhas bem pequenas  debaixo  da  mesa.  
Colocou  parte  das pedrinhas dentro 
do frasco e agitou-o. As pedrinhas pe-
netraram pelos espaços que havia entre 
as pedras grandes. O consultor sorriu 
com ironia e repetiu:

- O frasco está cheio?

Dessa vez a plateia ficou em dúvida: - 
Talvez não... - disseram alguns.

- Muito bem! - exclamou o consultor, 
pousando sobre a mesa um saco com 
areia, que começou a despejar no fras-
co. A areia infiltrava-se nos pequenos 
espaços deixados pelas pedras e pelas 
pedrinhas.

- Está cheio? - perguntou de novo.

- Não! - exclamaram os participantes.

O conferencista pegou então num jar-
ro e começou a jogar água dentro do 
frasco, que absorvia a água, sem trans-
bordar. Deu por encerrada a experiên-
cia e disse:

- Bem, o que acabamos de demons-
trar? Um participante respondeu:

- Que  não  importa  o  quão  cheia  
esteja a nossa  agenda;  se  quisermos,   
conseguiremos sempre fazer com que 
caibam outros compromissos.

- Não!  - concluiu o especialista. - O 
que  esta  lição  nos  ensina  é  que,  
se  não colocarmos as pedras grandes 
primeiro, nunca seremos capazes de 
colocá-las depois. E quais são as gran-
des pedras da nossa vida? 

São a família,  os  amigos,  os sonhos, 
a saúde.  O trabalho,  a agenda,  e ou-
tros compromissos encontrarão sem-
pre lugar...

E VÓS, QUAIS SÃO AS GRANDES PE-
DRAS DA VOSSA VIDA?

Saudações Associativas

Sandrina Marques, presidente da 
Associação de Pais e Encarregados 

de Educação

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA

distinção é o reconhecimento e apreço 
do MEC pelo dinamismo e participação 
da comunidade escolar em ações de pro-
ximidade com os mais vulneráveis, pro-
movendo uma cultura de ideais huma-
nistas. Permite também dar visibilidade a 
esta nobre e dignificante missão de fazer 
da Escola um local não só de aprendiza-
gens académicas, mas de enraizamento 
de valores como o do voluntariado e da 
solidariedade, contribuindo para o alar-
gamento das suas fronteiras e a renova-
ção da sociedade.

A candidatura a este prémio referen-
ciou alguns dos contributos específicos 
do agrupamento, no domínio do volunta-
riado, destacando-se o Serviço de Volun-
tariado Semanal no Hospital do Fundão, 
em articulação com o Projeto “Histórias? 

É connosco!”, que mensalmente leva a leitura de histórias às crianças da unidade 
de pediatria do Hospital Pêro da Covilhã, e as ações de voluntariado e solidarie-
dade do projeto “Ser Solidário”, que procura satisfazer as solicitações de alunos 
carenciados e se articula com a Loja Social do Fundão.

Ana Brioso, Fátima Corredoura e Maria João Batista
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COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DA 
ESCOLA INDUSTRIAL DO FUNDÃO

(…)

Pede-me o corpo inteiro esforços na friagem

De tão lavada e igual temperatura!

Os ares, o caminho, a luz reagem;

Cheira-me a fogo, a sílex, a ferragem;

Sabe-me a campo, a lenha, a agricultura.

Mal encarado e negro, um para enquanto eu passo;

Dois assobiam, altas as marretas

Possantes, grossas, temperadas de aço;

E um gordo, o mestre, com um ar ralaço

E manso, tira o nível das valetas.

Homens de carga! Assim as bestas vão curvadas!

Que vida tão custosa! Que diabo!

E os cavadores pousam as enxadas,

E cospem nas calosas mãos gretadas,

Para que não lhes escorregue o cabo.

(…)

Cristalizações

POESIA DE CESÁRIO VERDE

No dia 15 de maio de 2015 às 11h45, 
tivemos o privilégio de receber na nos-
sa escola a Professora Doutora Cristina 
Vieira da Universidade da Beira Inte-
rior, sendo docente de Literatura Por-
tuguesa Moderna e Contemporânea no 
Departamento de Letras para dinami-
zar uma tertúlia sobre A modernidade 
da poesia em Cesário Verde na bibliote-
ca do Agrupamento. 

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

A Professora fez uma contextualiza-
ção histórica e social da época em que 
viveu Cesário Verde e referiu a influ-
ência que este recebeu de Baudelaire, 
poeta francês.

Cesário Verde foi um percursor com a 
sua poesia, uma vez que foi o primeiro 
a abordar temas considerados tabu na 
“vaca sagrada” que era a poesia. Na sua 
obra poética podemos encontrar temas 
como o trabalho infantil, as uniões de 
facto, a doença, a miséria, a pobreza, a 
prostituição, o trabalho árduo dos ope-
rários e das peixeiras, as epidemias, te-
mas que eram abordados no texto nar-
rativo, mas não na poesia. 

A oradora leu, ainda, alguns excertos 
de poemas de forma a ilustrar a temáti-
ca deste poeta inovador.

No final, os alunos saíram satisfeitos 
e bastante enriquecidos com os conhe-
cimentos adquiridos e a professora 
Cristina Vieira ficou contente com a 
contribuição e participação dos alunos 
ao longo da sessão.

O Núcleo de Estágio de Português

 (Joana Barata e Cidália Oliveira)

Tertúlia na biblioteca
 A modernidade da poesia em Cesário Verde

Tertúlia , a  minha opinião.

A tertúlia dinamizada pela Professora 
Doutora Cristina Vieira do departamen-
to de letras, da Universidade da Beira 
Interior (UBI), incidiu, como a própria 
salientou, sobre “ um grande poeta do 
século XIX, da nossa literatura: Cesário 
Verde”.

Para quem não conhece esta persona-
lidade, Cesário Verde é conhecido por 
ter revolucionado a literatura portugue-
sa visto que introduziu na sua poesia 
temas nunca antes lidos: a degradação 
da cidade; o comportamento incorreto 
das elites sociais; a miséria que a po-
pulação vivia e as condições de vida da 
mesma. Contudo, o tema mais visível 
é o binómio campo/cidade sendo que 
o campo é caracterizado como um es-
paço de força e vitalidade e a cidade 
remete-nos para a degradação, doença, 
corrupção, etc. E, pessoalmente, achei 
que a professora nos transmitiu muito 
bem esta ideia. 

 Nesta tertúlia foram-nos apre-
sentados diversos poemas do autor e 
a respetiva interpretação, que foi feita 
com a colaboração dos alunos presen-
tes, nomeadamente das turmas de CSE 
e LH do 11º ano. Foi esta interação com 
os alunos que me fez gostar ainda mais 
da apresentação, assim como a fluência 
que a Dr.ª Cristina Vieira apresenta ao 
falar no assunto, talvez porque lhe seja 
familiar.

Deste modo, posso concluir que a ses-
são foi-nos bastante benéfica na medi-
da em que consolidámos conhecimen-
tos previamente adquiridos nas aulas, 
desde a biografia do poeta às suas li-
nhas temáticas, passando pelo período 
histórico em que este se insere. 

 Lara Cardoso ( 11º LH)

Era um deboche enorme, era um festim devasso!

No palácio real brilhava a infame orgia

E até bebiam vinho os mármores do paço. 
 
O champagne era a rodo, o deus era a Folia;

Entre o rumor febril soltava gargalhadas,

Pálido e embriagado, o herói da monarquia.

(…)

Desmaiavam na rua, à fome, os Jobs, os pobres;

(…)

A brisa dessa noite, hiberna noite bela,

Deu na fronte real uma fugaz lufada,

E o rei, agoniado, à luza de cada estrela,

Curvou-se e vomitou nas pedras da calçada.

Na praça, de manhã, havia, ó rei brutal!

Montões de sordidez horrível e avinhada...

– Nascera o Ilustrado – vómito real!

Ao Diário Ilustrado

O Grupo de Teatro Histérico vai par-
ticipar na mostra distrital 
de teatro EnsinArte no dia 
29 de maio com a apre-
sentação do espectáculo 
Vinil 1965, pelas 21:30h 
na Escola Básica do Teixo-

Histérico apresenta últimos espectáculos Vinil 1965 
no Fundão e Teixoso

so, a convite da mesma e da associação 
ASTA. No dia 4 de junho pelas 19:00h 
vai apresentar este espetáculo pela úl-
tima vez no anfiteatro do nosso Agru-
pamento.

Estão todos convidados. A entrada é 
gratuita.

Empresas e entidades que apoiam as atividades inseridas nas 
comemorações dos 50 anos da Escola Industrial do Fundão:
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de Inovação Social). 

Alda Fidalgo - coordenadora do Em-
preendedorismo - e Armando Ana-
cleto - diretor do AEF - agradecem a 
colaboração de todos os membros na 
comunidade educativa, porque este é 
um prémio de reconhecimento do tra-
balho desenvolvido por todos os que, 
desde 2006, têm contribuído para fo-
mentar atitudes empreendedoras. A 
cultura empreendedora está enraizada 
no Agrupamento e contribui de forma 
empenhada para o desenvolvimento 
de competências empreendedoras nos 
nossos alunos, tornando-os mais aptos 
para serem cidadãos pro-ativos e inter-
ventivos.

Entre os dias 22 e 26 de abril, no âmbi-
to do Projeto Comenius – GYG, um gru-
po de alunos e professores do Agrupa-
mento de Escolas do Fundão viajou até 
à cidade de Złotów, na Polónia. Apesar 
de pequena, a cidade é muito acolhedo-
ra e bonita, deslocando-se grande parte 
dos seus habitantes de bicicleta, pois 
existem ciclovias em todas as ruas da 
cidade.

 Durante a estadia ficámos instalados 
nas casas dos colegas da escola parcei-
ra da Polónia e todos concordaram que 
os anfitriões nos receberam de forma 
irrepreensível e foram bastante hospi-
taleiros. 

 As paisagens que observámos na Po-
lónia são lindíssimas e muito diferen-
tes das portuguesas. No centro da ci-
dade de Złotów existe um enorme lago 
com um jardim envolvente, onde está 
localizado um acolhedor restaurante, 
o “Promenada”. Aí pudemos disfrutar 
de agradáveis refeições e foi possível 
conviver e criar laços com os alunos 
das outras escolas parceiras da Bélgica, 
Alemanha e Estónia.

A cidade tem um enorme bosque onde 
participámos numa atividade chamada 
Bonfire: no interior da floresta existe 
uma cabana de madeira, circular, com 
um enorme grelhador no centro. Aí, 
cada participante pôde grelhar e sabo-
rear as típicas salsichas polacas.

Em relação à alimentação, as opini-
ões foram divergentes, mas a maioria 
apreciou bastante os pratos tipicamen-
te polacos, como os pierogi, bolinhos 
de massa recheados com cogumelos. 
Sentimos grande diferença nos horá-
rios das suas refeições. Por norma, os 
polacos tomam o pequeno-almoço às 
7h-7.30h; têm um almoço, baseado em 
sandes, a meio da manhã; a única re-
feição quente que têm é o jantar que 
é servido por volta das 15h-16h. Mais 
tarde, antes de se deitarem, os polacos 
ceiam uma refeição ligeira.

Outro aspeto notório no povo polaco 
é a sua enorme ligação à religião. Em 

Projeto Comenius – GYG

todas as sa-
las de aula 
existe um 
crucifixo e o 
próprio pa-
droeiro da 
escola, o tão 
c o n h e c i d o 
Papa João 
Paulo II, tem um busto no átrio prin-
cipal.

Além de Złotów, tivemos também a 
oportunidade de visitar uma das ci-
dades mais importantes da Polónia, 
Poznał. A cidade tem uma importante 
universidade e é muito procurada pe-
los estudantes universitários portugue-
ses para o Programa Erasmus.

Em Poznał visitámos a cidade, um 
interessante museu interativo que re-
lata a história da cidade e o Museu do 
Croissant. Neste, alguns de nós tiveram 
oportunidade de os confecionar, no de-
correr de uma atividade bastante diver-
tida.

 A escola parceira da Polónia é direcio-
nada para o estudo das áreas relaciona-
das com a Economia. Sendo muito pe-
quena em relação à nossa escola, é no 
entanto bastante acolhedora. Durante 
os dias que aí permanecemos, partici-
pámos em workshops sobre temáticas 
diversas, que os alunos polacos tinham 
organizado para os seus visitantes.

 A festa de despedida, no último dia, 
foi um dos momentos mais divertidos 
da deslocação e o momento da atribui-
ção de prémios às escolas parceiras do 
projeto, tendo Portugal recebido dois 
troféus.

 O que mais gostámos nesta viagem 
à Polónia foi a oportunidade de conhe-
cermos novas pessoas, com culturas 
distintas, com a vantagem de poder-
mos desenvolver a capacidade de co-
municar em inglês e de experienciar 
momentos diferentes e que jamais se-
rão esquecidos.

Eduarda David, 9ºE

O Agrupamento de Escolas do Fun-
dão, através do Projeto Empreendedo-
rismo no AEF candidatou-se ao prémio 
INOVA ESCOLA 2014/15. Este prémio 
tem como finalidade distinguir a insti-
tuição (Escola ou Centro de Formação) 
mais dinâmica no estímulo ao empre-
endedorismo. 

