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Estamos a entrar na última etapa do ano letivo, foram
construídos os documentos
estruturantes do agrupamento, projeto educativo, plano
plurianual e anual de atividades, sem que para isso houvesse necessidade de deixar
de fazer o que era necessário
para o normal funcionamento do agrupamento. O empenho
foi global, da escola sede à escola João Franco, das escolas do Primeiro Ciclo, Valverde, Fatela, Enxames, Salgueiro, Capinha, Pêro Viseu e Alcaria, aos Jardins de Infância
do agrupamento, Fatela, Enxames, Capinha e Pêro Viseu.
Queremos felicitar todos pelo trabalho desenvolvido. São
prova disso todas as atividades realizadas e divulgadas
através do jornal do agrupamento “Olho Vivo” e do programa semanal na radio “Dias de Escola”. A todos os nossos
parabéns.
Para atingirmos os objetivos que todos desejamos,
pensamos ser necessário ter sempre presente o Projeto
Educativo.
O Projeto Educativo está ancorado no tema + Escola, +
Pessoa, constitui o primeiro documento de orientação educativa do Agrupamento de Escolas do Fundão, recentemente criado.
O lema + Escola, + Pessoa reposiciona no centro das
preocupações educativas dois elementos nucleares do
processo e do desempenho dos sistemas educativos: a escola e as pessoas.
A escola - porque os imperativos da valorização da
educação não dispensa um papel revigorado enquanto espaço de desenvolvimento global do aluno e de formação
de uma cidadania integral: humana, ética, cultural, social,
científica, e tecnicamente sedimentada, local e globalmente inserida e comprometida com a igualdade de oportunidades educativas e o desenvolvimento da comunidade
onde se insere.
As pessoas – porque, por um lado, a valorização da
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escola e da educação por parte dos diferentes agentes,
com papéis e perfis diferenciados, professores, alunos,
técnicos, encarregados de educação e decisores políticos,
entre outros elementos da comunidade educativa, é nutrida
pelas expectativas de valorização das suas potencialidades e dos seus percursos escolares, profissionais e sociais. Por outro, o seu grau de envolvimento e de articulação
condiciona o desenvolvimento institucional e das políticas
educativas e os seus resultados.
O Agrupamento de Escolas do Fundão integra escolas
de diferentes níveis de ensino, do pré-escolar ao secundário, inseridas quer em tecido urbano, quer rural. A recriação
de uma identidade, o acolhimento de alunos com perfis diversificados, a configuração e articulação de percursos formativos, o desenvolvimento curricular e de métodos e
práticas pedagógicas, desafios de gestão e organizacionais, a prestação de serviços educativos, a avaliação e a
gestão da qualidade marcam necessariamente presença
vincada no projeto educativo.
A elaboração de um projeto educativo é um exercício
multinível integrador dos princípios orientadores e requisitos de desempenho prosseguidos pela política educativa
nacional, nomeadamente a Lei de Bases do Sistema Educativo, do projeto educativo local e do programa de desenvolvimento educativo do agrupamento. Tal exercício implica
a formulação de uma visão e da missão da escola associada a capacidades de interpretação de tendências e de diagnóstico, definição de objetivos, de metas e de uma
estratégia que suporte a relevância e a organização consistente dos eixos de intervenção e dos seus instrumentos
de implementação e monitorização.
A formulação e o desenvolvimento de políticas educativas pelas escolas devem ponderar fatores externos. É reconhecido o papel da escola na eficácia escolar. Perante
as diferenças nos perfis dos alunos (atributos psicológicos,
cognitivos, socioeconómicos, culturais, sexo e etnia, entre
outros), espera-se que a escola contribua para a promoção
das igualdades de oportunidades educativas, quer do ponto de vista individual, quer territorial.

Contudo, a ponderação das variáveis externas não se
posicionam apenas ao nível do aluno. As dinâmicas demográficas, económicas, sociais e culturais da comunidade na
qual a escola se insere exercem papel de relevo. Diferentes mecanismos de interação da escola com segmentos
das comunidades local, regional, nacional e internacional,
em particular da União Europeia, são estimulados e curricularmente reconhecida a sua importância como fonte
complementar de aprendizagem e de enriquecimento curricular.
O Agrupamento de Escolas do Fundão encontra-se inserido num território periférico, de baixa densidade e marcado por problemas estruturais de desvitalização
demográfica e económica, mas com significativo capital
natural e cultural. As perspetivas de desenvolvimento que
se oferecem às regiões de baixa densidade num quadro
marcado por crescente mobilidade dos indivíduos e organizações, assenta na sua capacidade de gerir fluxos e de
desenvolver vínculos. Que estratégia para inserir e articular com sucesso o local e o global? De que modo esta
perspetiva deve ser acomodada pelos programas curriculares e pelo projeto educativo? Qual o papel da escola na
manutenção dos vínculos e na criação de novos? Com que
atores?
Finalmente, o Agrupamento de Escolas do Fundão tem
como objetivo a realização de um contrato de autonomia.
O contrato de autonomia é um instrumento crucial para o
desenvolvimento das políticas educativas do agrupamento
que não apenas consolidem e melhorem os resultados escolares dos seus alunos, mas reforcem o agrupamento como um dos pilares do desenvolvimento local num contexto
de crescente globalização. A autonomia, como reconhecem os seus instrumentos normativos, é facilitadora da
adequação do projeto educativo às necessidades de desenvolvimento local, promove a especificidade dos projetos
educativos e a avaliação do mérito institucional.
Este projeto é de todos e deverá ser implementado
com todos.
Armando Ferreira Anacleto (Diretor)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
A Associação de Pais e Encarregados de Educação do
Agrupamento de Escolas do Fundão, tem como objetivo
principal, prestar apoio aos pais e encarregados de educação no sentido de melhorar as condições de permanência
dos nossos filhos na escola e servir de mediador entre os
pais e a direção da escola, conjugando esforços para que
esta instituição possa, cada vez melhor, cumprir o seu papel decisivo na formação e preparação dos nossos jovens
para os desafios da vida futura.
Através da Associação, os pais e encarregados de
educação estão representados em vários órgãos decisórios desta instituição escolar, como o Conselho Geral, onde
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se concretiza a oportunidade privilegiada de apresentar
questões e sugestões que, de alguma maneira, poderão
auxiliar a prestação e a satisfação dos nossos educandos
em contexto escolar. Para tal, precisamos da colaboração
de todos pois, ao colaborar com a associação, cada encarregado de educação não está apenas a exercer um direito,
está também a dar um precioso contributo para que a
APEEAEF possa ser cada vez mais a representante por
excelência de todos os pais e encarregados de educação
junto da escola e, desta forma, sermos uma voz ainda
mais ativa e darmos um contributo para uma Escola cada
vez melhor.

Poderá contactar a APEEAEF, através de correio eletrónico para o seguinte endereço: associacaopais@esfundao.pt, ou visitando o nosso perfil na rede social
facebook.com ou, ainda, através do número 275750480
(Agrupamento de Escolas do Fundão).
Apelamos à participação e colaboração de todos neste
processo de atuação cívica e gostaríamos de informar que
nos próximos dias 7 e 1 0 de abril, irá decorrer uma atividade acerca da plataforma moodle do agrupamento, dirigida
aos encarregados de educação e aguardamos a sua inscrição!
Alexandra Bento (presidente da Associação de Pais)
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TEATRO A TRÊS
Episódios da vida romântica
Ficha Técnica

Texto
Os Maias de Eça de Queirós numa adaptação de
Norberto Barroca
Encenação
Norberto Barroca
Atores
João Loy
Paulo Oliveira
Vânia Formas

Na tarde do dia 11 de março, todas as turmas do
11 º ano de escolaridade do ensino regular e do ensino profissional dirigiram-se a Castelo Branco, a fim de
assistirem ao espetáculo “Episódios da vida romântica – Os Maias”, no Cine-Teatro.
Com apenas três atores, a peça abrangeu os episódios mais marcantes da obra queirosiana, mas com
um toque de atualidade e com humor, muito humor.
Todos os alunos afirmaram terem gostado do espetáculo e que agora já conhecem um pouco melhor o
grande clássico da literatura portuguesa, que antes
lhes parecia um “bicho-de-sete-cabeças”. Na verda-

de, o grande objetivo desta atividade foi motivar os
alunos para a leitura da obra Os Maias, no âmbito do
contrato de leitura, na disciplina de Português, e que
parece ter sido atingido.
Esta foi de certeza uma experiência bastante positiva, agora, esperemos que todos os alunos saibam
apreciar esta grande obra, pois, como o próprio Eça
de Queirós disse, “quando não se tem aquilo que se
gosta é necessário gostar-se daquilo que se tem”.
Sílvia Roberto (núcleo de estágio de português)

Confecção de guarda-roupa
Olga Amorim
Pesquisa e orientação pedagógica
António Camões Gouveia
Cláudia Soares
Maria do Céu Nabais
Pedro Mendes

Parlamento dos Jovens e Euroscola

ESF A CAMINHO DA FASE NACIONAL
Barata (9º A), Pedro Penato (9º A) e Maria João
Gonçalves (9ºF), contribuíram com empenho e
dinamismo, em representação da escola, para
a discussão e aprovação do Projecto de Recomendação que representará o distrito a nível
nacional.
No dia seguinte, 1 8 de março, decorreu a
Sessão Distrital do Parlamento dos Jovens do
Secundário, no Palace Hotel Termas de São Tiago em Penamacor.
Também nesta sessão os jovens deputados, representantes de catorze escolas secundárias do distrito, viveram um dia de intensa
experiência parlamentar. Após a cerimónia de
abertura e de um período de questões à Srª
Deputada da Assembleia da República, Hortense Martins,
debateram e aprovaram as medidas que compõem o Projeto
de Recomendação do círculo eleitoral de Castelo Branco.
Posteriormente procederam à eleição dos representantes à
Sessão Nacional, tendo sido eleitos os deputados das escolas secundárias Nuno Alvares e Amato Lusitano, ambas de Castelo Branco, e os deputados
da Escola Secundária do Fundão.
Os nossos deputados, Afonso Canavilhas,
Sílvia Lino (ambos do 11 º CTLH) e Leonor
Mendes (11 ºCT3), destacaram-se pela participação cívica demostrada pelo respeito pela
diversidade de opiniões e pelo cumprimento
das regras do debate democrático.
Afonso Canavilhas foi ainda eleito como
Porta-Voz do círculo eleitoral de Castelo Branco.