No ano letivo anterior, o Agrupamen-
to de Escolas do Fundão, já tinha sido 
distinguido com o 1º prémio deste con-
curso. Este ano, num universo de 27 es-
colas que ousaram concorrer, o Agru-
pamento voltou a ser distinguido com 
a atribuição de uma Menção Honrosa 
pelo excelente trabalho desenvolvido 
no âmbito do Empreendedorismo. É 
sempre muito gratificante e estimulan-
te a valorização do trabalho que desen-
volvemos! As principais iniciativas, no 
âmbito do empreendedorismo, referi-
das na candidatura foram as seguintes:

PNEE - Projeto Nacional de Educação 
para o Empreendedorismo (2006-2009 

(Projeto nacional); 2009-2012 (na esco-
la, utilizando a metodologia PNEE);

 INOVA - Concurso de ideias 
(2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 
2014/2015);

 Comurbeiras/GesEntrepreneur- For-
mação para docentes e concurso Muni-
cipal e intermunicipal (2012/2013);

Mini-empreendedores - Concurso da 
Science4you (2013/2014 e 2014/2015);

Projeto FormaRedes  - Sessões de for-
mação para alunos (2013/2014);

Cidadania Empreendedora- sessão 
para alunos e seminário de encerra-
mento (2013/2014);

Projeto “Manual para jovens Em-
preendedores dos 13 aos 14 anos” 
(2013/2014 e 2014/2015);

SparkAgency – Participação na mega 
sessão de ideação (2012/2013);

 Cidadania e empreendedorismo- Dis-
ciplina Oferta Complementar 1º Ciclo 

PRÉMIO INOVA ESCOLA 2015 – MENÇÃO HONROSA
(2014/2015);

Go-Empreende agora - Concurso  
(2010/2011).

Na sequência desta distinção, esta-
remos presentes na Final Nacional do 
concurso de ideias INOVA - Jovens 
Criativos, Empreendedores para o Sé-
culo XXI, a qual decorrerá no Auditório 
do Hotel Torre D`Aguilha, em Lisboa, 
no dia 5 de junho de 2015, para rece-
bermos o Prémio que nos foi atribuído. 

A iniciativa INOVA! foi concebida no 
âmbito do Programa Estratégico para o 
Empreendedorismo e a Inovação (+E+I) 
e resulta de um projeto de parceria en-
tre o IAPMEI (Agência para a Competiti-
vidade e Inovação, I.P.), o IPDJ (Institu-
to Português do Desporto e Juventude, 
I.P.), a DGE (Direção-Geral da Educação), 
a DGEstE (Direção-Geral dos Estabeleci-
mentos Escolares), a ANQEP (Agência 
Nacional para a Qualificação e o Ensino 
Profissional, I.P.) e a SCML (Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa, BIS - Banco 
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O Dia do Livro – Livros desdobráveis gigantes
A princípio foi um pouco complicado iniciar o trabalho pois era um grupo nu-

meroso e nenhum de nós sabia ao certo o que fazer e como começar. No entan-
to, acabou por se tornar uma experiência interessante pois pôs à prova a nossa 
criatividade, capacidade de organização e trabalho em equipa. Penso que todos 
nós cumprimos bem a tarefa pedida, houve a colaboração de todos os elementos 
do grupo e apesar de estarmos sob uma situação de pressão, pois tínhamos um 
prazo um pouco apertado, acabámos por conseguir acabar o livro e foi algo que 
nos deixou orgulhosos de nós próprios e também dos nossos colegas.

Jéssica Almeida – 10º CT3

A realização de um livro desdobrável da Rapunzel foi um trabalho diferente do 
que estamos habituados a fazer no nosso curso, mas nem por isso deixa de nos 
ajudar, pois aprendemos a trabalhar em grupo sob pressão uma vez que o tem-
po era reduzido. Neste trabalho sentimos algumas dificuldades, a mais evidente 
para além do tempo foi a falta de técnica para a realização dos cenários em 3D. 
Também houve algumas vantagens, como a já referida aprendizagem de traba-
lho em grupo e o conhecimento das versões originais dos contos infantis e não 
das versões comerciais. Em suma, o balanço é positivo.

Raul Barata – 10º CT2

No âmbito da disciplina de Português, a professora Leonor Lopes lançou-nos o 
desafio de criarmos um “livro desdobrável gigante”, para as crianças. Este traba-
lho foi realizado por diferentes alunos da turma CT2. A história que o meu grupo 
elegeu foi a Carochinha por considerar que é uma história muito conhecida e 
por, à partida, todas as crianças gostarem. Este trabalho foi muito interessante 
de realizar, uma vez que, além de melhorar a relação entre os alunos do grupo, 
também desenvolveu a nossa criatividade/imaginação, permitiu aplicar diferen-
tes técnicas não muito utilizadas no nosso curso, como o desenho… A realização 
do trabalho foi facilitada pela ajuda e aconselhamento da nossa professora, ten-
do sido uma peça fundamental para a realização do trabalho!  

Inês Pereira, nº14, 10 CT 2

No âmbito da disciplina de Português foi-nos proposto que pegássemos num 
conto tradicional e fizéssemos um livro pop-up a partir desse conto. Para isso 
tivemos de nos juntar em grupos para cada grupo fazer um livro.

No grupo a que eu pertencia a história escolhida foi “O Capuchinho Vermelho” 
e, aquilo que à partida nós pensámos demorar apenas 2 ou 3 horas a fazer, 
revelou-se muito mais difícil do que o esperado. Desde fazer o desenho de todas 
as personagens, pintar tudo com lápis de cor (o que, tendo em conta o tamanho 
de cada página,A2,não foi fácil), até montar todas as estruturas pop-up…foi tudo 
uma novidade pois nunca ninguém do grupo tinha feito algo parecido.

No final do trabalho eu e o resto do grupo ficámos orgulhosos por termos con-
seguido fazer o livro dentro do prazo e por termos concretizado tudo aquilo a 
que nos tínhamos proposto no início do projeto. Ficámos ainda felizes por ter-
mos trabalhado bem enquanto grupo, não havendo ninguém que ficasse parado 
a ver os outros trabalhar.

Natacha Fatelo Nº23 10ºCT3

Por vezes somos verdadeiramente assaltados por notícias que dão conta do 
afastamento das gerações mais novas do gosto de ler ou simplesmente afirmam 
que não leem ou não gostam de livros!..

Será assim? Não cremos e não gostamos de generalizações (ponto!).

Há umas semanas atrás desafiamos alguns alunos do secundário a construir 
livros de contos infantis clássicos a fim de os apresentarem às crianças dos 
primeiros anos de escolaridade do Agrupamento. Desafio aceite e concluído (ou 
quase)!

Criaram quatro livros que as fotografias documentam e agora esperam, ansio-
samente, para as contar e mostrar, talvez, no dia 1 de junho ou no início do ano 
letivo.

Velhos contos infantis, novas apresentações.

A turma 5 de Santa Teresinha teve o 
prazer de receber o Sr. Professor Bi-
bliotecário José Pina numa atividade 
diferente conseguida através da leitu-
ra do livro "Uns Óculos para a Rita". 
Ao Sr. Professor o nosso bem haja! 

Cecília Neves

O PROFESSOR BIBLIOTECÁRIO VISITA A ST5
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VIAGEM INESQUECÍVEL!

Esta viagem surgiu como prémio de 
reconhecimento, na sequência do Pré-
mio INOVA ESCOLA que foi atribuído 
ao Agrupamento de Escolas do Fundão, 
no ano letivo 2013/2014.

A viagem decorreu de 5 a 10 de maio e 
seguiu um programa previamente esta-
belecido, que foi cumprido na íntegra:

5 de maio- Saida do Fundão

6 de maio – Chegada a Estrasburgo

7 de maio – Participação  na Sessão 
Euro-escola no parlamento Europeu 
(Edifício Louise Weiss)

8 de maio – Visita em Estrasburgo (Via-
gem de barco “Strasbourg, 20 siècles 
d´histoire; Petite France e Catedral de 
Notre Dame)

9 de maio – Visita ao Futuroscópio 
(Poitiers)

10 de maio – Regresso ao Fundão

Os alunos participantes, com idades 
entre 16 e 18 anos, pertencem a várias 
turmas (12ºLH; APS12; 11ºCSE; 10ºCT1; 
10ºCT2; 11ºCT2 e TAS13), tiveram um 
comportamento excelente, represen-
tando o nosso país e, em particular, o 
nosso Agrupamento de forma exem-
plar, destacando-se a sua participação: 

- No discurso de apresentação do 
Agrupamento, pelo Afonso Canavilhas; 

- Na participação ativa nas reflexões 
dos diversos temas, em grupo, com ou-
tros alunos europeus, onde se aborda-
ram os temas “Migrações e Integração”; 
“Liberdade de informação e cultura da 
cidadania”; “Futuro da Europa”; “Em-
prego dos jovens”; “Ambiente e ener-
gias renováveis”; “2015 - Ano Europeu 
para o desenvolvimento”;                                                                                                                        

- Na discussão plenária, no parlamen-
to, pelas propostas apresentadas por 
cada grupo. Um dos alunos foi respon-
sável por realizar a introdução do rela-
tor do grupo de trabalho que se dedi-
cou ao tema “Migrações e Integração”. 
Vários alunos pediram a palavra, rea-
lizando intervenções orais espontâne-
as, em inglês, perante uma assembleia 
com cerca de 500 elementos, emitindo 
opiniões e colocando questões;

- Na participação do jogo EUROGAME, 
estando na equipa vencedora, compos-
ta por 5 elementos, uma das alunas 
portuguesas (Mariana Machado, do 
TAS13).

Pedimos aos alunos que nos referis-
sem a forma como a participação na 
sessão Euroscola poderá contribuir 
para o seu projeto de vida. As respos-
tas foram as seguintes:

Conhecimento do inglês; Considero 
que globalmente a sessão Euroscola 
em que participei teve um papel fun-

Foi assim que os alunos que integraram a 
comitiva para participação na Sessão Euros-
cola de 7 de maio de 2015, a classificaram!

damental na reflexão sobre mim pró-
pria, e compreender a importância do 
contacto com outras línguas e outras 
origens; Alargar horizontes e despertar 
de consciências para causas da União; 
para a carreira de Gestor/Aplicador Fi-
nanceiro/Contabilista; Estamos todos 
englobados na União Europeia, e o que 
lá falámos serve para o mundo; Profis-
são Futura; Foi muito importante, para 
mim, conhecer aspetos relacionados 
com a EU já que sou uma cidadã inse-
rida na mesma; Atitude perante alguns 
temas da sociedade; Atitude perante 
a vida; Temos o direito e fazemos to-
dos parte do mesmo mundo; Perceber 
como funciona o parlamento europeu; 
carreira de Gestão; Transmissão de cul-
turas e socialização; Profissão futura e 
atitude perante a vida; A participação 
na sessão Euroscola, na minha opinião, 
fez com que os jovens ficassem com 
uma perspetiva totalmente diferente 
em relação às experiências e às melho-
rias que a união europeia faz, não só 
a Portugal, como aos outros países; na 
minha carreira na área da Saúde; Poder.

Pedimos ainda que elaborassem um 
pequeno comentário, com aquilo que 
considerassem relevante relativamente 
à visita, para incluir no Jornal da Esco-
la:

A minha parte preferida da visita foi a 
visita ao Parlamento em que pude “ser” 
uma eurodeputada durante um dia e 
conheci como o Parlamento em si fun-
cionava, algo que me deixou bastante 
satisfeita. Também a Catedral Notre-
-Dame tinha aspetos muito curiosos 
como o do cão no púlpito ou o relógio 
astronómico. Também o Futuroscópio 
teve as suas vantagens: apesar do calor 
e das filas intermináveis, cada segundo 
de espera valeu pela atração, incluindo 
o espetáculo noturno.

(Daniela Morgadinho, 11º CSE)

Esta visita foi bastante interessante 
porque permitiu que eu saísse do meu 
país para que conhecesse outras cida-
des e por isso achei bastante interessan-
te e diferente. A visita foi bastante boa. 

(Catarina Januário, 10ºCT2)

Nesta viagem, todos nós pudemos cres-
cer, tanto a nível cultural como a nível 
educacional! Graças a esta, pudemos 
visitar um país que, eventualmente, 
muitos de nós nunca tinham tido opor-
tunidade para tal. Foi maravilhoso o 
facto de conhecermos a sua cultura e os 
seus costumes, mas o auge desta visita 
foi, sem dúvida, o dia passado no Par-
lamento Europeu. Os temas abordados 
nas sessões parlamentares, o conheci-
mento do funcionamento da União Eu-
ropeia… foi tudo uma aprendizagem 
bastante abrangente e pronta para se 

voltar a repetir!

(Angela Cardoso, 10ºCT2).

Participar numa sessão Euroscola é, 
sem margem para duvidas, uma expe-
riência única. Se a oportunidade surgir, 
façam questão de a aproveitar!

(Afonso Canavilhas, 12º LH)

Adorei a visita. Foi bastante intres-
sante, incluindo momentos lúdicos mas 
também de aprendizagem. É sempre 
bom sair da fronteira e conhecer novas 
culturas. Adorei França, um pouco me-
nos a comida de lá.

(Pedro Mesquita, 10º CT2)

Uma excelente experiência para o co-
nhecimento da EU , com um convivio 
muito bom entre colegas e professoras e 
uma grande oportunidade para o nosso 
conhecimento cultural com um pouco 
de diversão incluída. Sem dúvida uma 
experiência para repetir.

(Nanci Vieira, 11º CT2)

A dimensão do Parlamento europeu 
que é bem maior do que aquilo que es-
tava à espera. A visita ao futuroscópio 
foi muito interessante e divertida, pois 
é um dia bem passado e ocupado com 
a quantidade de atracções que há para 
visitar.