No passado dia 1 7 de março, decorreu a Sessão Distrital
do Parlamento dos Jovens do Básico, na Casa da Cultura da
Sertã.
A iniciativa promovida pela Assembleia da República
(AR), contou com a participação dos jovens deputados oriundos de onze escolas do distrito de Castelo Branco, incluindo
a nossa.
Nesta Sessão do Parlamento dos Jovens, os participantes tiveram oportunidade, na qualidade de deputados, de debaterem e aprovarem o projeto de recomendações deste
círculo eleitoral e elegerem os seus representantes à Sessão
Nacional, que terá lugar na Assembleia da República nos dias 5 e 6 de maio. Os deputados eleitos pertencem às escolas: Nuno Álvares, Afonso de Paiva, ambas de Castelo
Branco e Serra da Gardunha do Fundão.
Os Jovens Deputados, durante o dia de intensa atividade, tiveram ainda um momento para colocar questões, muito
atuais e reveladoras das suas preocupações, ao Sr. Deputado da Assembleia da República, Carlos Manuel Faia São
Martinho Gomes.
Destacaram-se ainda na Sessão Distrital
Os nossos Jovens Deputados, João Silveira (8º D), Raul os alunos, Marisa de Jesus (1 2ºLH), que de-

sempenhou o cargo de Vice-Presidente da mesa da sessão,
e Raul Rodrigues (APS1 2), que acompanhou e apoiou os
colegas como deputado suplente.
No mesmo dia, as alunas Beatriz Correia e Fátima Batista, ambas da turma APS1 2, representaram a escola no Concurso Euroscola 201 4, tendo obtido o primeiro lugar. Estas
alunas irão representar a escola e o distrito na fase nacional
deste concurso.
Nos dias 26 e 27 de maio decorrerá a Sessão Nacional
do Parlamento dos Jovens e a fase final do concurso Euroscola na Assembleia da República. Ficam os votos de um
bom desempenho.
Todos os Jovens Deputados da nossa Escola merecem
uma palavra de apreço pelo seu empenho e pelo trabalho
desenvolvido e resta solicitar-lhes que continuem a participar
em eventos com objetivos centrados na promoção da educação para a cidadania e na valorização do interesse dos jovens pelo debate de temas da atualidade.
As professoras, Ana Sardinha e Conceição Infante
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MOMENTOS DE POESIA
PASTICHE DE CAMÕES

O mote foi dado na aula de português do APS e AGR 1 3, e os alunos tornaram-se pequenos poetas.

Amizade é escura e clara
É ciúme sem motivo
É acrescentar a um nome um adjetivo
É um sentimento que não para
É querer dar o mundo, é querer dar tudo
É sofrer a sua dor
É dar e receber amor
É um sentimento mudo
É um ter e não largar
É abraçar a valer
É uma forma de pensar
Mas nunca esquecer que é importante não a perder
Sempre o aconselhar
Para nunca ele sofrer
Poema “Amizade é...” Alexandra ; Mariana; Soraia APS1 3

A amizade é um sentimento vivido
É uma alegria viva
É algo que se sente por um amigo
É uma força vivida.

Amizade é estar livre e ter vontade de estar preso
É sentir amor e vontade de não amar
É ter confiança mas acima de tudo duvidar
É querer sentir mas ao mesmo tempo ser insensível

A amizade é confiar nos outros
É ser divertido e animar a malta
É apoiarmo-nos uns aos outros
É saber ajudar quando é preciso

É uma confiança sentida
É conviver com um amigo
É sorrir e com ele nos divertir
É saber respeitar.

É querer viver para a eternidade
É casar com a outra metade
É dizer na cara aquilo que ninguém diz
É querer saltar mas continuar em terra firme

É ser verdadeiro no que se diz
É acreditar nos amigos
É saber cuidar de todos
É querer partilhar a amizade

É quere estar com essa pessoa
É servir a nossa amizade
É ter com quem nos mate a saudade.

É querer brilhar com outra estrela
É amar a lua e ao mesmo tempo o sol
É amar como um pai e cuidar como um irmão

É conviver com o pessoal
É abrir um sorriso nos maus momentos
É curtir a onda

Mas nem todas as amizades são verdadeiras
Nos nossos corações há zangas
Se a amizade é verdadeira não há falsidade.

Mas ao mesmo tempo sofrer
Com palavras que magoam
E nos levam à razão

Mas os amigos podem desiludir-nos
Descobrimos que são falsos
Se é assim, porque gostamos tanto dos amigos?

Sara e Inês (AGR1 3)

O Livro de Matemática

Bruna Lopes (APS1 3)

POEMAS DO 5º D

O lápis

Sou o Livro de Matemática
Com montes de problemas
Eu queria ser de Português
Ter os mais lindos poemas !

Eu sou o lápis
Já estou farto de riscar
Até já tenho pena da folha
Que estou sempre a sujar.

Tantas contas, já estou cansado
Nunca paro de pensar
Divisões, multiplicações ...
Daqui a nada vou estoirar !

Eu estou muito pequeno
Mas tenho de aguentar
Porque um dia destes
Eu vou acabar.

Na estante fico bem arrumdo
Um aborrecimento estar ali
Estou sempre parado
Leva-me para junto de ti !
A matemática é necessária ao mundo
Que maçada, tenho de aguentar
Tu, vê se me entendes e me estudas
Eu sou importante, estou aqui para ajudar!
Beatriz Machado,5ºD

Poema dum lápis
Sou um lápis,
Só sirvo para riscar,
Só faço porcaria,
Têm de me apagar!
Desenho a batalha,
Gosto de ver lutar,
Risco todo o mundo,
Para me gabar!
Beatriz Pereira 5ºD

Afonso Valente 5ºD

Luana e Daniel (AGR1 3)

Sou garrafa de champanhe
Sou garrafa de champanhe,
Fui criada para isso,
Mas essa profissão brilhante,
Meteu-me num grande sarilho.

Fui posta numa prateleira,
Numa linda loja de vinhos,
Mas ficava sempre arrumada,
Na prateleira com os meus vizinhos.
Mas um dia foi diferente,
Fui comprada, ORA VIVA!!!
Despedi-me de toda a gente,
E segui com a vida em frente.
Lá fui eu para o Fundão,
Para a festa perto d'um regadio,
Fui pousada numa mesa,
Lá estava calor, e eu, por dentro, com frio.
Passados dois minutos estava vazia,
Agora vem o senhor do lixo,
Coitada de mim!
Sou um desperdício.
Matilde Florêncio, 5º D
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ESCRITA CRIATIVA
A MÁQUINA DE FAZER FRASES

Os textos aqui publicados foram criados a propósito de uma atividade do manual intitulada " Escrita criativa  a máquina de fazer frases". A atividade consistia na
escolha de palavras ou expressões de modo a construir frases inventivas com as quais poderiam criar um conto original que tivesse como ingrediente principal o mundo
do maravilhoso ou do fantástico. O resultado do 7º B da professora Inês Duarte foi o seguinte:

RECÉM NASCIDO NA CASA DA
DONA ESMERALDA

Na casa da dona Esmeralda
um carro descapotável aconselhou
um pássaro recém-nascido
e num salto mortal voou.
Estava um carro a acelerar
Quando na casa da dona Esmeralda foi parar.
Quando a dona Esmeralda chegou
Logo irritada ficou.
A dona Esmeralda começou a refilar
E o carro envergonhado começou a ficar.
Uma cegonha passou
E um ovo largou.
No relvado saltitou
E no fim parou.
-O que se passou?
A dona Esmeralda perguntou.
A casca partiu
E o ovo eclodiu.
Uma cegonha bebé de lá saiu
E logo disse: piu piu.
O carro recuou
E logo se soltou.
Estava frio na rua
E de lá se via a lua.
E foi aí que o carro disse:
-Nunca faças uma maluquice.
O pássaro assim concordou
Assustado com o que o carro ditou.

Um salto mortal o carro fez
Separando-se do pássaro de vez.
A história acaba assim
Pois este é o fim.

RELÓGIO DE CUCO
DEVOROU CABELEIRA LOIRA
COM AR DE CONSPIRAÇÃO

Um dia, fui a casa da minha avó e reparei que arranjara um novo relógio de
cuco que se destacava no meio de muitos
outros.
O tal relógio aborrecia-me mais do
que os outros, era diferente, parecia que
tinha algo a esconderb
A minha avó tinha variadas cabeleiras
de diversas cores, mas a que ela mais
gostava e mais usava era a sua linda e
arranjada cabeleira loira.
Certo dia, estava ela sentada no sofá
a ver a Fátima Lopes e, às dezassete horas, o pássaro de cuco saiu para cantar e,
num ápice, devorou-lhe a cabeleira de
uma só vez. Durante este infeliz acontecimento, eu estava no quintal e ouvi-a gritar. Corri até à sala onde ela se
encontrava e contou-me o sucedido.
Revirámos a sala, a casa, o quintal e
até a aldeia do avesso, mas nem sinal da
cabeleira. Mais tarde, viemos a descobrir
que tinha sido o tal pássaro.
Eu bem sabia que aquele pássaro era
diferente!

Leonardo dos Santos Leitão, 7º B

Bruna Garcia e Joana Teófilo, 7ºB

POEMAS DO 5º D

DESABAFOS DE UMA CADEIRA

A CANETA

Abanam-me, baloiçam-me, só me magoam!
Gostava de ter novos donos, não agressivos!
Quando me estragarem, o meu futuro vai ser o lume.
Já ninguém gosta de mim, estou como diz o outro, “sou ferro velho!”
Têm de me estimar, não quero MORRER!
Não aguento mais!

Sou uma caneta, escrever é a minha função .
Estar no estojo é assustador, mas tenho os meus
amigos que são : o lápis , a borracha e o Senhor
corretor , que não faz outra coisa senão apagar
tudo o eu faço.
A minha tinta vai-se gastando e quando chega ao
fim não tenho outro remédio a não ser ir para o lixo.
Diogo Freire 5D

O meu Pai
Querido Paizinho
És muito fofinho
Gosto muito de ti
Dás-me muito carinho!
Meu Pai especial,
Nunca me deixas ficar mal!

DESABAFOS DE UMA CANETA
Estou farta de me abanarem, tiram-me e põe a tampa, arranham-me nas folhasb BASTA!
Não aguento mais, gastam-me a tinta e no fim deitam-me para o balde do lixo.
Caio para o chão, é logo uma dor de cabeça, passam-me por cima...pisadelas atrás de
pisadelas, lá vai uma dor de costas!
Estou a ficar velha, já não sirvo para nada!
Gostava de estar confortável, num estojo, mas não estou!
Agora digo, BASTA!
Joana Nicolau 5ºD

Corajoso como um leão!
Protetor, trabalhador e brincalhãob
Também erras como eu
Meu Pai, meu melhor amigo!
Mas o nosso amor é maior
Mesmo quando estou triste contigo!
Texto coletivo 5º D
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DIA MUNDIAL DA POESIA
"Há razões para pensar que a língua é, toda ela, obra
de poesia."
José Saramago, Diário de Notícias (2009)
Assinala-se a 21 de março o Dia Mundial da Poesia, data que, desde 1 999, foi declarada pela UNESCO. Neste contexto, o núcleo de estágio de português
do Agrupamento de Escolas do Fundão não deixou
passar em branco este dia e celebrou-o, dinamizandoo com várias atividades que envolveram os alunos e a
comunidade escolar. Assim, durante a manhã, quatro
alunas do 8º E (Alexandra, Núria, Tânia e Laura) presentearam os colegas de várias turmas com uma declamação do poema Pedra Filosofal de António
Gedeão, acompanhada musicalmente por guitarra. Na

escola foram colocados diversos placares (entrada da
escola, bar dos alunos e biblioteca) alusivos ao respetivo dia, permitindo que os alunos se expressassem,
podendo escrever eles mesmos sobre a poesia, assim
como marcadores para livros e a realização de diversos jogos de palavras. Estas atividades tiveram como
objetivo a comemoração da efeméride, mas conteve
todos os ingredientes necessários para encantar, estimular a reflexão, incentivando à leitura e à escrita.
Devido ao sucesso das atividades, queremos agradecer a todos os alunos e professores que contribuíram para tornar este dia especial.

Poesia é a liberdade em cada voz,
é a música da alma,
é uma estrela que nos guia,
poesia, poesia!

Núcleo de estágio de Português, Marília Correia e Tânia Registo
.

POEMA À MÃE
No mais fundo de ti,
eu sei que traí, mãe
Tudo porque já não sou
o retrato adormecido
no fundo dos teus olhos.
Tudo porque tu ignoras
que há leitos onde o frio não se demora
e noites rumorosas de águas matinais.
Por isso, às vezes, as palavras que te digo
são duras, mãe,
e o nosso amor é infeliz.
Tudo porque perdi as rosas brancas
que apertava junto ao coração
no retrato da moldura.
Se soubesses como ainda amo as rosas,
talvez não enchesses as horas de pesadelos.
Mas tu esqueceste muita coisa;
esqueceste que as minhas pernas cresceram,
que todo o meu corpo cresceu,
e até o meu coração
ficou enorme, mãe!

Olha — queres ouvir-me? —
às vezes ainda sou o menino
que adormeceu nos teus olhos;
ainda aperto contra o coração
rosas tão brancas
como as que tens na moldura;
ainda oiço a tua voz:
Era uma vez uma princesa
no meio de um laranjal...
Mas — tu sabes — a noite é enorme,
e todo o meu corpo cresceu.
Eu saí da moldura,
dei às aves os meus olhos a beber,

Eu escolhi este poema visto que o autor nasceu no concelho do Fundão, mais propriamente na Póvoa da Atalaia.
Aquilo que me despertou a atenção foi o título que, apesar de
pequeno, tem um significado profundo para todos nós. Este
poema tocou-me sobretudo por ser dedicado à pessoa mais
importante da minha vida.
Adriana Machado, 8ºB

Não me esqueci de nada, mãe.
Guardo a tua voz dentro de mim.
E deixo-te as rosas.
Boa noite. Eu vou com as aves.
Eugénio de Andrade, in "Os Amantes Sem Dinheiro"
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BANDEIRA VERDE DO ECO- ESCOLAS E
DIA MUNDIAL DA FLORESTA
Reportagem fotográfica de Núria Guedes

Embora num dia nebulado, nada que se parecesse com
um dia primaveril, o Agrupamento de Escolas do Fundão assinalou, no dia 21 de março, dia Mundial da Floresta, esta efeméride com o plantar simbólico de árvores e o hastear da
Bandeira Verde atribuída à nossa escola pela ABAE (Associação Bandeira Azul de Europa) pelo mérito e por boas práticas
ambientais promovidas pela Escola no ano letivo anterior.
Esta ação decorreu no último intervalo da manhã às 11 :35
na renovada entrada para a escola secundária e as árvores
foram plantadas junto aos campos da Escola Secundária e
nas imediações da Escola João Franco.
EcoEscolas

Professores e alunos, pequenos e graúdos, sensibilizados

pela importância dos espaços verdes, aderiram a esta iniciativa, testemunhando a existência, na escola, de um programa
de educação coerente com a metodologia proposta pelo Programa Eco-Escolas.
O programa Eco-Escolas é um projeto internacional vocacionado fundamentalmente para as escolas do Ensino Básico,
com o objetivo de, a partir das temáticas curriculares e da implementação de várias iniciativas locais, desenvolver com os
alunos a alteração de comportamentos ambientais na escola,
na família e no meio.
Esta iniciativa foi mais uma prova de uma população
consciente e preocupada com o ambiente e o desenvolvimento sustentável
A Educação Ambiental na Escola é uma área que tem vindo a ganhar importância, e a Escola tem exercido o seu papel
na difusão dos conhecimentos, das competências e das atitudes básicas para uma cidadania responsável.
Origem do Dia Mundial da Floresta

Concentração no portão da entrada para o içar da bandeira.

Plantação de uma árvore junto aos campos da ESF

Plantação de uma árvore nos jardim da Escola João Franco.

O Dia Mundial da Floresta é celebrado em Portugal, entre
outros países, no dia 21 de Março, associado ao início da Primavera no hemisfério Norte. Neste dia decorrem várias ações
de arborização e reflorestação, em diversos locais do mundo.
Esta celebração começou a 1 0 de Abril de 1 872, no estado
norte-americano do Nebraska (EUA). O seu mentor foi o jornalista e político Julius Sterling Morton, que incentivou a plantação ordenada de árvores no Nebraska, promovendo o
"Arbor Day". Em Portugal, a 1 .ª Festa da Árvore comemorouse a 9 de Março de 1 91 3 e o 1 .º Dia Mundial da Floresta a 21
de Março de 1 972.
O objetivo da comemoração do Dia Mundial da Árvo-

Deslocação para a Escola João Franco para plantar outra árvore.

A associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environemental Education (ABAE/FEEP), certifica
que a Escola Secundária do Fundão obteve
o título de Eco-Escola em reconhecimento
do trabalho desenvolvido, no âmbito do ambiente.

re/Floresta é sensibilizar a população
para a importância da preservação
das árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico, como da
própria qualidade de vida dos cidadãos. Estima-se que 1 000 árvores
adultas absorvem cerca de 6000 kg
de CO 2 (dióxido de carbono). Para
além do seu valor intrínseco, a floresta
é relevante não apenas ao nível ambiental e ecológico mas também do
ponto de vista económico e social.
A 21 de março comemora-se também o Dia Mundial da Poesia.