(Raúl Rodrigues, APS12)

Nesta visita de estudo só houve pontos 
bons, nada de opiniões negativas sobre 
a mesma. Todos nós adorámos e voltá-
vamos a repetí-la sem qualquer hesita-
ção. As melhores partes, para mim fo-
ram o dia no Futuroscope e o passeio de 
barco porque, o futuroscope é um sítio 
espetacular onde se calhar não iria se-
não fosse com a escola, que tem tudo o 
que possamos imaginar e ainda mais, e 
o passeio de barco foi sem dúvida uma 
viagem lindíssima que deu para ficar a 
conhecer bastante bem Estrasburgo. Es-
pero que um dia façamos outra viagem 
igual ou melhor que esta.

(Joana Brioso, 10ºCT2)

Penso que a visita foi uma mais valia 
para nós, conseguimos depararmo-nos 
com várias realidades e aprendemos 

algo sobre todas elas. Penso que todos 
nos divertimos imenso e que seria sem 
dúvida uma expriência a repetir.

(Catarina Soares Roque, 10ºCT2)

É uma visita que de certeza iremos nos 
sempre lembrar. Uma grande oportuni-
dade com colegas espetaculares.

(Mariana Machado, TAS13).

Pedimos-lhes também que numa pala-
vra classificassem esta viagem:

Enorme; Surpreendente; Foi uma mais 
valia; Excelente; Educacional; Espeta-
cular; Experiência interessante; Inte-
ressante; Muito interessante; Exelente; 
Perfeita; Muito boa; Pedagógica; União; 
Muito bom, um espectáculo!; Diferente; 
A sessão Euroscola devia ser fornecida 
a mais jovens, dada a importância que 
ela tem no conhecimento da EU. ESPE-
TACULAR!

Pelo exposto fica a certeza de que os 
nossos “Eurodeputados por um dia” 
mereceram sem dúvida vivenciar esta 
experiência enriquecedora. Pelo com-
portamento e desempenho eviden-
ciados, antes e durante a visita, e em 
todas as atividades do programa, é de 
toda a justiça a manifestação do reco-
nhecimento da excelência de todos os 
alunos, que honraram o AEF e o País. 

Soubemos esta semana que o Agru-
pamento de Escolas do Fundão foi 
novamente distinguido, no âmbito do 
prémio INOVA ESCOLA. Quem sabe se 
no próximo ano a oportunidade de vi-
venciar esta experiência magnífica não 
surja para outros protagonistas!...

As professoras que acompanharam 
os alunos: Alda Fidalgo, M. João Bap-
tista; Olga Morais e Daniela Martins
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Envia os teus textos para o Jornal Olho Vivo:

olhovivo@esfundao.pt

Também podes enviar textos e artigos para publicação na página da 

Internet do Agrupamento e para o programa de rádio “Dias de Esco-

la” através do seguinte e-mail:

gabcomunicacao@esfundao.pt

Durante o período de trabalhos ex-
perimentais efetuados a partir de tin-
gimento, carimbagem e expressão em 
papel ou em alimentos chegamos a al-
gumas conclusões acerca da influência:

- da quantidade, 

- da temperatura e 

- da variedade de materiais naturais 
utilizados 

para a intensidade da cor/tinta natu-
ral que obtivemos. 

Equilibrámos o tempo com os momen-
tos de entrevista, discussão e reflexão 
acerca dos resultados das experiências 
efetuadas, com os diferentes materiais 
utilizados pela:

- cor, forma, tamanho, infusão, pintu-
ra, tingimento e na alimentação. 

Com a interação estabelecida com a 
comunidade houve a possibilidade de 
aceder a muitos e variados materiais, 
trazidos para a sala de aula, e dos quais 
se extraiu cor e permitiu utilizá-la como 
corante, nomeadamente:

- cochonilha, beterraba, couve roxa, 
couve-galega, salsa, espinafre, cidrei-
ra, cenoura, casca de cebola, casca de 
limão e laranja, framboesa e cereja, 
flores de lírio,  perpétua roxa e mimo-
sa, materiais estes usados nas técnicas 
de tingimento de lã, tecidos e fios de 
lã e algodão, de pintura, aromatização 
e cromatismo de gesso para fabrico de 
giz de cor e peças decorativas.

JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU
Ciência na escola – AGARRA A COR E PINTATU

Do intercâmbio estabelecido entre o 
nosso JI e o MUSEU dos Lanifícios ex-
ploramos a maleta pedagógica onde vi-
nham a cochonilha, a casca de cebola e 
a flor da mimosa e também o processo 
do ciclo da lã e a possibilidade do JI vi-
sitar o Museu e observar os materiais lá 
existentes. 

As ciências experimentais para os 
mais pequenos permitiram-nos realçar 
o objeto da educação pela prática e le-
varam-nos a experienciar, por exemplo, 
o xilofone de água - com o som e as 7 
cores do arco-íris, a cor e a luz, o flutua 
ou afunda, o voa não voa.

A partir da educação experimental, 
em interação com quem a criança con-
vive e onde vive, procurámos oportu-
nidades de experienciar a utilização e 
aplicação de corantes naturais que nos 
levou a concretizar 
o Projeto AGARRA 
A COR e PINTATU 
e ainda a participar 
na Mostra Final de 
projetos a aconte-
cer, em junho, em 
Castelo Branco.

Os pequenos e grandes cientistas do 
JI de Pêro Viseu: 

AFONSO, DUARTE, EMANUEL, 
LARA, LUCAS, MADALENA, MARIA, 
MARTIM, MIRIAM, RÚBEN, TELMA, 

TOMÁS e INÊS, MARTA, TERESA

No dia trinta de abril, do corrente ano letivo, os alunos da turma ST3 da escola EB Santa Teresinha, deslocaram-se a 
Lisboa e passaram o dia na Kidzania (Cidade das Crianças), com os colegas da turma ST5.

Esta viagem teve o apoio da Câmara Municipal do Fundão que amavelmente nos cedeu o autocarro.

A viagem decorreu conforme a programação inicial.

Todos nos divertimos muito a vivenciar novas experiências. Foi um dia de grande agitação e animação.

Os alunos da turma ST3

Kidzania - Lisboa

TURMAS ST 3 E ST5
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No dia 9 de Abril as turmas ST-5 e ST-6 (3º ano de escolaridade) de Santa Te-
resinha, participaram numa visita de estudo à Oficina da Criança e ao Monte 
Selvagem no Montemor-o-Novo.

Saímos do Fundão pelas 7h00 no autocarro, da Câmara Municipal do Fundão, 
acompanhados pelo Sr. Coordenador, pelas Senhoras Professoras Cecília, Amélia 
e Cristina e pela Assistente Operacional D. Graça.

Durante a viagem, para não parecer tão longa, vimos filmes. A meio da manhã 
parámos num café para tomarmos o pequeno almoço.

Quando chegámos, o autocarro deixou-nos na Oficina da Criança. Dividimo-
-nos em grupos e visitámos a oficina. De seguida um dos meninos do meu grupo 
construiu um mealheiro em forma de animal com material reciclado. Eu fiz um 
mealheiro em foram de porco com uma garrafa de água, de rolhas de cortiça e 
tecidos. Os outros grupos fizeram sombras chinesas e moinhos de vento.

Almoçámos no Centro Escolar de Montemor-o-Novo onde fomos muito bem re-
cebidos. Tivemos música e animação durante o almoço. As pessoas foram todas 
muito simpáticas.

Após o almoço dirigimo-nos de autocarro até à reserva animal “Monte Selva-
gem”.

Para visitarmos a reserva fomos de trator e o senhor que o conduzia ia dando 
explicações sobre os animais. Vimos avestruzes, zebras, iaques, macacos, patos, 
cisnes…

Eu gostei muito de fazer esta visita! Foi um dia muito divertido onde vimos e 
fizemos coisas novas.

Rodrigo Miguel Prata Duarte, (n.º 18 — ST-5)

Viagem de Estudo

TRABALHO PLÁSTICO - Guardador de Sonhos

Foi com enorme entusiasmo, que aceitámos o desafio da Drª Dina Matos, para 
participar no concurso dinamizado pela Biblioteca Municipal Eugénio de Andra-
de, tendo em vista o seu 10º aniversário.

Com a ajuda dos nossos familiares, professores e auxiliar, decidimos orientar o 
nosso trabalho com base no poema “O pastor” de Eugénio de Andrade.

Sendo a nossa freguesia muito ligada à pastorícia, conseguimos encontrar os 
materiais adequados ao que projetámos.

Guardador de sonhos, foi o título escolhido para o nosso trabalho plástico.

Foi uma experiência muito interessante, pois permitiu-nos recolher informa-
ções sobre os pastores (trajes, utensílios, etc…).

Com este contributo, pretendemos agradecer à Biblioteca Eugénio de Andrade, 
todas as iniciativas que realiza, bem como a simpatia e profissionalismo com 
que nos recebe.

Alunos da SAL1 e SAL2 da EB Salgueiros – Três Povos

A escola está quase, quase no final…já cheira a férias, 
calor, praia e sonecas à sombra de uma bela árvore verde.

Durante este ano letivo nós, os meninos do JI e EB de 
Capinha, participámos ativamente na “Operação Alegria” 
(da Resiestrela). Operação…Se fomos médicos???? Não! 
Mas fomos senhores doutores na reciclagem de plástico 
e metal.

Foi tamanha a adesão que os ecopontos da Capinha não 
resistiram!!!!! Tivemos mesmo direito a um ecoponto e 
um “big bag” no pátio da nossa escola.

Durante a semana (2 a 3 vezes), lá vem o camião, enor-
me, com o motorista sorridente recolher o nosso lixo! 
Tem sido uma operação empenhada!

Hoje, dia 22 de maio, fomos, finalmente, visitar a Re-
siestrela com os amigos dos Jardins de Infância de Enxa-
mes, Fatela e Pêro Viseu e ficar a saber para onde segue 
o material que recolhemos. Ficámos surpreendidos com 
os montes, montinhos e montões de lixo que as pessoas 
produzem!

No meio de tanta “lixarada” conhecemos  um lobo mau, 
amigo do ambiente, que nos deu uma missão: ensinar os 
nossos pais e avós a reciclar.

Lá também aprendemos o que se pode fazer a partir do 
lixo! Sim, o lixo tem o seu valor! 

Por aqui vamos continuar a reciclar e o ambiente ajudar.

JI e EB de Capinha
Sim, o lixo tem o seu valor!
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DISTÂNCIA: 10 km
Saída e chegada na sede do Agrupamento

CAMINHADA  ou CORRIDA

22.maio.2015
20:30 horas

Aberto a toda a comunidade
Mais informações em www.esfundao.pt

NIGHT CITY TRAIL

Inscrições gratuitas até dia 17 de maio 
em www.esfundao.pt, www.rcb-
radiocovadabeira.pt/, ou
pessoalmente na entrada da sede do 
Agrupamento e na receção da RCB

COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DA ESCOLA INDUSTRIAL DO FUNDÃO

Não serão atribuídas classificações

No dia 22 maio realizou-se no Agrupamento o “NIGHT CITY TRAIL” (Caminhada 
ou Corrida). Esta atividade esteve enquadrada nas comemorações do cinquente-
nário da escola. Foi organizada pelo Grupo de Educação Física e contou com mui-
tos colaboradores: alunos do 12º ano, auxiliares de ação educativa, assistentes 
técnicos, professores, direção do Agrupamento, Rádio Cova da Beira e Câmara 
Municipal do Fundão

Teve como objetivo: abrir a escola a toda a comunidade, proporcionar a prática 
de atividade física em grupo e em meio diferenciado e estabelecer a inter-relação 
entre toda a comunidade.

500 Participantes no “NIGHT CITY TRAIL”
Na receção aos participantes, houve música e animação/dança. O percurso 

na distância de 10Km incluía algumas artérias da cidade do Fundão, caminhos 
circundantes,e passagem pela base da Serra da Gardunha.

No final do percurso houve confraternização e Zumba dinamizadas pelo grupo 
de “Dança na Escola”  do projeto PES e pela ex- aluna  Patrícia  Macchi.

O grupo de Educação Física agradece a todos os que, das mais variadas formas, 
colaboraram com a organização nesta iniciativa, pois só com o contributo indivi-
dual de muitos foi possível realizar a atividade com sucesso e atingir o número 
de participantes que ultrapassou ligeiramente os 500.

Na passada sexta-feira, dia 22 de Maio, o Agrupamento 
de Escolas do Fundão organizou uma caminhada/corrida 
, Night City Trail .

Penso que esta atividade estava muito bem organizada. 
Logo de início fomos bem recebidos pelo agrupamento e 
realizámos o aquecimento para esta atividade. O percurso 
foi muito agradável e interessante, deu para apreciar bem 
a paisagem, fazer exercício físico e conviver.

Deste modo, esta atividade proporcionou mais impor-
tância ao desporto, visto que havia diferentes grupos etá-
rios na caminhada, o que mostra que praticar desporto 
não é apenas para os jovens mas sim para toda a popula-
ção.  Por outro lado, foi muito bom a escola ter proporcio-
nada comida, no fim da caminhada, a todos participantes 
assim como danças (o zumba).

Ficamos a aguardar outra atividade deste género porque 
foi muito bem recebida pelos alunos, que gostavam de 
participar outra vez!

Margarida Oliveira, 11ºLH
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O relógio tem origem na Antiguidade, a contagem do tempo iniciou-se com os 
relógios de sol, passando aos relógios de água e aos relógios de areia, só tem-
pos depois surgiu o relógio mecânico e, mais tardiamente, o digital. 