Leitura de textos alusivos à temática
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ME MOLA VIAJAR A ESPAÑA
No âmbito da disciplina de espanhol, os alunos do
11 º e 1 2º anos tiveram um carnaval muito especial. Foi
na madrugada do dia 3 de março de 201 4 que, pelas
4:30, saiu do Fundão um grupo de alunos e professores em visita de estudo, tendo como destino algumas
cidades do país vizinho.
A primeira paragem foi em Ávila. Esta cidade recebeu-nos com um frio que depressa se transformou
num calor reconfortante através da sua paisagem estupenda que, dificilmente, se apagará das nossas memórias. Aqui visitámos o Monasterio de la
Encarnación, onde viveu Santa Teresa de Jesus, e
percorremos a pé as muitas ruas da parte antiga da cidade. O dia insistia em manter-se com um friozinho já
domado por todos, mas os nossos corações ficaram
ainda mais quentinhos quando os bombeiros disponibilizaram as suas instalações para almoçarmos, petiscando as várias iguarias levadas por todos os
elementos.
De seguida, fomos a “todo vapor” para Segóvia.
Quando chegámos ao nosso destino, visitámos o belo
Alcázar, residência temporária de membros da realeza. Aí foi-nos proporcionada uma experiência inigualável através de elementos e objetos que nos remeteram
para uma época distante. Houve ainda tempo para ad-

mirar o belíssimo aqueduto romano, que emoldura o
centro da cidade. Depois partimos em direção do albergue onde pernoitámos, situado numa bonita paisagem campestre e invernosa; dormimos em cabanas de
ar rústico que completavam o esplendor da paisagem.
O segundo dia, 4 de março, começou com a visita
ao Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial que
permitiu aos alunos um conhecimento mais aprofundado do reinado de D. Filipe I. Neste espaço, os alunos
visitaram várias salas e tiveram a oportunidade de visualizar a coleção de pinturas do rei, bem como, o
panteão onde repousam os restos mortais de vários
reis de Espanha. Depois da visita ao magnífico Real
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, chegou a
vez de visitar um monumento que simboliza um período negro da história de Espanha, el Valle de los Caídos, espaço mandado construir pelo General
Francisco Franco.
Com a chegada a Madrid, o frio deu lugar a um sol
radioso que nos permitiu visitar e disfrutar da cidade.
Para alguns dos alunos, o momento auge foi a chegada ao estádio Santiago Bernabéu, onde jogam alguns
portugueses do Real Madrid. Neste local emblemático,
um grupo de 22 alunos teve a oportunidade de fazer o
Tour Bernabéu. Durante este Tour, os alunos tiveram

contacto com alguns troféus do clube madrileno, visitaram a sala de empresa e os balneários, entre outros
locais do estádio. A visita terminou na loja oficial do
Real Madrid onde muitos alunos fizeram algumas
compras. O programa cultural deste dia terminou no
edifício CaixaForum Madrid, um centro muito conhecido, e a admirar o fantástico jardim vertical. Por volta
das oito horas, chegámos ao albergue onde o jantar e
o tão merecido descanso foram bem-vindos.
No terceiro e último dia de visita, começámos por
visitar o Museo del Prado. Neste magnífico local, vimos algumas das obras mais representativas de vários
pintores espanhóis, destacando-se o quadro conhecido mundialmente Las Meninas, de Diego Velázquez.
Como modo de usar de forma mais direta a língua que
estudamos, o espanhol, tivemos a oportunidade de
comunicar nas mais diversas situações e espaços
(Gran vía, Puerta del Sol y Plaza Mayor, entre otros).
No final deste dia, regressámos ao Fundão com
vontade de voltar a Espanha e reviver tudo de novo.
Ficarão para sempre as experiências de convívio e
dos lugares visitados. Hasta ya Espãnab.
Texto redigido por alunos de espanhol a frequentar o 11 º e 1 2º anos

Ésta fue, sin duda alguna,
una de las mejores visitas de
estudio, con buenos amigos,
mucha diversión y poco descanso. Paisajes fantásticos y la
compañía perfecta. Fue un viaje muy enriquecedor. Nos encantó muchísimo.
Sara Couto, 11 º CAV; Cláudia Cruz,
Joana Filipa e Sofia Almeida, 11 º CT2.

Ésta fue la segunda vez que hicimos esta visita de estudio y no nos arrepentimos. Volver a
hacer este viaje es siempre una nueva experiencia, conocimos nuevas ciudades y nuevas personas. Todo estaba muy bien. Nos encantó mucho.
Liliana Santos e Ticiana Miguel, 1 2º LH

El viaje fue muy interesante a nivel cultural y social, pero también fue importante, porque practicamos la lengua española. Estaba
todo muy bien organizado y nos sentimos a
gusto entre todos los grupos. Espero que puedan existir más viajes así. Muchas gracias.
Ana Ferro,11 º CTLH

Adorei a visita, tirei muitas fotos e diverti-me
muito. Estava muito frio, só no último dia é que
se aguentava o tempo. No general, gostei muito
e espero repetir.

Esperando y deseando el próximo viaje.
Estaba todo excelente y muy bien organizado.
Diogo Gavinhos, 11 º CT2

Maria Inês, 11 º CTLH

Día 4 de marzo: El Escorial, Valle de los Caídos, Santiago Bernabéu y Caixa Fórum
Iniciamos nuestro día con la visita al precioso Real Monasterio de San Lorenzo donde caminamos mucho y enriquecemos nuestra cultura. Por la tarde, después del
almuerzo y de un café solo que nos costó 1 ,25€, visitamos la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Allí, los sentimientos predominantes fueron la admiración y
el respeto ante la trágica historia que representa aquel monumento. Cuando llegamos a Madrid, tuvimos una visita deslumbrante al Estadio Santiago Bernabéu donde juega nuestro Cristiano Ronaldo. Para terminar este que fue nuestro segundo día, visitamos el edificio Caixa Fórum y el jardín vertical.
Ana Rita Fernandes,11 º CTLH e Vanessa Roque, 11 º CT1
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VISITA DE ESTUDO A CONSTÂNCIA
No dia 11 de março de 201 4 realizou-se a visita
de estudo a Constância (Centro Ciência Viva, Parque
de Astronomia, Jardim - Horto Camoniano e Vila de
Constância), na qual participaram todos os alunos do
7º ano, do Agrupamento de Escolas do Fundão. Esta

atividade, integrada no Plano Anual de Atividades da
Escola e no Plano de Atividades de cada uma das turmas envolvidas, realizou-se de acordo com o Projeto
de Visita de Estudo apresentado e aprovado em reunião de Conselho Pedagógico, tendo-se cumprido a

Visita guiada ao Parque Exterior do Centro Ciência Viva

Construção de um relógio de sol
mais integrada e integradora. As atividades no Centro
Da avaliação da visita de estudo, pode-se concluir
Ciência Viva constituíram um excelente complemento
que a maior parte dos alunos achou a visita muito inteaos conteúdos abordados, ou a abordar, nas aulas das
ressante e que atividades deste tipo contribuem para
disciplinas de CFQ, GEO e CN. No Jardim – Horto Caos motivar para a aprendizagem nas várias disciplinas.
moniano, a ligação entre a disciplina de CN (Botânica)
e LPO (Camões) foi perfeita. Na visita à Vila de ConsOs professores envolvidos consideram que as ativitância foi acrescentada, ao conteúdo das restantes atidades com caráter pluridisciplinar contribuem de uma
vidades, uma visão histórica que permitiu a
forma eficaz para sensibilizar os alunos da importância
compreensão de alguns factos mencionados noutros
de se entenderem os “vários saberes” de uma forma
âmbitos.

planificação previamente definida. Envolveu, diretamente, as disciplinas de Ciências Físico-Químicas
(CFQ), Ciências Naturais (CN), Geografia (GEO), Língua Portuguesa (LPO) e História (HIST).
A visita constou de quatro partes:

Visita guiada ao Jardim – Horto Camoniano

Visita guiada à Vila de Constância
Os conteúdos abordados, bem como a linguagem
utilizada pelos monitores, estiveram completamente
ajustados ao nível etário dos alunos e os temas foram
abordados de uma forma que facilmente cativou a
atenção de todos. Esta atividade também constituiu
um reforço para o desenvolvimento de competências
essenciais, neste nível de escolaridade.
As professoras responsáveis.

A CPCJ DO FUNDÃO, PELAS ESCOLAS DO CONCELHO, EM PREVENÇÃO

A CPCJ do Fundão desenvolveu durante o mês de fevereiro e início do mês de março pequenas ações de sensibilização sobre o que pode ser considerado um flagelo
social, que deixa marcas na estruturação da personalida-

de, sendo em Portugal uma das causas de suicídio nos jovens.
“STOP BULLYING” foi uma ação proposta
pela Comissão Alargada e desenvolvida pela
professora Representante da Educação na
Comissão. Foi uma ação na qual as escolas/turmas do concelho puderam inscrever-se
e que abrangeu turmas da pré-primária até ao
9º ano.
No dia 21 de Fevereiro foi contemplado o
Externato Capitão Santiago, em Alpedrinha,
onde foi apresentada a ação a dez turmas, de
5º a 9º ano.
No Agrupamento de Escolas do Fundão,
decorreram sessões nos dias 1 0 de Fevereiro
(5º ano), nos dias 1 8, 20, 24 e 26 foram realizadas sessões em todas as pé-primárias e E. B.1 do
Agrupamento. No dia 6 de março serão contempladas as
turmas de sexto ano.
No Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto, de-

correram sessões no dia 27 de fevereiro no Jardim de
Infância Joaninha de Silvares e na E. B. 2/3 Terras do
Xisto (5º, 7º e 8º anos). Na Escola E.B.2/3 da Gardunha
decorreram sessões nos dias 25, 26 e 28 de fevereiro,
em turmas de 6º a 8º ano. No dia 7 de março está prevista uma sessão para o Jardim de Infância da Soalheira.
Nunca é de mais reforçar a importância destas ações
de prevenção primária contemplada no Guia de Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças – e que aponta
para a necessidade de “reduzir a incidência de maus tratos e outras situações de risco e perigo”, sendo que “as
ações de prevenção primária b beneficiam claramente
de boa articulação entre este elemento (que representa a
Educação) e todas as escolas no respectivo concelho.”
Este representante acumula, também este ano, as funções de professor tutor, que tem “funções definidas no
que respeita à prevenção primária”, sendo “um elemento
fundamental na colaboração com os EEEF nestas ações
de prevenção”.

9
_______________________________________________ AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO _______________________________________________

O pavilhão municipal do Fundão acolheu no pretérito dia 1 4 de Março a 1 0ª
edição da fase nacional dos “Jogos Matemáticos”, evento organizado pela “Associação Ludus”, Sociedade Portuguesa
de
Matemática, Associação
de
Professores de Matemática e Ciência
Viva. Na comissão local envolveu-se a
Câmara Municipal do Fundão, a Associação Comercial e Industrial do Fundão e
as Escolas da Cidade (Agrupamento de
Escolas do Fundão, Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto, Escola Profissional do Fundão, Escola de Hotelaria e
Turismo do Fundão e o Externato
Capitão Santiago de Carvalho
Durante um dia, o apreço pela matemática em geral e pelos jogos em particular reuniu cerca de 2000 alunos alunos
oriundos de norte a sul de Portugal continental, sem esquecer as ilhas que também se fizeram representar – e bem,
diga-se de passagem – através de alunos como o Pedro, que chegou do Colégio São Francisco Xavier de Ponta
Delgada e apesar da tenra idade não hesitou em falar com o “Olho Vivo”. Aos 9
anos, chegou ao Fundão para demonstrar os seus dotes no “jogo do semáforo,
que consiste em fazer uma sequência de
três peças da mesma cor”, conta. Foi um
dos primeiros apurados da manhã e,
após o primeiro triunfo, afiançou que embora tivesse o objetivo de ganhar, “o
mais importante era aproveitar para se
divertir”.
E se os alunos – à semelhança do
Pedro - estavam entusiasmados e imbuídos daquilo que Guilherme Varela, aluno
vencedor na categoria de “avanços”
oriundo de Vila Real de Trás-os-Montes e
apaixonado pela disciplina descreve como “espírito matemático”, também os
professores partilhavam o sentimento. A
exercer na Escola Secundária de Arcos
de Valdevez, a professora Maria Braga
contou ao “Olho Vivo” que “há um grande
esforço no sentido de motivar os alunos
para os jogos a nível de escola”, algo reforçado por uma docente do Colégio Pedro Arruba, que revelou “ser prática
corrente aplicar os jogos em sala de aula
na instituição, nomeadamente no 1 º ciclo”.
Questionados acerca de há quanto
tempo tinham contacto com os jogos matemáticos, as respostas foram bastante
díspares. Enquanto que a Daniela Arruda, aluna açoriana que ficou em terceiro
no jogo do “avanço”, joga apenas há dois
meses, o Gonçalo Calisto, aveirense que
representou a escola Secundária Dr. Jaime de Magalhães Lima, confessou ter já
uma experiência de jogos a rondar os 5
anos. Este é um exemplo concreto num
universo de jovens que, embora consen-

Reportagem de Núria Guedes (8º E) e
Afonso Canavilhas (11º LH)

X CAMPEONATO DE JOGOS MATEMÁTICOS

A claque a apoiar os alunos do Fundão não foi suficiente para
levar alunos do Fundão à final mas todos se empenharam e
mostraram um grande fair play pois o objetivo principal era
participar e conviver.

Vista panorâmica - A cada jogo está associada uma cor: semáforo (amarelo); Gatos & Cães (laranja); rastros (vermelha); hex
(azul); avanço (verde) e produto (preto); organização (branca).

O jogo semáforo foi disputado por alunos do 1 º ciclo; Cães e Gatos 1 º e 2º ciclos; Rastros 1 º, 2º e 3º ciclos; hex 2º, 3º ciclos e
secundário; avanço 3º ciclo e secundário e finalmente produto por alunos do secundário).

A assistência foi espetacular durante as eliminatórias e não arredou pé até ao final. Alunos amigos, pais, professores e
comunidade local torceram.
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X CAMPEONATO DE JOGOS MATEMÁTICOS

Mural de registo de impressões: cada elogia a sua cidade ou
escola mas todos partilham a paixão pela matemática.

Voluntários da ESF, mobilizados para o evento, colaboraram
em tudo: na organização, na logística e na vigilância dos
jogos.

Atividades paralelas para dinamizar os intervalos. Junto ao pavilhão onde decorreram os jogos foram montados stands com
divulgação de informação sobre os jogos e no pavilhão octogonal (antiga praça) e na escola sede do Agrupamentos, vários
departamentos divulgaram os seus projetos e os alunos puderam praticar toda a tipologia de jogos sem o stress da competição.

Os alunos divulgaram os seus projetos com muito orgulho e dedicação e encantaram os curiosos. Os estudantes de Eletrónica e
Automação não tiveram mãos a medir para apresentar as inovações tecnológicas que constituem o seu objeto de estudo. Ao
lado, os futuros técnicos de Análises Laboratoriais apresentaram experiências e curiosidades próprias do mundo da química.

sualmente amantes do cálculo, se dividem neste campo muito por influência
do “timing” da aplicação dos jogos por
parte das escolas onde militam.
Foram vários os voluntários mobilizados para o evento, naquela que foi a
primeira vez que a entidade responsável confiou a organização logística a
alunos do secundário. Diana Rodrigo e
David Pereira, alunos de LH da Escola
Secundária do Fundão, com diferentes
funções, fazem uma avaliação positiva
da experiência. Enquanto que a primeira destaca a “boa distribuição do
trabalho” na recepção às escolas, David, na condição de vigilante dos jogos,
destaca o bom senso dos alunos que
foram a jogo.
No final de um dia em que tudo
correu dentro da melhor expectativa a
avaliar pelos elogios à organização tecidos pelos vários docentes que sublinharam, entre outros aspetos, a boa
sinalização, acessibilidade e deixaram
elogios ao facto de ter sido possível os
professores acompanharem os jogos
de perto – algo que não decorreu noutras edições – o “Olho Vivo” esteve à
conversa com Jorge Nuno Silva, presidente da Associação LUDUS. Revelou
que a coletividade que preside “nasceu
com a vocação de promover a matemática nos seus aspetos menos curriculares, num aspeto mais cultural,
artístico, histórico e recreativo”. Afirma
que existe uma “ligação profunda” entre os jogos e a matemática. No entanto, advoga que não existe uma relação
forte entre os jogos e aquilo que se faz
em sala de aula, e por isso é comum
ver alunos com mais dificuldades vencerem alunos de um patamar superior,
o que considera ser uma das componentes mais importantes dos jogos na
perspetiva de que estes funcionem como um estímulo. Por fim, num tom
mais humorístico, responde inequivocamente à questão relativa à continuidade dos jogos: “São para continuar
até ao século XXII!”
Mas para que no dia nada falhasse,
a vereadora Alcina Cerdeira revela o
árduo trabalho que o evento acarretou.
Em declarações ao nosso jornal, admite foi o culminar de todo um trabalho
logístico “pesadíssimo” que caracteriza
como uma verdadeira “prova de fogo”.
Ressalva a gestão “diária” efectuada
ao longo do último ano, que considera
que teve expressão em termos práticos
pelos resultados “óptimos” verificados.
A equipa redatorial do "Olho Vivo"
agradece aos repórteres de "Dias da
rádio" a colaboração prestada na
recolha de informações.
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JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU

CIÊNCIA NA ESCOLA

Concorremos ao Concurso de Ideias da 11 ª edição
do Prémio Ilídio Pinho “Ciência na Escola”.
Neste ano letivo as propostas estão subordinadas
ao tema Ciência e Tecnologia para a Rentabilização
dos Recursos Naturais e permitiram-nos imaginar um
projeto a desenvolver no Jardim de Infância de Pêro
Viseu.
Assim, ao concorrer com a ideia AR VERDE,
PLANTAR É VIVER propusemo-nos preservar e rentabilizar diversas espécies de plantas das hortas e da
floresta de Pêro Viseu; aplicar metodologias de trabalho prático, realizando experiências simples, trabalho
de campo e laboratorial, tendo por base a propagação

de plantas, possibilitando a aquisição de conhecimentos científicos. Poderão vir a ser enriquecidos diversos
espaços verdes e construídos recursos educativos interativos usando as tecnologias de informação e comunicação.
A nossa ideia foi aceite e o projeto AR VERDE,
PLANTAR É VIVER foi aprovado para desenvolvimento. Assim, estamos no 1 º escalão, o correspondente à
educação pré-escolar, e já a trabalhar na recolha de
informação e sementes junto das famílias.
Os pais e os avós já estão a enviar material e ao
nosso jardim de infância de Pêro Viseu já começaram
a chegar os inquéritos com muita informação e as se-

mentes bastante variadas.
Para terminar e parafraseando Ilídio Pinho aqui fica a sua mensagem:
“Com este novo modelo de cultura científica, pragmática, inovadora e com utilidade económica, serão
estimuladas em cada aluno as suas opções vocacionais e as suas ambições de pro-dinamismo empreendedor. Ficam assim criadas as condições para que
Portugal responda, no futuro, aos desafios da globalização com base na ciência”.
Profª Teresa Félix