Empresa faz andar a relojoaria mundial

C.I.M.D., S.A. – UM MUNDO DE PRECISÃO NO FUNDÃO

É em 1848 que nasce a empresa “mãe” 
da C.I.M.D., S.A, a CHEVAL FRÈRES, se-
diada em França, onde começou a ser 
produzida a pedra de relojoaria que é 
atualmente produzida no Fundão.

As diversas marcas desenvolvem re-
lógios cada vez mais pequenos e de 
menor espessura, o que implica a ne-
cessidade de desenvolver pedras mais 
pequenas. Com o constante lançamen-
to de produtos novos e inovadores 
por parte de reconhecidas marcas de 
relojoaria de alta gama que permitem 
ganhos consideráveis ao nível do fun-
cionamento e qualidade dos relógios, a 
C.I.M.D. vê-se obrigada a acompanhar 
essas mesmas exigências.

Numa economia global e muito com-
petitiva é essencial, para a sobrevi-
vência de qualquer empresa, o desen-
volvimento de novos produtos com 
características diferenciadoras. 

A nível europeu existem 5 empresas 
dedicadas à produção de pedra de re-
lojoaria. A C.I.M.D. é uma delas, ocu-
pando a segunda posição em termos de 
volume produtivo.

QUEM É A C.I.M.D.? 
A Companhia Industrial de Materiais 

Duros, S.A. é uma empresa sediada na 
cidade do Fundão, onde iniciou a sua 
atividade no ano de 1990, dedica-se ao 
fabrico de peças de alta precisão para a 
indústria da relojoaria e exporta 100% 
da sua produção. Atualmente fornece 
cerca de 90% das marcas mais presti-
giadas do mundo.

Para além da pedra de relojoaria, a 
C.I.M.D., S.A. produz peças para as in-
dústrias da medicina, da aeronáutica e 
da aeroespacial e conta neste momento 
com mais de 170 colaboradores.

Em termos de maquinaria, para além 
de máquinas especificamente desen-
volvidas para a produção da pedra de 
relojoaria, a C.I.M.D., S.A. está ainda 
equipada com tecnologia de ponta. Dis-
põe de diversos equipamentos de me-
dição com recurso à visão artificial e de 
máquinas CNC de 5 eixos, a empresa 
tenciona começar brevemente a traba-
lhar no ramo do Laser, nomeadamente 
no corte e soldadura de metais com re-
curso a este tipo de equipamento.

Paralelamente, está em fase de im-
plementação um Departamento de 
I&D (Investigação e Desenvolvimento) 
vocacionado para o desenvolvimento 
de novos produtos, máquinas e equi-
pamentos específicos, objetivando o 
melhoramento dos produtos atuais e 
capacitar-se para dar prontamente res-
posta às novas exigências dos clientes. 

A C.I.M.D. está na vanguarda no que à 
formação diz respeito. Estabeleceu par-
cerias com várias entidades da região, 
nomeadamente com a Câmara Munici-
pal do Fundão, o Centro de Formação 
Profissional, Escolas Secundárias, Ins-
titutos Politécnicos e Universidades. A 
parceria possui várias vertentes, desig-
nadamente estágios na empresa e pro-
jetos de máquinas e equipamentos. 

C.I.M.D. MUDA DE CASA
Para as antigas instalações da ERES

Com o aumento do volume de trabalho anual a um ritmo muito elevado, 
houve necessidade de aumentar as instalações. 

Nesse sentido, está neste momento em fase de construção um pavilhão 
com cerca de 7500m2, prevendo-se a mudança de instalações até final 
do ano de 2015.

TÉCNICOS MAQUINAÇÃO E PROGRAMAÇÃO CNC
Uma profissão de futuro com acesso a tecnologia de ponta

Quando um aluno chega ao final do 3.º ciclo, depara-se com algumas pergun-
tas: e agora? O que vou fazer? Que percurso vou seguir?

A área da Maquinação e Programação CNC tem crescido imenso; se por um 
lado, os equipamentos e os processos de fabrico têm vindo a tornar-se mais 
complexos, exigindo mestria e arte cada vez mais especializada na sua utiliza-
ção, por outro lado a especialização de técnicos assume um papel preponde-
rante na otimização dos processos, na redução dos custos e na não qualidade 
do produto.

Atualmente, a nível nacional e europeu, existe uma grande falta de Técnicos 
de Maquinação e Programação CNC. A C.I.M.D. não está alheia a esse facto e 
está a fazer esforços no sentido de recrutar jovens das diversas instituições 
da região para uma formação profissional adequada, proporcionando aos for-
mandos um estágio e uma formação em contexto de trabalho, com o intuito 
de os admitir no final do estágio.
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AS NOSSAS BRINCADEIRAS DE EXTERIOR

Gostamos muito de brincar ao ar livre: corremos, saltamos, contruímos, rimos, 
gritamos, jogamos, ... É tão bom quanto o tempo está bom!

Um dia, a Olga teve um ideia que veio melhorar os nossos recreios: brincadeiras 
com pneus! 

Logo deitámos mãos à obra, vieram os pneus, pintámo-los (ficaram lindos!) e 
agora todos os dias fazem parte das nossas brincadeiras de exterior. Obrigada 
Olga pela ideia e obrigada aos pais/encarregados de Educação que colaboraram.

Façam como nós! Reutilizem o que parece não ter mais utilidade. Vão ficar sur-
preendidos.

A equipa do J.I. de Enxames

Jardim de Infância de Enxames

FESTA DE ENCERRAMENTO  DO ANO LETIVO 2014/2015

No próximo dia 14 de Junho vamos fazer a nossa festinha de final de ano.

Vai estar repleta de canções, poesias, dramatizações e muita alegria!

Vamos ter queremesse, sorteio de ofertas, entrega de diplomas e muitas sur-
presas. Contaremos com a colaboração da Junta de Freguesia de Enxames e 
com a presença de todos os que gostem de se divertir! 

Venham estar connosco. 

Despedimo-nos da equipa do Jornal Olho Vivo e de todos em geral. Até para 
o ano.

SEMANA DO CORAÇÃO
18 a 22 de Maio

Comemorámos a ‘’Semana do Coração’’ na 
nossa escola, com muitos dos nossos amigos.

Preocupamo-nos muito com o nosso coração 
e por isso quisemos aprender coisas acerca 
dele, observando o corpo humano que temos na nossa sala, vendo livros, pesqui-
sando na Internet e vendo filmes.

Conversámos muito acerca do que fomos aprendendo, fizemos desenhos, pin-
turas, carimbagens, recortes e colagens, jogos, rimas e contámos e ouvimos his-
tórias.

Recordámos noções de lateralidade, de tamanhos e quantidades já aprendidas.

E para partilharmos todas as aprendizagens/atividades desenvolvidas ao longo 
de toda a semana, organizámos um folheto com informações, opiniões, ativi-
dades a desenvolver, participantes, materiais, objetivos e com a nossa opinião 
acerca do nosso coração, que trabalha sem intervalos, sem descanso, todos os 
dias e todas as noites!

Recebemos os amigos dos Jardins de Infância de Capinha, Fatela e Pêro Viseu 
para passarem um dia connosco, mais propriamente o dia 21. 

Foi um dia repleto de partilhas, brincadeiras, aprendizagens e de muita amiza-
de.

Confecionámos e comemos bolachas de aveia, decorámos e modelámos cora-
ções, brincámos muito, partilhámos o almoço, assistimos a uma palestra acerca 
da ‘’Alimentação Saudável’’, da qual constou também um jogo que nos propor-
cionou a concretização das aprendizagens feitas. Os nossos amigos idosos do 
Centro de Dia estiveram igualmente connosco.

E com a colaboração/participação de todos, elaborámos um coração enorme 
‘’Amigos do Coração – O Coração dos amigos’’, com a carimbagem da mão es-
querda de todos quantos participaram nas atividades e ou nos visitaram durante 
o dia.

Trocámos lembranças e todos lanchámos o lanche eleito (o mais saudável), o do 
João Miguel, no âmbito do Projeto ‘’Comer bem dá saúde e faz crescer!’’.

Por fim despedimo-nos, e ficou a vontade de repetirmos iniciativas como esta!

E para que tudo isto fosse possível, contámos com a colaboração dos nossos 
Pais/Encarregados de Educação, da Junta de Freguesia de Enxames, do Agrupa-
mento de Escolas do Fundão, e da Câmara Municipal do Fundão.

A todos agradecemos o empenho e a boa vontade.

Um beijinho do coração para todos!! 

A equipa do JI de Enxames

♥    SEMANA DO CORAÇÃO 
 

O CORAÇÃO É: 
 

    ♥   O coração é o órgão central da 
circulação, localizado na caixa torácica, 
levemente inclinado para a esquerda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
♥O coração é constituído por duas partes: a 
direita (ventrículo direito) onde só circula 
sangue venoso (sem oxigénio) através das 
veias para os pulmões e a metade esquerda 
(ventrículo esquerdo), onde circula o 
sangue arterial (com oxigénio) através das 
artérias, para todas as partes do corpo. 
 
    ♥  O coração é o órgão responsável pelo 
percurso do sangue, bombeado através de 
todo o organismo. 
 
   ♥   A circulação sanguínea é assegurada 
pelo batimento cardíaco, ou seja, é o 
batimento do coração, que lança o sangue nas 
artérias. 
    ♥   O coração bate cerca de 100 000 vezes 
por dia! 
 

♥  SEMANA DO CORAÇÃO 
 

O QUE DISSEMOS ACERCA  DO 
NOSSO CORAÇÃO  

   
     ♥  O coração faz pum, pum! 
     ♥  Bate sem parar! 
     ♥  O coração é vermelho como o 
sangue. 
     ♥  O nosso coração cresce. 
     ♥  O coração junta-se nos abraços e 
depois fica mais vermelho. 
     ♥  É muito bom. 
     ♥  Quando estamos a correr e a ter 
pesadelos o coração bate muito 
depressa 
 

 
 
      ♥  O coração bate com  muita força 
quando corremos muito e bate 
devagarinho quando corremos pouco. 

♥    SEMANA DO CORAÇÃO 
 

COMO MANTÊR O CORAÇÃO 
SAUDÁVEL 

 
   ♥ Comer alimentos e beber líquidos 
saudáveis. 
 
    ♥  Fazer 
desporto 
( ginástica, 
exercício físico,
…). 
 
     ♥  Não bater aos 
amigos, senão o 
coração fica triste. 
 
      ♥  Ir ao médico regularmente. 

 
         

 
♥ ANO LETIVO 2014/2015 
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Agenda Desportiva MensalATIVIDADES DESPORTO ESCOLAR

Núcleo Multiatividades 
Após vencerem a última etapa na última ronda, a equipa da ESF no escalão de 

Iniciados Mistos (Rafael Pereira e Tiago Oliveira, 9ºB; Carlota Rosa, Cátia Santos, 
Sara Salvado e Beatriz Souza do 8ºB) conseguiu, com muito trabalho e empenho, 
o Título de Campeã Distrital e o apuramento para o Campeonato Regional, repre-
sentando o Distrito de Castelo Branco na Pampilhosa da Serra. 

Apos muitas horas, curvas e contracurvas, chegamos bem (na grande maioria.) 

Logo após o jantar iniciou-se uma prova noturna dentro da vila, com duração 
de 3 horas. Para quem não conhece a dinâmica das Provas, estas são constituídas 
por percursos/trilhos urbanos e rurais em que a equipa tem que realizar no ME-
NOR TEMPO POSSIVEL a passagem com registo nos “pontos de orientação” que 
estão marcados no Mapa e realizar atividades desportivas com a menor penali-
zação possível. Resistência, Estratégia, coordenação e Habilidade Motora são as 
componentes essenciais para conseguir bons resultados. A 2ª prova realizou-se 
na Barragem de Sª Luzia (17km para 4 horas com mais de 15 pontos de referên-
cia marcados no mapa). A participação da ESF foi bastante positiva, apesar da 
classificação geral final - 8ºLugar com 132 pontos (em 200 pontos máximos) e 
9h e 20m total realizado nas duas provas. A diferença pontual e de tempo para 
os 1os classificados, foi pouca (entre 30pontos e 40minutos). Tudo decidido nos 
pontos de penalização atribuídos, que exigiam habilidade a todos os elementos 
da equipa em atividades desportivas, apos distâncias de 5km em deslocamento.  

(pequenos vídeos disponíveis na página da escola)

Também aproveito para destacar a excelente participação da 2ª equipa da ESF 
nos Iniciados Mistos que não conseguiu o apuramento para o Campeonato Re-
gional (por poucos pontos).

Núcleo da ginástica Rítmica…Campeãs Distritais…
Realizou-se, no passado dia 11 de abril, o Campeonato Distrital de Ginástica 

no Pavilhão Municipal de Castelo Branco. O Agrupamento de escolas do Fundão 
esteve presente com a sua equipa de Ginástica Rítmica, liderada pela professora 
Clara Barbosa. A equipa classificou-se em 1º lugar (esquema de conjunto bola) e 
2ºlugar (esquema de conjunto arco).

Ficam os registos do momento: os júris de prova - Inês Bidarra (10CT3) e Cris-
tiana Mota, ex- atleta do grupo de ginástica Rítmica e o aquecimento para a prova 
e as atletas - Ana Margarida Rodrigues, Ana Francisca Mendes, Margarida Mouzê-
lo, Sandra Martins, Beatriz  Ascensão e Tânia Costa. Parabéns!!!!

 (pequenos vídeos disponíveis na página da escola)

Por último, encerramos o ano desportivo… Boas férias, bom descanso, bons 
exames e o meu OBRIGADO a todos os participantes que tanto dignificaram e 
elevaram o nome do Agrupamento de Escolas do Fundão com diversos resulta-
dos conquistados e excelentes participações. PARA O PROXIMO ANO HÁ MAIS… 
PARTICIPA NO DESPORTO ESCOLAR…Fala com teu professor de Ed. Física…

Saudações Desportivas

Até à próxima edição.

ENCERRAMENTO DESPORTIVO
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POEMAS ESCRITOS PELOS ALUNOS DO 7ºA

A magia da cozinha
Entre tachos e panelas
há magia no ar, 
com todos os sabores misturados
sabe bem provar.

Um bocadinho de azeite
e uma pitada de sal,
legumes à mistura
e fica sensacional.

Afonso Gonçalves nº 1, 7ºA

Amor de Pai
Um filho vi 
aos meus braços crescer.
Comida lhe dei 
sem esquecer.

Brincadeiras tivemos,
felizes e contentes.
Ainda me lembro 
quando lhe lavava os dentes.

Cresceu bem, 
forte e saudável 
e com uma inteligência 
memorável.

Voz de homem já tinha 
ainda treze anitos fazia.
Para a universidade lá foi 
tão forte que nem um boi.

Era um rapaz alto
e com sorte, 
que lá ia com uma mala
de grande porte.
Dez anos e lá o vi
maior que ao pai,
que ao irmão 
e trabalhador sem exceção.

Um homem se tinha tornado
e eu um velho me tornei
e até sem cabelo fiquei.

Em miúdo ele tocava guitarra, 
que fui eu que lha comprei, 
mas felizmente ainda a guardei.

Homem com filhos se tornou 
e eu fiquei avô.

Com frio à cabeça
e com rugas até ao mar.

Ainda bem que pude amar!

Gonçalo Abrantes nº10 – 7ºA

A escola é aprender.
Aprender a conviver com os colegas. 
Colegas responsáveis.
Responsáveis com todos os professores.    
Professores fantásticos.
Fantásticos para ensinar. 
Ensinar com alegria.
Alegria e felicidade.
Felicidade de brincar.
Brincar às apanhadas.

Rúben Salvado

A escola é a melhor coisa
Coisa melhor para trabalhar
Trabalhar Matemática, Português, Es-

tudo do Meio 
Meio tempo para trabalhar tudo 
Tudo vou aprender 
Aprender coisas novas
Novas colegas, vou conhecer 
Conhecer muitas pessoas 
Pessoas que são professoras
Professoras, como a minha professora
Professora, a melhor do mundo     
Mundo grande e gentil.  

Maria Beatriz Gil

A escola é muito bonita.
Bonita, é também a minha professora.

Professora que ensina a matéria e os 
alunos estão alegres.

Alegres estão no intervalo, na brinca-
deira.

Brincadeira que acaba, quando chega 
a hora de ir para a sala.

Sala é um local de trabalho, não se 
pode falar, temos é de estar atentos.

Atentos estão os meninos que tão sá-
bios vão ficar.

João Pedro Abrantes Gonçalves

POEMAS ESCRITOS PELOS ALUNOS DA
TURMA ST4 DO 2ºANO DA ESCOLA SANTA TERESINHA
A ESCOLA
(Palavra pega palavra)

A escola é para conviver
Conviver com amigos
Amigos para brincar
Brincar e aprender
Aprender é a melhor coisa.

Oktay Mehmed

A escola é maravilhosa
Maravilhosa para estudar
Estudar e aprender
Aprender a ler
A ler e a escrever
Escrever números
Números e palavras
Palavras bonitas
Bonitas para textos
Textos fantásticos 
Fantásticos e belos.

Eunice José da Costa

A escola é aprender
Aprender a ler e a escrever
Escrever o meu nome
O meu e o da minha mãe
Todos os dias
Dias bons
Bons a ler sempre
Sempre dou o melhor
Melhor em tudo o que faço
Faço bem as letras
Letras lindas e a ler bem
Bem é ser boa aluna
Aluna a respeitar as regras.
Regras para obedecer
Obedecer às professoras  sempre
Sempre bem comportada
Bem comportada eu serei.

Bárbara Giovetti Baptista 

A escola dá muita alegria aos alunos.
Alunos bem comportados
Mal comportados, a professora não aceita.
Aceita o trabalho e o estudo
Estudo de tudo o que ensina
Ensina a ler
A ler e a escrever
Escrever e conviver
Conviver com os amigos
Amigos para respeitar
Respeitar para bem crescer
Crescer e ser bom.

João Pedro Salvado 

O Bicho da Vida
Lá vai o bicho da vida
A nadar.
Nada, nada
Até ao útero chegar.

Todo contente
Consegue perfurar
Pois num feto
Se vai tornar.

Já em embrião
Consegue pensar.
Coração a bater,
Pulmões a respirar.

Já de cabeça para baixo,
A sua posição começa a tomar.
Ansioso por ver o mundo,
Ver crianças, flores e o mar.

A escola, casamento, a idade.
Em pó vai ficar,
Mas antes 
Este poema vai retomar.

 Diogo Silva nº 7, 7ºA

Resumo em verso do livro 
«O menino que não gostava de ler», de Susanna Tamaro

Leopoldo era ainda petiz
Acabara de fazer oito anos, mas estava infeliz
Em vez de umas sapatilhas para correr
Tinha ganho dois livros para ler

 Para agradar aos pais, ele bem tentava ler

Mas as letras começavam numa tal confusão
E, claro, não o conseguia fazer
Estava triste e numa grande solidão

Resolveu então de casa fugir
Mas não sabia para onde ir
Depois de muito andar
Num parque resolveu entrar

 Lá um velho cego encontrou

E este, muitas histórias da sua vida lhe contou
Leopoldo, a uma livraria o resolveu levar
Para uma história lhe poder contar 
Assim que o livro tentou ler
Logo uma confusão de letras começou aparecer
O seu amigo cego depressa percebeu
Que o Leopoldo via mal e a ele não escondeu

 Aos pais do menino, o velho o foi entregar

Que não se descuidassem, precisavam de um médico consultar
Uns óculos grossos passou a ter
Mas agora já tudo queria ler

Margarida Salvado Ruivo, 5º E, nº 13

Ai que prazer
não cumprir um dever.
Ter um livro para ler
e não o fazer!
Ler é maçada,
estudar é nada.
O sol doira sem literatura.
O rio corre bem ou mal,
sem edição original.
E a brisa, essa, de tão naturalmente matinal
como tem tempo, não tem pressa...

Livros são papéis pintados com tinta.
Estudar é uma coisa em que está indistinta
A distinção entre nada e coisa nenhuma.

Quanto melhor é quando há bruma.
Esperar por D. Sebastião,
Quer venha ou não!

Grande é a poesia, a bondade e as danças...
Mas o melhor do mundo são as crianças,
Flores, música, o luar, e o sol que peca
Só quando, em vez de criar, seca.

E mais do que isto
É Jesus Cristo,
Que não sabia nada de finanças,
Nem consta que tivesse biblioteca...

Fernando Pessoa

E agora que se aproxi-
ma o fim do ano letivo, 
sabe bem ler Fernando 
Pessoa, um poeta do Or-
pheu.

Ainda vão a tempo de 
fazer uma visita à expo-
sição patente no Museu 
Arqueológico Municipal 
do Fundão.

ORPHEU
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Como é tradição no Agrupamento decorreu, 
no dia 8 de maio na escola profissional do Fun-
dão, mais um jantar europeu integrado nas co-
memorações da semana da Europa.

O jantar foi o culminar das atividades dessa 
semana que incluíram uma exposição dedica-
da ao Ano Europeu para o Desenvolvimento no 
átrio da Câmara municipal com trabalhos dos 
alunos de economia do 11º ano, a participação 
na conferência dedicada ao Ano Europeu para o Desenvolvimento, onde esti-
veram presentes alunos de economia  e onde foram oradoras duas alunas do 
agrupamento que testemunharam as suas experiências no âmbito do Projeto ser 
Solidário.

Ao longo de toda a semana decorreu a semana gastronómica da Europa na can-
tina do Agrupamento.

JANTAR EUROPEU

Ainda o Ano Europeu para o Desenvolvimento
Continuamos a refletir sobre o Ano Europeu para o desenvolvimento.

Nas páginas seguintes damos conta das temáticas mensais estipuladas pelo 
Instituto Camões, parceiro das entidades europeias para o Ano Europeu para o 
desenvolvimento.

Refletimos sobre a imigração clandestina para a Europa e sobre os acordos bi-
laterais para o desenvolvimento.

Noutros contextos, abordamos temáticas da União Europeia ligadas ao euro e 
à crise do euro, entre outros temas, como a situação da Turquia face à União e o 
possível afastamento do Reino Unido do processo de construção europeia.

Os textos são dos alunos de Economia A  do 11º CSE.

No próximo ano voltamos.

Saudações europeias.

O nosso agrupamento está dotado de mais um equipamento e espaço de for-
mação e aprendizagem. No edifício da cantina escolar, mais propriamente no 
espaço da cozinha, foi possível o aproveitamento de um espaço existente para 
montar uma modelar cozinha, que permite a toda a população escolar desenvol-
ver atividades relacionadas com a confeção de alimentos.

Para os Serviços de Educação Especial, este novo equipamento, era uma antiga 
aspiração, pois trata- se de uma área muito pertinente na formação dos alunos 
e sobretudo dos alunos que enfrentam maiores dificuldades na sua autonomia 
e no seu desenvolvimento. Assim sendo, não perderam tempo e iniciaram desde 
logo atividades com um grupo de alunos. 

As aprendizagens básicas relacionadas com a confeção de alimentos, o conheci-
mento dos alimentos, a sua preparação e confeção, noções de economia domés-
tica, o conhecimento e manuseamento de instrumentos, utensílios e equipamen-
tos, têm ocupado as tardes das 5as feiras, com muitos e apetitosos resultados.

 A mobilização do interesse dos alunos para esta área, tem sido a nota mais sa-
liente, contribuindo-se desta forma, para enriquecimento dos seus saberes, para 
a sua realização pessoal e para o aumento das oportunidades de inclusão social, 
não esquecendo a valorização da dimensão familiar.

TEMOS COZINHA!

Dia Evento/atividade Hora Local

2

Apresentação  da oferta formativa dos  

cursos técnicos superiores profissionais 

do IPCB

10:30 Castelo Branco

3 Reunião rede de transportes 2015/2016 16:00 CMF

4
Momento musical e última representa-

ção de Vinil 1965
19:00h Anfiteatro

4 e 5
Encontro com a escritora/ilustradora 

Maria Duarte
10:00

Biblioteca da Escola 

João Franco

5
Entrega de Menção Honrosa Inova 

Escola
17:30 Lisboa

6 60º Aniversário  do Abrigo de S. José 10:30 Fundão

8 e 9
Conselhos de turma ( 6º, 9º, 11º, e 12º 

anos)

8 e 9
Projeto “À DESCOBERTA DAS 4 CIDA-

DES”

Vila Real de Santo 

António

8 e 9
Apresentação de projetos Fundação  

Ilídio Pinho
09:30 NERCAB Castelo Branco

9

Sessão Solene Comemorativa  do 268º 

aniversário da criação do Concelho do 

Fundão.

10:00
Salão Nobre - Passos do 

Concelho

12 Festa das AEC do Agrupamento 15:00 Pavilhão Municipal

15, 16 
e 17

Conselhos de turma (4º,  5º, 7º, 8º, e 

10º anos)

22 Conselho Pedagógico 14:30 Sala APA

24 Matrículas alunos externos 
9:00-13:00 

15:00-17:00 

Salas 1, 2, 3 e gabine-

tes do átrio verde

AGENDA DO AGRUPAMENTO
junho de 2015

CALENDÁRIO DE PROVAS FINAIS E EXAMES

DIA HORA CICLO DISCIPLINA Fase

15/jun 9.30
3º ciclo 91 Português

1ª

Sec. 714 Filosofia

17/jun 9.30
3º ciclo 93/94 PLNM

Sec. 639 Portugês

18/jun 9.30 Sec.

715 Física e Química A

719 Geografia A

724 História da Cultura e das Artes

19/jun 9.30

3º ciclo 92 Matemática

Sec.

706 Desenho A

623 História A

723 História B

22/jun 9.30 Sec.

501 Alemão

702 Biologia e Geologia

712 Economia A

547 Espanhol

517 Francês

550 Inglês

23/jun 9.30 Sec.

635 Matemática A

835 M.A.C.S.

735 Matemática B

25/jun 9.30 Sec.
708 Geometria Descritiva A

734 Literatura Portuguesa

A avaliação externa dos vários ciclos já se iniciou com a primeira fase das pro-
vas finais do 1º e 2º ciclos do ensino básico que decorreu entre os dias 18 e 21 
de maio.

O 3º ciclo do ensino básico e o ensino secundário terão as suas provas da pri-
meira fase de acordo com o calendário que apresentamos em baixo.

Toda a informação relativa a estas provas está afixada no átrio da Escola Secun-
dária e na página do Agrupamento: www.aesfundao.pt.
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“Sabia que a UE é o maior doador mundial? O 
Ano Europeu para o Desenvolvimento aconte-
ce em 2015. Uma oportunidade para a/o sen-
sibilizar para as políticas de desenvolvimento 
da UE e para o seu papel enquanto um dos prin-
cipais agentes mundiais na luta contra a pobre-
za. O CIEJD é parceiro do AED. Nesse sentido 
apresenta-se o presente dossiê sobre o tema, em 
estreita ligação com a Coordenação em Portugal: 
Instituto Camões.”