PROMOÇÃO DA SAÚDE
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
No dia 20 de março, teve lugar, na Escola Santa
Teresinha, um conjunto de atividades relacionadas
com a promoção da saúde e os hábitos alimentares.
Nesta iniciativa cooperaram os professores responsáveis pelo 1 º ciclo, o PES e o Centro de Saúde
do Fundão.
As atividades foram dirigidas aos Pais e Encarregados de Educação, sob o olhar atento das crianças
do 1 º ciclo.
Às 1 6:30, dois enfermeiros do Centro de Saúde
mediram a tensão arterial e procederam a testes de
glicémia e às 1 7:1 5, iniciou-se uma sessão de esclarecimentos com uma nutricionista.
Entrevista, uma mãe deu conta dos conteúdos
abordados na sessão: Aos maus hábitos alimentares
está associado o sedentarismo. A Organização do
Sistema Nacional da Saúde prevê que se vai chegar a

uma situação em que os filhos vão morrer primeiro
que os pais. Quanto mais tarde se intervém mais difícil
é chegar a bons resultados quanto mais que as crianças são neofóbicas (medo do novo); é necessário insistir para elas provarem alimentos novos, a
estatística diz que só se vão habituar à 1 5ª vez.
Aconselha-se uma alimentação constituída por 3
refeições principais:
• Pequeno-almoço: lacticínio; hidratos de carbono
(pão de preferência) e uma peça de fruta e muito cuidado com a escolha de cereais pois têm demasiado
açúcar na constituição. A optar por esta via, recomenda-se flocos de aveia ou cereais de milho simples;
• Almoço e jantar: sempre sopa (a canja não é aqui
contabilizada); no segundo prato principalmente verduras e arroz ou massa ou etc, não esquecer de incluir leguminosas e um pouco de proteínas. Depois a

fruta (não obrigar a criança e ingerir muitos alimentos
no 2º prato, de forma a conseguir sempre comer a fruta).
Os lanches: composição idêntica ao pequeno-almoço, poderão ser feitos três, nos intervalos das três
refeições principais.
A nutricionista fez referência à informação que anda a circular relativamente ao consumo do leite e informou que nós somos de hábitos mediterrâneos,
devemos continuar a ingerir leite. Adiantou ainda que
os hidratos de carbono são fonte de energia essencial
e sublinhou também o facto do momento da refeição
ser "sagrado"; não devemos estar a ver a televisão ou
a brincar.
Núria Guedes

REDES SOCIAIS
Na nossa opinião, achamos que, como todas as
coisas, as redes sociais têm aspetos positivos e
negativos.
Para facilitar a comunicação entre pessoas que
se encontram distantes, ou para estar a par das
novidades como a música mais in do momento, até
para saber como anda o nosso ídolo, estas redes são
muito favoráveis. Porém, encontram-se mais aspetos
negativos do que positivos. Não que a culpa seja

totalmente do sistema, mas principalmente devido ao
mau uso que lhe damos. Se repararmos bem estas
redes são utilizadas como exposição gratuita da
nossa vida, um “centro de fofoquices” e um disfarce
para atacar alguém, podendo esse sentir-se
rebaixado.
Algumas pessoas dizem que as redes sociais
não lhes fazem falta no seu quotidiano e ainda
referem que são causadoras de grandes conflitos e

perdas de tempo. Por outro lado, a maioria refere que
estas já são uma rotina na sua vida e que ter cem,
duzentos likes é uma meta a atingir.
Em suma, queremos alertar para usarem as
redes sociais tendo consciência de que um simples
comentário ou estado pode mudar a relação com
alguém e/ou a opinião da sociedade para convosco.
Alexandra Costa e Tânia Ribeiro, 8ºE
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NOTÍCIAS DOS ENXAMES
VISITA DE ESTUDO À FRULACT E PASSEIO À SERRA DA ESTRELA
No passado dia 20 de março todo o departamento do Pré-escolar e a turma do 1 º ciclo da EB de Enxames realizaram uma visita
de estudo à FRULACT, no Tortosendo, e à
Serra da Estrela.
A atividade decorreu tal como planeada,
proporcionando a todos os participantes um
dia repleto de partilhas, de emoções e de divertimento.
Na FRULACT fomos muito bem recebidos. Pudemos observar e aprender, entre outras coisas, como se fazem os concentrados
de fruta que irão ser matéria prima utilizada
na produção de outros produtos noutras fábricas e também que a FRULACT tem fábricas como esta noutros países (Marrocos,
África do Sul e futuramente no EUA).

O final da visita foi muito saboroso, pois
pudemos todos deliciar-nos com com as especialidades lá produzidas. E que saborosas!
Agradecemos a todos quantos contribuiram para a concretização desta nossa visita.
Obrigada pelo tempo que dispenderam connosco.
Após o almoço, no Mc Donald’s, seguimos, ansiosos, rumo à Serra da Estrela. Para
alguns meninos esta foi a 1 ª vez que a visitaram.
Que tarde de brincadeira!
Foi brincar até cansar!
A escorregar de qualquer maneira,
Nem apetecia parar!

JI da Fatela

JI e EB dos Enxames

JI da Capinha

JI de Pêro Viseu
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VISITA DAS PARCERIAS MULTILATERAIS COMENIUS GYG AO
AGRUPAMENTO DE ESCOLA DO FUNDÃO
Como o Olho Vivo já tinha registado na edição de
Março, decorreu entre os dias 1 9 e 23 de fevereiro, a
primeira visita das Escolas Parceiras do Projeto Comenius GYG (The Ultimate Guide for Young European
Guides).
Connosco, para tornar os dias do chuvoso mês de
fevereiro mais felizes, estiveram 1 9 alunos e 1 2 professores da Alemanha (Privatschule Regina Stein), Bélgica (Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege), Estónia
(Kehra Gümnaasium) e Polónia (Zespol Szkol Ekonomicznych im. Jana Pawla II).
Os 1 9 alunos parceiros ficaram alojados em casa
das famílias dos nossos alunos, o que em muito contribuiu para que a visita se tivesse tornado num verdadeiro intercâmbio entre jovens de culturas diferentes,
bem ao gosto do espírito do Projeto que se propõe valorizar os aspetos do património cultural, ambiental e
urbano das regiões em que se insere cada um dos estabelecimentos de ensino participantes. Este convívio
muito próximo levou a que os nossos visitantes ficassem a conhecer em detalhe a nossa maneira de ser, a
nossa gastronomia e, especialmente, a excelente forma como nós, beirões, sabemos receber quem nos visita da melhor maneira. Desta forma, uma
preocupação que, aquando da organização da visita,
foi bastante sentida – como alojar duas dezenas de
alunos parceiros em casa de alunos portugueses que
nunca se tinha visto antes – acabou por ser um dos
aspetos melhor conseguidos durante os dias da visita.
Evidentemente que para tal, foi indispensável a colaboração dos Pais e Encarregados de Educação de todos os nossos alunos envolvidos a quem, mais uma
vez, a Equipa Comenius e a direção do Agrupamento
agradece. Os agradecimentos são extensivos a todos
os Pais e Encarregados de Educação que manifestaram interesse e disponibilidade em receber visitantes e
que já foi possível satisfazer porqueb não havia mais
jovens para alojar.
Nos dias em que tivemos os alunos parceiros connosco permitimos que os mesmos passassem por uma
experiência especial: a assistência a algumas das aulas que decorreram no primeiro bloco da manhã. Apesar da barreira linguística, foi interessante verificar a
forma como os mesmos participaram de forma interessada em algumas das aulas tendo deixado uma imagem de alunos interessados, educados e muito
participativos. Os alunos do Curso Profissional de Téc-

Chegada à Escola

nico de Análise Laboratorial (1 2), em conjunto com alguns professores, preparam uma atividade
experimental que foi muito apreciada pelas delegações
de todos os países.
Depois de algumas atividades de “quebra-gelo”
preparadas pelo professor Bart Wauters, coordenador
da escola belga, as equipas foram conduzidas à Câmara Municipal onde foram recebidas pela vereadora
da Educação e Cultura, tenho havido uma troca de
lembranças entre todos os envolvidos. A ação da Câmara Municipal neste intercâmbio foi de inegável importância, ao ter possibilitado o transporte e
disponibilizado guias para os locais mais emblemáticos
do concelho em termos de património.
Um dos pontos altos da visita decorreu no Museu
Arqueológico Municipal do Fundão que permitiu que as
raízes mais longínquas da nossa região fossem evidenciadas aos nossos parceiros, após o que houve a
apresentação, à comunidade, dos alunos e professores parceiros através do programa “Dias de Escola”,
gravado nos estúdios da Rádio Cova da Beira.
Na sexta-feira, dia 21 , pudemos contar com uma
atividade muito especial preparada pelos professores
da Equipa do Ensino Especial do Agrupamento de Escolas do Fundão. A necessidade de envolver a Equipa
do Ensino Especial tornou-se muito clara ainda na fase
embrionária da elaboração deste projeto – ocorrida no
seminário de contacto realizado em Herrsching (Munique) em outubro de 201 2. Ali decorreu a constituição
desta nossa parceria que envolveu a Privatschule Regina Stein, escola alemã exclusivamente dedicada a
alunos com necessidades educativas especiais, pelo
que era imperioso integrar, também, os alunos e professores da Equipa de Educação Especial. Foi muito
marcante para todos assistir ao empenho do professor
José Proença e da professora Isabel Rocha, a que se
associaram os restantes docentes da Equipa de Ensino Especial, no processo de elaboração de pão tradicional no forno comunitário de Aldeia de Joanes, para
além da realização de outras atividades pensadas especialmente na integração dos nossos alunos e dos
alunos alemães com necessidades educativas especiais.
As visitas a Castelo Novo e Alpedrinha, no âmbito
da valorização do nosso património histórico e cultural
foram momentos marcados pelo interesse, alegria e
descontração. Foi muito interessante ver os nossos
alunos a expressar-se nas línguas nativas dos nossos