De forma a mostrar como funciona a ajuda ao 
desenvolvimento o Ano Europeu encontra-se di-
vidido em temáticas mensais, que coincidem com 
dias internacionais ou outros acontecimentos im-
portantes no mundo. Estes temas orientarão os 
debates, as análises, a divulgação e as iniciativas 
no quadro do Ano Europeu para o Desenvolvi-
mento.

Os meses passados:

Janeiro - A Europa no Mundo / Fevereiro - Edu-
cação / Março - Mulheres e Raparigas / Abril - 
Saúde / Maio - Paz e Segurança

Os meses até final do ano:

Junho - crescimento verde e sustentável, empre-
go digno e empresas.

A economia verde tem particular relevância 
para os países em desenvolvimento, uma vez que 
muitos deles são vulneráveis a choques externos, 
como os provocados por alterações climáticas, 
catástrofes naturais ou crises alimentares e dos 
combustíveis. O crescimento verde e sustentável 
deve, simultaneamente, reduzir a pobreza, prote-

ger o ambiente natural e assegurar um trabalho 
digno com direitos e normas laborais, proteção e 
diálogo social.  

Em suma, desenvolvimento é fazer com que 
todos possam beneficiar do investimento e da 
atividade económica, sem deixar de proteger o 
nosso planeta.

Julho - Crianças e jovens

Há 25 anos, os líderes mundiais assinaram a 
Convenção dos Direitos da Criança. Comprome-
teram-se a garantir a todas as crianças o direito 
à vida, à educação e à saúde, bem como a serem 
bem tratadas e ouvidas. Cumpriu o mundo as 
suas promessas? Como Nelson Mandela afirmou: 
«A verdadeira alma de uma sociedade conhece-se 
pela forma como trata as suas crianças». 

Agosto - Ajuda Humanitária

Catástrofes naturais, guerras e conflitos podem 
ter efeitos devastadores nas populações civis pri-
vando-as dos elementos básicos de subsistência. 
A ajuda humanitária assegura a sobrevivência 
das populações atingidas por uma crise, dando 
resposta a necessidades básicas: alimentação, 
abrigo, água potável e proteção física. A ajuda 
humanitária europeia é incondicional. Destina-
-se a todos os que dela precisam, independen-
temente da raça, etnia, religião, sexo, idade ou 
convicções políticas. É uma questão de dignidade 
humana, não de política.

Setembro - Demografia e migração 

A população mundial atingiu os 7 mil milhões 
em 2013, estimando-se que, até 2050, este núme-

Ano Europeu para o desenvolvimento
ro chegue aos 9 mil milhões. Destes 7,8 mil mi-
lhões estarão nos países subdesenvolvidos. Em 
2014, mais de metade da população mundial vive 
nas cidades. Mais de metade dos cerca de 230 
milhões de migrantes mundiais vive em países de 
baixo e médio rendimento. A maioria é forçada a 
migrar devido a catástrofes e dificuldades econó-
micas. Cerca de 40 milhões de refugiados ou de 
pessoas deslocadas no interior do seu país em 
todo o mundo não têm outra alternativa senão 
partir. Apesar de os migrantes poderem dar um 
contributo dinâmico e produtivo para a socieda-
de, são muitas vezes deixados à sua sorte, vulne-
ráveis e invisíveis, constituindo uma presa fácil 
da exploração e do tráfico de seres humanos. 
Num mundo interdependente, é essencial agir e 
cooperar a nível internacional pelos direitos dos 
migrantes.

Outubro - Segurança Alimentar

A subnutrição é a causa da morte de mais de 
3 milhões de crianças por ano e provoca danos 
mentais e físicos irreversíveis em milhões de pes-
soas. Quando as pessoas são incapazes de criar 
riqueza, o potencial de crescimento dos seus pa-
íses retrocede. Para os países que fazem grandes 
esforços de desenvolvimento, este aspeto é um 
golpe particularmente duro. Perante esta situa-
ção, é óbvio que uma das principais prioridades 
do desenvolvimento se centra na alimentação 
de uma população mundial em constante cres-
cimento.

Novembro - Desenvolvimento Sustentável e 
Ação Climática

Desde o estabelecimento dos Objetivos de De-
senvolvimento do Milénio em 2000, continuam 
a existir muitos desafios em todos os domínios, 
sendo as alterações climáticas um dos mais im-
portantes. Se estas não forem controladas, os 
resultados obtidos nos últimos anos em matéria 
de desenvolvimento poderão ficar ameaçados e 
os futuros progressos em risco. Trata-se de uma 
ameaça que paira sobretudo sobre os países em 
desenvolvimento, uma vez que as suas econo-
mias dependem frequentemente de recursos na-
turais sensíveis ao clima. Mas é uma questão que 
diz respeito a todos. O futuro do planeta depen-
de das ações empreendidas agora.

Dezembro - Direitos Humanos e Governação

A democracia e os direitos humanos são os 
princípios orientadores da União Europeia e da 
sua cooperação internacional. Tal como enuncia-
do na Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos, «Todos os seres humanos nascem livres e 
iguais em dignidade e em direitos». Se quisermos 
manter a dignidade humana, lutar contra a po-
breza, defender a igualdade e evitar conflitos é 
fundamental eliminar os obstáculos que perpe-
tuam as violações dos direitos humanos (lutando 
contra a discriminação, assegurando o Estado de 
direito e construindo instituições justas e inclu-

sivas).

Alexandra Brás nº2,  Ana Valente nº3 ,  
11ºCSE

Num mundo cada vez mais globalizado eviden-
cia-se a necessidade de se criarem gradativamen-
te mais e mais complementaridades e sinergias 
entre países a fim de aproveitar ao máximo os 
recursos e potencialidades de cada um deles. 
Portanto, nota-se que a realização de acordos 
bilaterais entre nações é extremamente útil no 
caminhar para o desenvolvimento destas. Mas, 
afinal, o que são acordos bilaterais?

 Efetivamente, podemos afirmar que 
acordos bilaterais são uma manobra política em 
que ambos os lados têm poder de decisão e se 
beneficiam mutuamente - talvez um mais do que 
outro, mas ambos saem beneficiados e "satisfei-
tos" com o acordo. Repare-se que bilateral sig-
nifica “que tem dois lados”, tanto que se pode 
concluir que os dois lados irão desfrutar dos be-
nefícios que o acordo irá trazer. Pelo contrário, 
os acordos unilaterais só contam com o poder de 
decisão de um dos lados e tendem para apenas 
beneficiar uma das partes, normalmente prejudi-
cando a outra.

O conhecimento dos acordos bilaterais cele-

ACORDOS BILATERAIS E MULTIRATERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO
brados por Portugal constitui um instrumento 
de apoio vital à decisão, quer na implementação 
de novos negócios, quer para o desenvolvimen-
to dos já existentes. Sendo que Portugal é mem-
bro da União Europeia, está condicionado, na 
sua atuação externa, tal como os seus parceiros, 
por regras comunitárias precisas. Não obstante, 
há ainda uma margem, ao nível da cooperação 
económica, que permite a cada um dos Estados-
-membros, de per si, completar, com relaciona-
mentos bilaterais, orientações comunitárias de 
fundo. Deste modo, Portugal tem desenvolvido, 
pela via bilateral, uma rede de relações de par-
ceria, através de uma negociação cuidada e di-
ferenciada de acordos bilaterais em matéria de 
cooperação económica com diversos países, res-
peitando, no entanto, as regras comunitárias a 
que está obrigado desde a adesão. Por palavras 
mais simples, Portugal pode efetuar acordos bi-
laterais com países, tendo que respeitar as orien-
tações da União Europeia.

Contudo, existe uma maneira de realizar abor-
dagens bilaterais que interessem a toda a co-

munidade alargada se, em vez de serem os pa-
íses, per si, a fazerem os acordos bilaterais, for 
a União Europeia. A UE, como mercado único 
com uma fronteira comum, poderia estabele-
cer um sistema multilateral para a colaboração 
internacional, beneficiando assim os demais 
estados-membros bem como o resto do mundo. 
Exemplificando, a extração ilegal de madeira e o 
comércio de madeira ilegal podem ser combati-
dos através de melhores ações para aplicar a lei 
nos países produtores de madeira, através de 
medidas voluntárias para garantir que a madeira 
provenha de fontes legais e de instrumentos que 
impeçam o comércio de madeira ilegal. Para que 
estes instrumentos relativos ao comércio sejam 
eficazes, é necessário haver acordos entre par-
ceiros comerciais. O Plano de Ação FLEGT (Forest 
Law Enforcement, Governance and Trade) propõe 
acordos voluntários de parceria bilaterais entre a 
UE e países produtores de madeira individuais. 
Uma abordagem bilateral realça o compromisso 
de ambos os parceiros e sinaliza de forma bem 
clara para o mercado que o governo está a to-
mar medidas para erradicar a madeira ilegal do 

comércio internacional. Porém, a eficácia des-
ta abordagem poderá ser limitada se houverem 
transbordos ou o processamento adicional dos 
produtos num terceiro país. Por esta razão, os 
acordos formados com um grupo de países pro-
dutores similares de uma região podem ser mais 
eficazes.

Concluímos então que, no que toca aos acordos 
bilaterais, Portugal não pode “fazer o que bem lhe 
apetece”, visto que, sendo um estado-membro da 
UE, está obrigado, pelos tratados que assinou, a 
cumprir as regras comunitárias criadas pela mes-
ma. Portanto, a realidade portuguesa dos acordos 
bilaterais é influenciada pelas intenções do qua-
dro europeu, tendo Portugal que não olhar ape-
nas para os seus interesses, mas também para os 
doutras instituições das quais é dependente. Por 
isto, é mais eficaz ser a própria União Europeia a 
realizar esses acordos, assegurando os interesses 
de todos os estados-membros e de outros países 

não pertencentes.

Manuel Pizarro, 11º CSE

Diversos analistas consideram que se a Grécia 
abandonasse o euro, as consequências seriam de-
sastrosas. Sendo afirmado por estes que este fac-
to arrastaria países da zona euro que se encon-
tram em recessão económica, incluindo Portugal.

Numa primeira fase, a aplicação de uma nova 
moeda na Grécia provocaria uma corrida ime-
diata pelas pessoas aos bancos com vista a le-
vantarem as suas economias, o que causaria uma 
ruptura do sistema bancário grego.

Posteriormente, ao entrar em circulação uma 
nova moeda, como o dracma, este seria necessa-
riamente desvalorizado, o que causaria um en-
carecimento das importações, mais inflação e a 

A questão da saída da Grécia do Euro
diminuição do valor das exportações na Grécia, 
sendo que a subida de preços teria efeitos no po-
der de compra dos cidadãos. O que era provável 
provocar uma escassez de bens essenciais, falên-
cias e paralisações de muitas empresas e con-
sequente desemprego. Também a situação das 
finanças públicas seria regularizada. Esta recu-
peração económica, embora fosse a longo prazo, 
seria atingida por via do consequente aumento 
da competitividade.

Contudo, a dívida privada seria agravada, pois o 
crédito cedido às empresas e aos bancos gregos 
foram efectuado em euros, logo ao ser introdu-
zida uma nova moeda e com a sua desvaloriza-

“Turquia na União? Eis a questão!”

A Turquia é um país eurasiático constituído por 
uma parte Europeia e uma grande parte na cha-
mada “Ásia Menor. A sua capital é Ancara. Em 
termos da Constituição Turca, a Turquia é uma 
República Democrática, Secular e Constitucional 
cujo sistema político foi estabelecido em 1923. 
A religião predominante deste país é a Islâmica, 
com cerca de 70 milhões de muçulmanos, en-
quanto as outras religiões representam apenas o 
peso de 1% da população. A sua população total 
é de 70 milhões e meio de habitantes.

Relativamente à sua adesão à União Europeia, 
há uma grande controvérsia pois, além da União 
Europeia beneficiar em diversas vertentes, traz 
também questões problemáticas, como a reli-
gião e os direitos humanos, que necessitam de 
ser analisadas com atenção. A Turquia é, desde 
1987, candidato oficial a Estado-Membro.

A Turquia sempre estabeleceu boas relações 
com diversos países europeus, tendo comunida-
des numerosas em vários países, nomeadamente 
na Alemanha, o que não torna assim tão estranha 
esta adesão. A União Europeia, com esta adesão 
por parte da Turquia, poderá beneficiar bastante. 
Em termos económicos, a Europa ficaria a ganhar 
um novo e dinâmico mercado de trabalho, com 

ADESÃO DA TURQUIA À UNIÃO EUROPEIA

mais de 70 milhões de turcos com mão-de-obra 
capaz e uma extensa zona costeira, aumentando 
assim tanto o número de produtores como de 
consumidores. A sua proximidade dos centros de 
maiores reservas de minério (Cáucaso) é também 
um fator económico a ter em conta. Em termos 
populacionais, além da densidade populacional 
da União Europeia aumentar consideravelmente, 
permitirá um rejuvenescimento da população da 
União, pois a população turca é maioritariamen-
te jovem, onde um quarto dessa se encontra na 
faixa etária 0-14 anos, em contrapartida à Europa 
vê a sua população cada vez mais envelhecida. 
Em termos religiosos, a Turquia não tem uma 
religião oficial e permite todas as religiões, tem 
ótimas relações tanto com o Mundo Árabe como 
com Israel, e poderá servir como intermediário 
das políticas europeias para ajudar a gerir con-
flitos no Médio Oriente e diferenças de religião, 
e deste modo tentar esbater a barreira entre o 
Mundo Ocidental e o Mundo Oriental. Dentro das 
fronteiras europeias já residem 20 milhões de 
muçulmanos e a adesão de um país de maioria 
muçulmana daria a Bruxelas a hipótese de dar o 
exemplo de tolerância a todos os seus cidadãos.

Contudo, a adesão turca apresenta diversos pro-
blemas devido às suas características apresen-
tarem várias diferenças com o que é idealizado 

ção, seria necessário conceder aos credores uma 
quantia elevada de moeda nacional grega para 
cobrir a dívida em moeda estrangeira, ou seja o 
endividamento em moeda estrangeira seria ainda 
maior. Possivelmente a maior parte dos bancos e 
empresas entrariam em incumprimento e seriam 
nacionalizados.

Ao nível dos restantes países da zona euro, 
gerar-se-ia um clima de desconfiança e as dis-
paridades económicas dos países da União Eu-
ropeia acabaria por se agudizar, criando-se um 
regime de estados com mais poder que exer-
ciam um maior controlo sobre os estados mais 
desfavorecidos, quer do ponto de vista político, 

quer do ponto de vista económico. Mais do que 
os empréstimos à Grécia que ficariam por pagar, 
o maior risco seria o contágio. A possível desa-
gregação da união monetária deixaria de ser um 
cenário incerto.

Sendo assim, é necessário moderar a política de 
austeridade, avançar no sentido do cumprimento 
da dívida, do crescimento sustentável e do apoio 
às empresas.

João Ascensão, 11º CSE

na União Europeia. Em termos económicos, a 
economia turca é bastante atrasada comparativa-
mente às economias de alguns Estados-Membros 
da EU. Ancara, capital da Turquia, é uma cidade 
com atrasos em diversas vertentes, mas nomea-
damente em termos económicos e de desenvol-
vimento. Muitos chefes de Estado, principalmen-
te os líderes de países pequenos cuja economia 
ainda não arrancou de forma clara, não estão a 
favor da adesão pois os valores monetários dos 
fundos estruturais irão ter que ser alterados (di-
minuindo assim os fundos estruturais recebidos 
por parte de alguns Estados-membros) e a Tur-
quia irá precisar de especial atenção neste âmbi-
to, devido a ser o mais recente Estado-membro e 
da sua necessidade de uniformização económica 
com a restante União. Em termos religiosos, esta 
adesão irá pôr em causa a visão europeia de um 
“núcleo cristão”, pois a aceitação de cerca de 70 
milhões de muçulmanos será um processo lon-
go e complexo, devido às divergências religiosas. 
Outro entrave à adesão é a presença militar, por 
parte dos turcos, no Chipre, que não permite o 
reconhecimento do Chipre com um Estado legí-
timo, algo que a União Europeia não tolera en-
tre os seus Estados-membros. A população turca 
não está disposta a deixar o seu Governo abdicar 
da Ilha do Chipre pois consideram que aquele 

território lhes 
pertence por 
direito. Rela-
tivamente às 
preocupações 
com o Conce-
lho Europeu, os 
70 milhões de habitantes turcos permitiriam à 
Turquia passar a ser o segundo país com maior 
poder de voto no Concelho, algo que Estados-
-membros como a França e Reino Unido querem 
evitar a todo o custo. Por fim, mas não menos 
importante, o desrespeito e incumprimento dos 
Direitos Humanos por parte da Turquia é um as-
sunto preocupante para a União Europeia. A Tur-
quia é um país em que, nos dias de hoje, ainda 
assistimos a tortura, censura e à falta de liberda-
de de expressão.

Analisando os prós e contras desta possível ade-
são, é possível constatar que, caso esta adesão vá 
para a frente, ainda irá demorar muitos anos de-
vido a fortes contrastes ainda verificados que, se 
a Turquia quiser realmente entrar para a União, 
terá que corrigir em prol de um bem maior, jun-
tar-se à União Europeia.

Manuel Belchior, Rui Bimba, 11º CSE



junho de 2015 | 17

Todos sabemos, como cidadãos da União Euro-

peia que temos o direito de circular livremente 

pelos países-membros da UE, procurando uma 

melhor qualidade de vida. Mas qualquer tipo de 

imigração fora dos Estados-membros da União 

Europeia, sem qualquer passaporte ou tipo de 

identificação é clandestina. Como acontece no 

Mar Mediterrâneo.

É vasta a lista de países do Norte de África em 

revolução contra os Estados Ditatoriais: Líbia, 

Argélia, Sudão, Jordânia, Arábia Saudita, Iémen, 

Mauritânia e o mais recente, a Síria. 

A guerra civil, a morte, a doença e a crise pro-

vocam a saída dos cidadãos. Estes contactam tra-

ficantes de pessoas, aos quais são obrigados a 

pagar uma fortuna e na hora da partida, deixam 

os barcos abarrotados de refugiados pelo Mar 

Mediterrâneo, sendo poucos os que chegam vi-

vos à costa italiana (Lampedusa ou Sicília) ou às 

Canárias. Só este ano perderam-se 1800 vidas no 

Mar Mediterrâneo.

Imigração Clandestina na União Europeia

As Nações Unidas pouco podem fazer. No Con-

selho de Segurança, a Rússia e a China opõem-se 

a qualquer tipo de ação militar pois receiam que 

o “caráter humanitário” da missão ultrapasse os 

limites, como na Líbia.

A União Europeia já solicitou uma operação mi-

litar destinada a "identificar, capturar e destruir 

as embarcações antes que sejam utilizadas pelos 

traficantes" no Mediterrâneo.  

O problema da UE é estar ainda à procura de 

uma política de imigração comum. Existe todo 

um arsenal de medidas, muitas delas, porém, não 

vinculativas. 

Enquanto cada Estado-membro passa a bola ao 

outro, milhares de pessoas são mantidas meses 

ou até anos na clandestinidade e na precarieda-

de. Conseguir os vistos revela-se uma corrida 

de obstáculos. Por vezes demasiado longa. Mas 

quando existe uma guerra ou  uma ditadura, há 

urgência na obtenção de vistos.

A Comissão Europeia propôs, na 

Agenda Europeia para a Migração, 

um “mecanismo temporário de 

reinstalação” de refugiados pelos 

Estados-Membros da UE, apresen-

tada no passado 13 de Maio, em 

Bruxelas. De acordo com dados 

preliminares, Portugal poderá re-

ceber cerca de 700 refugiados.

Vão propor uma distribuição 

justa pelos Estados-membros 

com base no critério do PIB, a po-

pulação ou a taxa de desemprego de cada Esta-

do-membro. Assim, a Alemanha será o país que 

mais refugiados poderá receber, acompanhada 

de França, Itália e Espanha. O Reino Unido, a Ir-

landa e a Dinamarca, poderão ser poupados devi-

do às cláusulas de exclusão dos Tratados.

No entanto, não planeiam, de forma alguma, 

uma intervenção militar na Líbia. O que planeiam 

é uma operação naval em articulação, esperam, 

com as supostas autoridades líbias.

A proposta da Comissão Europeia será apresen-

tada e discutida na próxima cimeira dos chefes 

de Estado e de Governo, no final de junho, em 

Bruxelas.

Daniela Morgadinho, Mª Benedita 
Madalena, 11ºCSE

No mundo em que vivemos, será que não se torna-

ria mais prático e pacifico a circulação de uma moe-

da única (moeda mundial)?

Ao que apurámos, a existência desta “moeda mun-

dial”, traria algumas vantagens e desvantagens, tam-

bém traria algumas mudanças a nível mundial no 

domínio da paz, e no domínio económico. Outra das 

nossas preocupações é a opinião de especialistas 

(gestores e economistas) no que toca as mudanças 

que ocorreriam a nível mundial.

Esta moeda traria as seguintes vantagens:

1. Facilitar a transição de bens e serviços

“Uma única moeda à conquista do mundo”
2. Acabar com taxas de câmbio e desvalorização/

valorização das moedas

3. Diminuir a desigualdade económica e social entre 

países

4. Erradicação dos conflitos mundiais bem como a 

fome

5. Estabilização dos salários mínimos de acordo 

com os países tornando a sociedade uma socieda-

de mais equitativa

De referir que tal só é possível se vivermos sob 

alçada de um governo que defenda a democracia 

e que tenha um poder mundial ou a existência de 

acordos bilaterais entre os países.

A moeda iria arrastar consigo algumas desvanta-

gens:

1. O finalizar de alguns postos de trabalho

2. Problema da estabilização de preços mínimos e 

máximos

3. A impossibilidade da criação ou injeção de moeda

Para que se crie a “moeda mundial” temos de ter 

em atenção alguns aspetos que ainda nos falham. 

Por isso preocupamo-nos em ter uma opinião geral 

mais qualificada. Apuramos que a ONU propôs a 

criação de uma nova moeda global única que pro-

tegeria os mercados emergentes da especulação fi-

nanceira. Por sua vez, a UNCTAD ( Conferência das 

Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento) 

lançou uma hipótese da criação de um banco central 

global. Há uma possibilidade de que os países con-

cordem em trocar as suas moedas atuais por uma 

nova. A nova moeda auxiliaria a ajustar os desequi-

líbrios nas balanças de pagamento dos países, em-

bora eles continuassem emitindo as suas próprias 

divisas.

André Sucena, Eduardo Gonçalves, 
11ºCSE

O primeiro-ministro Inglês, David Cameron, 
prometeu, durante a campanha eleitoral, convo-
car um referendo sobre a eventual saída do Reino 
Unido da União Europeia, em 2017.

Segundo o Wall Street Journal, o Ministro das 
Finanças britânico já iniciou os primeiros contac-
tos com os parceiros europeus. Em declarações 
aos jornalistas, George Osbourne dá conta da 
posição do Reino Unido: “Entramos nestas nego-
ciações de forma construtiva, mas também reso-
luta e firme”, estabelecendo assim uma vontade 
de negociar, mas ao mesmo tempo sublinhar 
o poder político e financeiro do Reino Unido. 
Acrescenta ainda: “Não me parece que existam 
dúvidas: vamos fazer um referendo sobre a pre-
sença britânica na União Europeia, depois destas 
negociações”, garantiu o líder das finanças do 
Reino Unido.

 Do ponto de vista britânico, poderia ser, na 
nossa opinião, benéfico uma saída da União 
Europeia, livrando-se de uma teia burocrática e 
do caos político instalado em torno da Europa. 
Um povo autossuficiente não deveria, aos olhos 
dos ingleses, ver o seu crescimento económico 
abrandado devido aos países mais pobres que 
têm vindo a entrar nos últimos alargamentos da 
União Europeia. Por 
essa mesma razão, 
é fulcral do ponto 
de vista da União, 
manter esta ilha 
no seu espaço geo-
gráfico, pois é um 
Estado importante 
na ajuda à existência de equilíbrio entre as na-
ções, sendo o Reino Unido o segundo país que 
mais contribui para os cofres europeus. Também, 
por não ver nenhum benefício em troca destes 
apoios financeiros, o Reino Unido pondera agora 
um afastamento da União. Se se realizassem nes-
te momento um referendo apenas 37% dos votos 

iriam contra a saída, o que preocupa Bruxelas.

Afonso Silva, Simão Brito, 11º CSE

Saída do Reino Unido da 
União Europeia?

O tema da saída de Portugal da área do euro é 
um tema que tem gerado bastante polémica ao 
longo dos últimos anos de crise (2008 até agora) 
existindo opiniões contrárias por parte de vários 
economistas, não só portugueses mas como es-
trangeiros, isto porque geraria efeitos benéficos 
para o país mas também nefastos, como explica-
remos. Este conflito deve-se ao facto de não se 
conseguir chegar a uma conclusão sobre as van-
tagens e desvantagens da saída.” É ou não uma 
opção viável o abandono de Portugal da Zona 
Euro?”

Vantagens e desvantagens da saída do euro 

O debate cresce e ganha forma um pouco por 
toda a parte e ameaça já roubar espaço às eter-
nas discussões entre milhares de treinadores de 
bancada. Afinal, Portugal perde ou ganha em sair 
da moeda única? Vítor Bento e João Ferreira do 
Amaral apresentam duas visões diametralmente 
opostas sob o tema "Continuar no euro, sim ou 
não?".

Opinião de João Ferreira do Amaral:

João Ferreira do Amaral, professor de economia 
no ISEG acha que Portugal só tinha a ganhar com 
uma saída negociada.

Segundo este, não consegue perceber o motivo 
entusiasmo das pessoas aquando da entrada de 
Portugal  no Euro. Defende também o facto de 
que foi um atentado à nossa autonomia quando 
falamos em termos mundiais. 

Ao sair do Euro consequentemente podemos ter 
uma maior receita no que toca às exportações e 
ao ter mais receita consequentemente teremos 
uma maior possibilidade de pagar a dívida.

João Ferreira do Amaral é defensor de que não 
há qualquer vantagem em estar numa Europa 
sem autonomia.

 Portugal não tem qualquer poder de decisão 
nem capacidade de intervenção sendo o centro 
de decisão a Alemanha.

A única solução é o regresso de Portugal ao es-
cudo.

Frase: "Hoje não podemos falar de independên-
cia de um país, mas podemos falar de autonomia, 
e para gerir a independência a moeda é funda-
mental."

A saída do euro por parte de Portugal deve ser 
feita:

- De forma adequada

- negociações com as instituições europeias

Com isto Portugal conseguirá bons apoios.

O problema teve origem no Tratado de Maas-
tricht, quando o Estado permitiu que o Banco 
Central Europeu deixasse "de poder financiar os 
estados-membros".

Assim, conclui-se que o Banco Central Europeu 

não é um verdadeiro Banco central pois não pode 
financiar países, e essa era a função que deveria 
ter.