A amassar o pão, uma das inúmeras
atividades onde também se envolveram
os visitantes

visitantes e vice-versa. Desta saída à zona sul do concelho deve salientar-se a particularidade da completa
surpresa dos nossos visitantes ao constatarem a existência de laranjeiras e limoeiros nos quintais das casas
daqueles lugares fazendo com que o parágrafo com
que Almeida Garrett abre o livro Viagens na Minha Terra, agora sim, fizesse todo o sentido: Que viaje à roda
do seu quarto quem está à beira dos Alpes, de Inverno, em Turim, que é quase tão frio como S. Petersburgo, entende-se. Mas com este clima, com este ar que
Deus nos deu, onde a laranjeira cresce na horta e o
mato é de murta, o próprio Xavier de Mestre, que aqui
escrevesse, ao menos ia até ao quintal.
No último dia de visita, levámos os nossos amigos
parceiros a uma visita à zona mais antiga do Fundão.
O passeio começou com uma visita guiada pelos nossos professores e alunos de Artes às antigas instalações da Moagem – Cidade da Indústria e das Artes. A
descrição detalhada das atividades da Moagem em
meados do século XX recolheu a atenção de todos os
parceiros, especialmente pelas razões históricas do
período que a Europa viveu nessa altura. O passeio
continuou pela artéria que desde a Idade Média ligou a
rua da Quintã ao Chafariz das Oito Bicas e Capela da
Senhora da Conceição.
Na última noite todos participaram num jantar convívio que foi bastante animado pelo Grupo de Cantares
do Agrupamento de Escolas do Fundão e pela banda
Logo se Vê.
Como escrevemos no último número do Olho Vivo,
os dias que decorreram entre 1 9 e 23 de fevereiro foram dias bastante marcantes para todos, especialmente para os alunos, que tiveram um contacto mais
próximo com colegas de outras latitudes e que transformaram os momentos da despedida em momentos
difíceis levando a promessas de regresso, ainda que a
título particular, de muitos professores e alunos parceiros.
Antes de terminar são devidos agradecimentos pelo êxito do evento, internamente, à dedicação de todos
os alunos, professores e funcionários que se envolveram e, externamente, ao Município do Fundão, União
de Freguesias de Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de
Joanes e Aldeia Nova do Cabo, Museu Arqueológico
do Fundão, Rádio Cova da Beira e Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Aldeia de Joanes
Joáo Teodósio

Jantar de despedida
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VISITA DAS PARCERIAS MULTILATERAIS COMENIUS GYG AO
AGRUPAMENTO DE ESCOLA DO FUNDÃO
Lucas, Sam, Laurent, Liilian, Sandra e Magdalena, 6 amigos que fiz e nunca vou esquecer. Eram
1 9 estudantes- alemães, belgas, polacos e estonianos; mas estes com certeza me marcaram e aos
meus colegas também. Faz agora, 1 de março,
uma semana que eles partiram; mas esta experiência ainda não acabou, está agora a começar.
Na minha opinião o Projeto Comenius é um
projeto bastante essencial para os alunos de todo
o mundo. Tem imensas vantagens e desvantagens
não as encontro. Os alunos têm a oportunidade de
conhecer novas pessoas e culturas, praticar o inglês e trocar ideias e vivências. Com este projeto
aprendi várias palavras novas como “Mandarinka”
e dei a conhecer algumas portuguesas como
“Amo-te”. Esta é uma experiência muito enriquecedora em todos os níveis e agora tenho de trabalhar
para, desta vez, ser eu a bater-lhes à porta.
O Lucas Verhoustraeten, um rapaz belga muito
simpático e divertido ficou alojado na minha casa
mas todos, inclusive ele, ficam no meu coração.
Afonso Duarte, 1 0ºCT2

I've really enjoyed the time in Portugal. I'm
happy that I've met new people and new culture.
I've tried very tasty food. The landscapes were
magnificent! My host family was very kind and hospitable.
I'll be missing our group meetings where we
were talking a lot and laughing. I hope I will meet
those people again in the future ;)
Kasia Kunys

I spent a really great time in Portugal. People
are fantastic there. They are nice, friendly and they
helped us a lot in Portugal. I want to say "Thank
you" to my host family. Moreover, the most important for me is the fact that I have improved my language skills. I also met new people and started
new friendships.
Kasia Szopieray

I’m really thankful for the trip, I’m sure I’ll be remember it forever. That was my chance to try and
practice my English and I can even say I’m proud
of myself. At the beginning I was afraid of speaking
but then everything has changed. I've become more self-confident and I feel more comfortable when I
speak English. I’ll never forget the view of Covilha
at night and delicious Pastel de nata, but the most
of all, I’ll be remember people! Portuguese people
are really friendly, hospitable, respectful, carring,
funny and talkative. I’ve already missed everybody
and I hope we’ll see each other again.
Magda Lewandowska

Visiting this portuguese city was one of the best
experiences in my life. After I came back to Poland
I felt like I returned from a completely another
world. The most I enjoyed was the time that I spent
with all these awesome people from Fundao. I definitely won't forget this place of colorful views. I look
forward to visiting Fundao again.

I’m very grateful for all the unforgettable moments and hospitality. I've never imagined that
going abroad and meeting so many new people
could be so pleasant! In Portugal I had the unique
chance to taste the best food ever! I absolutely loved the ice breakers that helped us get to know each other! Many thanks for all that wonderful time
spent together with you and I really hope that I’ll get
another chance to visit you in the future!
Sandra Lewandowska

Portugal is awesome! I love all the portuguese
people I met. My host family was very friendly and
hospitable. I really miss this nice guitarist Joao. Talking with you and learning portuguese words was a
big pleasure. I want so much to come back to you.
Thank you!
Angela Kleijbor

“In Belgium we like the Comenius Programme
very much. Because it gives us an opportunity to
meet great people from other countries like we did
when we visited Fundão. We are already preparing
for the visitors that are coming in September because we want to make it a fun trip for you all just
as we had when we came to Portugal. I hope you
are all excited to come because we surely are”.
Laurent Croonenberghs, Bélgica

“I really enjoy being in the Comenius Project. It
gave me a great opportunity of meeting new countries. In my opinion everybody should try to work on
a project like this, increase their language skills and
meet new people”.
Angela (Angelika) Klejbor, Polónia

"I’m really thankful for the trip, I’m sure I’ll remember it forever. That was my chance to try and
practice my English and I can even say I’m proud of
myself. At the beginning I was afraid to speaking but
then everything has changed. I’ve become more
self-confident and I feel more comfortable when I
speak English. I’ll never forget the view of Covilhã
at night and the delicious pastel de nata, but the
most of all, I’ll remember the people! Portuguese
people are really friendly, hospitable, respectful, caring, funny and talkative. I already miss everybody
and I hope we’ll see each other again."

Opiniões dos professores
Visiting Fundao was unforgettable experience
for both Polish students and teachers due to
number of reasons. First of all, we (all school
coordinators) could meet again after long time and
work on the project together with our colleagues
and exchange ideas within a multinational group.
Moreover, the possibility of getting to know each
other better was priceless. Ice breakers performed
by Bart, baking bread together in Aldeia de Jones
and the games arranged after that - all those
activities made us feel like a big multicultural family.
What is more, everything was planned perfectly
from the beginning to the end of our visit. Your
devotion,
hospitality,
patience,
schedule
organisation and professional approach to showing
us around have created amazing atmosphere. The
most valuable is the fact that in Fundao we have
made friends forever.
Mr Anacleto, you must be very proud of the
dream team of teachers around you and very lucky
to educate so open-minded, enthusiastic and
creative students.
Saying Thank you is not enough to extend our
appreciation. Special words of gratitude we would
like to send to Joao Theodosio for being so
attentive to our needs, under standing, patient and
still friendly ;)
Professores Elzbieta Jejer-Kokowska, Joanna Maniak,
Marek Skorcz e Marek Cholodowski

“These first days have been marvellous. João
and his team have done a wonderful job. This is not
my personal opinion but also from my students and
co-teachers”
Liisa, Estónia (coordenadora do projeto)

Magda (Magdalena) Lewandowska, Polónia

“I spent a really great time in Portugal. People
are fantastic there. They are nice, friendly and they
helped us a lot in Portugal. I want to say "Thank
you" to my host family. Moreover, the most important for me is the fact that I have improved my language skills. I also met new people and started new
friendships”.
Kasia (Katarzyna) Szopieray, Polónia

Piotr Zawisza
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NOTÍCIAS DA FATELA
DIA DO PAI NO JI E EB DE FATELA
Neste dia tão especial, quisemos homenagear os pais e avôs das nossas crianças.
Os que tiveram disponibilidade, aceitaram o convite de vir passar a tarde à escola, ouvir a história “Querido Pai”, brincar com os seus filhos e netos e partilhar experiências vividas.
Foi uma felicidade para todos, pequenos e graúdos. Com o brilho nos olhos e os sorrisos rasgados recordaram-se infâncias passadas. Relembraram-se jogos e brincadeiras de outros tempos.
As crianças deliciaram-se com os diferentes entretenimentos (pião, caricas, bugalho, arco, barco, corda, ioiô, berlinde), declamaram quadras com muita ternura, ofereceram presentes e um certificado de participação. O convívio culminou com um lanche partilhado.
Os pais e avôs agradeceram o convite e todos fizeram votos de no próximo ano voltar a realizar este convívio.
As docentes do JI /EB de Fatela

ACRÓSTICOS
DIA DO PAI
J osé é o meu pai, está sempre
orgulhoso de mim, é um
s ábio e
é muito engraçado.
Guilherme Ricardo, 4º ano

Amigo,
N ão magoa ninguém,
Tem sempre
O s seus amigos junto dele
N ão faz mal, é
I nteligente e
O seu filho gosta MUITO dele!
Gustavo Batista, 3º ano

Amigo
Lindo
B rincalhão
E ngraçado
Risonho e muito
Tranquilo com
O s seus filhos.

CIÊNCIA NA FATELA
No dia 1 0 de março, a nossa professora trouxe para a escola
malmequeres brancos e deu um a cada menino. Ninguém sabia
para que eram. A professora perguntou-nos se conseguíamos mudar a cor aos malmequeres.
Todos responderam que não, mas que havia malmequeres de
outras cores.