A SAÍDA DO EURO LEVARIA A UM MILAGRE 
ECONÓMICO?

Um controlo da moeda pelo Banco de Portugal 
provocaria uma redução de custos, que levaria a 
um aumento das exportações e, no fim, a uma 
redução mais rápida do desemprego.

Mas o milagre da desvalorização através da saída 
do euro é pura utopia. Os argumentos de quem 
defende o euro passam pela dramatização das 
condições de vida que resultariam do abandono: 
a desvalorização abrupta dos salários (Passos Co-
elho chegou a falar em 30%) levaria a uma quebra 
do poder de compra das famílias e, em algumas 
perspetivas, só mencionar essa possibilidade po-
deria assustar investimentos estrangeiros.

Opinião de Vítor Bento:

Vítor Bento lembra que o euro não é só econo-
mia. O mesmo, defende que "É política e geoes-
tratégia" e num cenário europeu onde "somos 
perdedores porque somos periféricos", se quiser-
mos "vencer temos de nos ligar ao poder e à cen-
tralidade europeia". Continuar no euro permite 
isso. O economista recorda que estes estão longe 
de ser os primeiros dias difíceis para a economia 
portuguesa. Durante a última intervenção do FMI 
em Portugal, entre 1983-1985, "a moeda desva-
lorizou 33% em dois anos, a inflação subiu para 
os 60% e o poder de compra ficou entre os 12% e 
os 15%". Por isso, Bento acredita que o problema 
económico não está no euro e sim nas políticas 
sociais "não sustentáveis", como o aumento de 
salários não sustentados pela produtividade. 

Passados 6/7 anos desde o início da crise que 
temos vivido na zona euro, é tempo de se fazer 
um balanço mais liberto dos efeitos da poeira de 
curto prazo. Começando por olhar para os gran-
des números e para as principais variáveis, veri-
ficamos que, entre 2008 e 2014, O PIB de toda a 
zona euro caiu 1,5%, o desemprego aumentou 4 
pontos percentuais e as contas externas (balan-
ça corrente e de capital) passaram de um ligeiro 
défice correspondente a 0,4% do PIB para um ex-
cedente de 2,7%.

A situação de 2014 é, do ponto de vista macroe-
conómico, pior do que era em 2008 e caracteriza-
-se por um duplo desequilíbrio – interno (elevado 
desemprego) e externo (excedente). Qualquer ma-
nual de macroeconomia dirá que uma tal situa-
ção reflete uma insuficiência da procura interna. 
E de facto, a procura interna da zona euro como 
um todo é atualmente 3,4% inferior à registada 
em 2008. 

Desta comparação parece, pois, resultar claro 
que o mau desempenho da zona euro durante 
a crise não era inevitável; que esse desempenho 
poderia ter sido melhor; que se o não foi, tal não 

pode deixar decorrer da política económica se-
guida; e que, por conseguinte, tudo sugere que 
a política económica usada pela zona euro para 
responder à crise foi desadequada. Sobre o pro-
grama de ajustamento cumprido por Portugal 
desde 2011, Vítor Bento afirma que a correção 
dos desequilíbrios foi “considerável”, mas não o 
considera um “sucesso” porque uma economia 
com uma taxa de desemprego de 15% (13,9% em 
2014) não é equilibrada. 

O economista diz que é contra a saída do euro 
e diz que "não estou de acordo que Portugal saia 
do euro. É difícil escrutinar vantagens. Iria existir 
uma brutal desvalorização da economia. A maior 
parte das empresas tem as suas dívidas avalia-
das em euros. E se saíssemos do euro iria existir 
um aumento das dívidas. Isto levaria a uma subi-
da colossal das taxas de juro e da inflação. Vejo 
grandes inconvenientes e grandes desvantagens 
em sairmos agora da zona euro".

"É responsabilidade de todos acreditar que isso 
não vai acontecer".

Conclusão:

Concluindo percebemos que existem prós e con-
tras da saída e/ou continuidade de Portugal na 
Zona Euro, as opiniões contrárias de vários eco-
nomistas de renome são por si só esclarecedoras 
das disparidades que existem. Algumas das van-
tagens da saída de Portugal da moeda única que 
conseguimos apurar são: a maior receita no que 
toca às exportações (porque ficam mais baratas 
ao exterior , tornando-nos mais competitivos) e 
a diminuição das importações o que teria um im-
pacto positivo na possibilidade de pagar a dívi-
da nacional. O controlo da moeda pelo Banco de 
Portugal provocaria uma redução mais rápida do 
desemprego. Por outro lado enfrentamos proble-
mas como: a desvalorização abrupta dos salários 
o que levaria a uma quebra do poder de compra 
das famílias e, em algumas perspetivas, só falar 
nessa possibilidade poderia assustar investimen-
tos estrangeiros. Posto isto , defendemos que o 
mais benéfico para Portugal seria a permanência 
de Portugal na área do euro pois permite-nos es-
tar mais ligados ao resto da europa , visto que 
somos um país periférico isso é crucial e também 
porque voltar à moeda nacional implicaria mais 
dificuldades na transação de capitais e mercado-
rias porque iriamos que ter que voltar a efetuar 
taxas de câmbio para efetuarmos trocas comer-
ciais entre Portugal e países do exterior. Na pers-
petiva do salários da população não nos parece 
que a mesma estivesse muito receptiva a “ver” o 
seu salário sofrer uma enorme desvalorização e 
consequentemente o seu poder de compra, dado 
que ao longo deste período (2008-2015) viu o seu 
salário sofrer duros cortes.

José Fortunato, João Pereira, 11º CSE

Saída de Portugal da área do euro?
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Em setembro de 2015 será 
divulgada a data da primeira 
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Como sempre, agradecemos 
que enviem as imagens - fo-
tografias, gráficos, desenhos, 
logótipos, etc. - em ficheiros 
separados.

O endereço eletrónico de ser-
viço é:

olhovivo@esfundao.pt.

Quando era pequeno, mas mesmo 
muito pequeno, eu nunca pensei em ser 
escritor, ou nada que envolvesse a es-
crita. Agora, penso que escrever é uma 
das coisas mais importantes da minha 
vida. É mais importante que a música, 
tão importante como sorrir, quase tão 
importante como respirar.

Escrever é uma coisa que ao início não 
parece nada divertido, mas se começar-
mos a passar das três, quatro páginas, 
torna-se divertido. Bom, eu não encaro 
a escrita como uma coisa divertida, eu 
encaro-a como um dever, como uma 
obrigação. Não imagino a minha vida 
sem a escrita.

Eu comecei a “fazer” livros quando ti-
nha cerca de cinco anos. Pedia ao meu 
pai umas folhas de papel, dobrava-as 
de forma a que se tornassem quatro 
páginas A5 e depois o meu pai agrafa-
va-as todas. Eu ilustrava o livro e o meu 
pai escrevia a história, porque eu ainda 
não conseguia escrever. Eu ditava-lhe a 
história e ele escrevia. 

Quando entrei para a escola e comecei 
a aprender a escrever, aí é que come-
çei escrever textos a sério, de cerca de 
dez linhas, e também poemas... tenho 
de admitir, eu escrevia com muitos er-
ros, mas era normal. No segundo ano 
comecei a escrever textos maiores que 
já ocupavam metade da folha.

Quando entrei para o terceiro ano, 
peguei no meu portátil e pensei “agora 
vou começar a criar livros!”, mas mes-

A escrita é a minha vida

mo livros, livros de cento e tal páginas. 
Como devem estar à espera, claro que 
eu não consegui escrever cento e tal pá-
ginas. E mais, no terceiro ano... e ainda 
hoje... não consigo escrever livros as-
sim tão grandes. O que me acontece é 
que eu, passado alguns dias, depois de 
ter começado a escrever, fico sem ins-
piração e passo para outro e acontece o 
mesmo vezes sem conta.

Nas férias de verão, numa data mui-
to próxima ao ínicio do quarto ano, eu 
criei “Kaverlin Klocc” uma história de 
aventura e de mistério sobre dois ir-
mãos que descobrem um mistério so-
bre uma espada que pertencia ao fun-
dador da ilha Kaverlin Klocc, chamado 
Lance Brun. Quando estranhamente 
encontram uma lápide no jardim da 
frente, os irmãos percebem que even-
tos estranhos começam a suceder em 
Kaverlin Klocc. Eu inspirei-me em Ulys-
ses Moore e a Porta do Tempo – Pierdo-
menico Baccalario. Ainda não está aca-
bado. E atrevo-me a dizer que ainda só 
vai no terceiro capítulo, mas acho que 
vou recomeçar a escrevê-lo brevemen-
te, por isso fiquem atentos a isso.

Mas no fim de 2013, quando acabou 
o primeiro período, eu comecei a es-
crever “Uma aventura canina” que, na 
verdade, completei e fiquei muito feliz 
e também muito supreendido. Só tinha 
seis páginas, mas acho que era uma 
quantidade razoável. Aquele texto era 
na verdade, um trabalho para a escola 
onde tinhamos de apresentar textos es-

critos por nós sobre cães. Foi o primei-
ro texto “grande” que completei.

Entrei no quinto ano e em novembro, 
a 8 de novembro de 2014, para ser mais 
preciso, comecei a escrever o mais es-
pantoso, glorioso e incrível livro que já 
tinha escrito na minha vida, e era tam-
bém o maior. Claro que eu estou a fa-
lar de “A chegada dos heróis”. Se vocês 
estão a ler isto, devem conhecer esse 
livro. É o livro que tem aparecido no 
jornal ao longo do ano. O que eu tenho 
a dizer sobre o meu livro é que gos-
tei muito como ficou. A parte que eu 
gostei mais foi a primeira parte. Ah... 
e também estou a pensar em começar 
a escrever o segundo livro de “A che-
gada dos heróis”!!!!! Por isso, se acabar, 
e repito, SE ACABAR o livro, acho que 
já deve estrear no jornal, para o próxi-
mo ano letivo, por isso fiquem também 
atentos a isso.

Olho para trás e fico muito, mas mes-
mo muito orgulhoso do que alcancei!

Bom... e acho que é tudo. O único ob-
jetivo aqui acho que era mostrar-vos 
que escrever histórias, mesmo sendo 
curtas, é divertido e muito agradável, 
espande a vossa imaginação para lá do 
além. Por isso, se também quiserem 
escrever um livro, peguem em folhas e 
um lápis, ou se não gostam de escrever 
à mão, como eu (ahaha), liguem o vosso 
computador, abram o Microsoft Word e 
comecem a escrever! :)

Eduardo Pizarro

DESAFIO
RESOLVE ESTE MISTÉRIO

Num castelo de Inglaterra o duque de Carelman foi assassinado, com um tiro na cabeça. No mo-

mento do crime, além da vítima, só estavam no castelo o mordomo e duas criadas. Nenhum deles 

tinha álibi e um deles está claramente a mentir. O mordomo confessou que estava na cozinha a pre-

parar o jantar (sopa e frango) quando ouviu o tiro. Uma das criadas disse que estava a ler um livro 

e antes de sair a correr do quarto após ter ouvido o tiro, ainda teve tempo de colocar o marcador 

entre as páginas 27 e 28. Lembrava-se com precisão. A outra criada disse que estava a tomar banho 

e com o barulho do chuveiro nem sequer ouvira o tiro.

Quem mentiu? Porquê?

Envia a tua resposta para o e.mail da Becre João Franco: becrejoaoafranco@gmail.com.

A melhor resposta terá direito a um prémio.

Esperamos que te divirtas muito!

Daniel 
Opinião

Inês 
Martins

Luana 
Patrício

Sara 
Patrício

Micael 
Tinalhas

Alunos do Curso Profissional de Artes Gráficas

Os alunos do Curso Profissional de Artes Gráficas colaboraram ao longo do ano letivo na 
paginação e composição do Jornal Olho Vivo.

Para o próximo ano letivo vamos continuar a contar com o seu trabalho.
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Produção e utilização de corantes naturais no tingi-
mento e na arte
Trabalho desenvolvido no ano letivo 2014/2015 na 12.ª edição 

do projeto  "CIÊNCIA NA ESCOLA"  da Fundação Ilídio Pinho pelo  
12º ano de artes visuais na OFICINA gravura&serigrafia.

A finalizar a produção 2014 / 2015, a OFICINA gravura&serigrafia concebeu 
mais um trabalho. Desta vez, em parceria QUIMICARTE, utilizou tintos e pig-
mentos naturais. Couve roxa, cogumelo seco, casca de pinheiro, carvão vegetal, 
casca de noz, foram os produtos que, com água, vinagre, óleo de linhaça ou cera 
de abelha, deram forma e cor às tintas que criaram as figuras passadas a papel, 
em técnica mista, por serigrafia, gravura e aguarela. Com a ajuda de, Maria Bento, 
André Mendes, Anaísa Teófilo, Mariana Mata, Sara Couto, o Ricardo Sousa está 
a finalizar o trabalho que já expôs na Covilhã, na paradigma art gallery, galeria 
que graciosamente aceitou receber os trabalhos da OFICINA. O que aqui apresen-
tamos será o primeiro da série de três que poderá ser finalizado este ano letivo. 
Parabéns ao triatleta Ricardo que está a cortar a meta.

Fica aqui ainda o agradecimento à artista espanhola, Lara Montoya, que desen-
volveu o processo de serigrafia e tinturaria com produtos naturais e que nos 
transmitiu esta preciosa informação e orientação técnica e artística.

Os objetos plásticos produzidos estiveram expostos na galeria de arte paradig-
ma art gallery, rua Marquês de Ávila e Bolama 123, na Covilhã