Luana Esteves, 2ºano

Lindo
U m super herói
I nteligente e
S impático.

Diogo Lopes, 4º ano

Preparámos todo o material:
Tubo de ensaio
Malmequer
Corante alimentar
Água e
Procedemos à nossa experiência.
O resultado está à vista:
Os nossos malmequeres estão a mudar de cor, começam a ficar vermelhos.
Os alunos da EB de Fatela
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NOTÍCIAS DA FATELA
O CARNAVAL NA FATELA
O desfile de carnaval trapalhão do JI e EB de Fatela, foi uma animação, teve música, cor e fantasia. Foi história e tradição.
Mas Carnaval também é sinónimo de partilha e no final do desfile, partilharam-se histórias e alegria.
JI e EB de Fatela

Antes de dominar a linguagem das palavras, a criança fala com o corpo e com os olhos. Jogar com máscaras é um excelente recurso para desenvolver a construção
da linguagem corporal e as relações com os outros.
JI de Fatela

JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU,

BIBLIOTECA EUGÉNIO DE ANDRADE E CIÊNCIA NA ESCOLA
Ao longo do ano letivo tem havido um bonito vai e
vem livros por parte da Biblioteca Eugénio de Andrade
(BEA) com este Jardim de Infância de Pêro Viseu.
Sensivelmente uma vez por mês chega o Baú dos Livros com novas obras para lermos na sala de atividades e também para levarmos para casa e fazermos
uma leitura de partilha, em família.
Desta vez a colaboradora da BEA presenteou-nos
não só com o Baú do mês mas também com uma história giríssima sobre respeito pelo outro, ritmos pessoais, contrastes e amigos animais. “Depressa e
Devagar”, com texto e ilustração de Layn Marlow, é um
livro a apreciar por todos.

feijões da horta, trazidos de casa, para o projeto do
jardim de infância, fizemos um bonito e lúdico Jogo do
Galo que levámos para casa e assim desfrutarmos do
jogo em família.

A seleção do material, das cores, do tamanho e da
forma foi uma constante. Da preferência e disposição
do material em tabuleiro de jogo, às regras do jogo e a
sua embalagem foi sempre um desafio assim como
quanto à exploração das áreas de FPS, CM, LOAE,
MAT e TIC.

A partir da exploração desta história e no seguimento do nosso projeto AR VERDE, PLANTAR É VIVER deliciámo-nos a fazer a recolha de pauzinhos da
poda das árvores da Pêro Viseu, no exterior, e com os

Falta-nos oferecer o jogo à BEA como forma de reconhecimento pela colaboração com o nosso jardim de
infância e pelo trabalho aqui desenvolvido. Bem-haja
BEA!
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NOTÍCIAS DOS ENXAMES
No passado dia 28 de fevereiro, realizou-se mais
um Desfile de Carnaval dos alunos do Jardim de Infância e da Escola Básica de Enxames.
Uma vez que o tema do nosso projeto é "À procura das nossas raízes", os trajes usados pelos alunos
remetiam-nos para tempos passados. Assim, com
grande cor e alegria, foram desfilando pastores, ceifeiras, agricultores, agricultoras e até um apanhador
de azeitonas.
Desde as roupas aos acessórios nada faltou na
caracterização das personagens. Os pais foram incansáveis e empenharam-se para que tudo estivesse

PROJETO “À PROCURA DAS NOSSAS RAÍZES”

A NOSSA HORTA

Que rico final de inverno!
Dias quentes com muito sol, com muitas brincadeiras e algum trabalho ao ar livre.
Aguardava-nos a sementeira das batatas que, tal como todas as outras que já fizemos, decorreu com
muita alegria e muito empenho.
Preparámos a terra, colocámos nela o estrume e as batatas depois de cortadas com muita arte e algumas regras: cada pedaço de batata deve ter um grelo e ao serem colocados na terra têm que ter alguma distância entre si, cerca de 20 ou 25cm, pois de cada um irão nascer muitas batatas!
Durante a sementeira e à medida que todos fomos participando, jogámos e divertimo-nos com um jogo
que o Martim nos ensinou e que a mãe dele jogava quando era pequena.
Descrição do jogo: aos pares, cruzando as mãos de ambos os elementos, faz-se uma “cadeira” onde
um 3º elemento se senta. Cantarolando uma lengalenga vão baloiçando a “cadeira” até o 3º elemento cair
ao chão.

o mais fiel possível à realidade. Do fundo dos baús
ou de um canto há muito esquecido apareceram latas
do leite, sachos, ancinhos, cestas de verga, escadas,
chapéus, lenços, foices, cajados, coletesb
Todos encarnaram na perfeição a sua personagem e foi visível a alegria e a satisfação das crianças.
Nem o forte vento que teimou em soprar ao longo de
todo dia ensombrou a diversão.
Viva o Carnaval!

PARTILHA DE JOGOS
No presente ano letivo todos os jardins de infância do
agrupamento partilham mensalmente entre si alguns jogos, proporcionando assim a todas as crianças um maior
contacto com uma maior variedade de jogos.
Neste mês as crianças do jardim de infância de Enxames gostaram muito do jogo que partilharam, pelo que deram asas à sua criatividade criando elas próprias novas
propostas para o jogo “Formas e Figuras”.

Lengalenga

Lá vai a Maria Figueira
Sentada numa cadeira
A fiar o algodão
A horta vista pela Andreia
Carrapata vai ao chão!
Foi mais uma das nossas raízes que encontrámos, com a ajuda preciosa da mãe do Martim. Que tarde tão divertida!
Também no âmbito deste nosso projeto, realizámos uma visita a um pomar de cerejeiras.
O que é um pomar? O que podemos observar num pomar? Estas perguntas foram o ponto de partida
para a visita que efetuámos, ficando registado, antes da visita, o que cada um pensava encontrar. No pomar todos desenharam livremente o que observaram e de volta à sala os meninos do JI completaram o
registo com o que observaram, ficando assim feito o registo do antes e depois da visita. Foram todos
muito observadores!
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25 DE ABRIL, "DIA DA LIBERDADE"
A REVOLUÇÃO DOS CRAVOS,
movimento do 25 de abril de
1974 que depôs o regime
ditatorial e iniciou o processo de
democratização do país, deve-se
ao Movimento das Forças
Armadas e teve a adesão
imediata, e em massa, da
população.
Depois de um período de
agitação social, política e militar,
a assembleia constituinte traça a
nova constituição democrática,
que entrou em vigor no dia 25 de
Abril de 1976, dia das primeiras
eleições legislativas livres.
O agrupamento de Escolas do
Fundão procura, com renovadas
dinâmicas, levar os jovens a
entender que a importância do
dia ultrapassa largamente a
simples interrupção letiva.

maneiras de estar
informadas e evoluídas,
está a passar pela
reconstrução coletiva
destas memórias.

XXXV Encontro Nacional de Teatro na Escola

Os cravos vão renascer,
as asas vão-se abrir e as
grades “desaparecer”
com cores renovadas.
Com a participação de
toda a comunidade.

O Agrupamento de Escolas do Fundão vai organizar conjuntamente
com o Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor o XXXV
Encontro Nacional de Teatro na Escola, que vai decorrer de 14 a 18
de maio. Os grupos que vão participar no Encontro, cerca de 135
pessoas - alunos e professores,- são os seguintes:
GRUPOS PARTICIPANTES COM PEÇA:
EÇA DE QUEIRÓS - Agrup. de
Escolas Eça de Queirós - Lisboa;
(EN)CENA - Escola Sec. de Serpa;
GAEDE - Colégio D. Dinis - Porto;
GTESSA - Agrup. de Escolas Nº 1
de Abrantes;
PERSONA - Escola Básica e
Secundária de Moimenta da Beira;
SAIDATOCA - Agrup. de Escolas
de Alvaiázere
GRUPOS OBSERVADORES:
ALTACENA - SRE - Direção
Serviços de Educação Artística e
Multimédia - Funchal;
A TRUPE DO BAIRRO - Escola
EBI/JI da Malagueira;
CONTRA-REGRA - Escola Sec.
Inês de Castro - V. Nova de Gaia;
DIDASCÁLIA - Agrup. de Escolas
D. Pedro I - Vila Nova de Gaia;
GRUPO DE TEATRO DO AGRUP.
DE ESCOLAS DE ALCAINS;
LÍNGUAS DE PALCO - SRE Direção Serviços de Educação
Artística e Multimédia - Funchal;
OFICINA DE TEATRO CORPUS Escola Sec. de Francisco Franco,
Funchal;
TRAPAOPALCO - EBI Santa Cruz
da Trapa.

Deste movimento ficam
desde já as imagens da
alegria do ato coletivo.
O prazer de participar, o
gosto de contribuir, a
alegria de ver crescer…
Acreditar e construir a
república terá de ser ato
a reconstruir por todos.

As histórias de um triste 24 de
abril, histórias de opressão,
morte e pobreza, deixam os
jovens espantados, quase
incrédulos, com tamanho
obscurantismo de poderes cegos
e injustos. É preciso relembrar.
Alertar para a importância de
defender valores humanistas e
valorizar palavras como
SOLIDARIEDADE, agarradas aos
princípios da razão, da liberdade
e da igualdade, logo da
fraternidade e da coesão social
que a opressão tende a destruir,
e fazer delas, mais que palavras,

GRUPO OBSERVADOR
CONVIDADO
VAL DE XÁLIMA - I.E.S.O. Val de
Xálima - Valverde del Fresno
(Espanha).
Para além dos espetáculos
escolares, vai haver espetáculos
profissionais da ESTE e formação
em várias áreas do teatro.
Antes deste encontro o grupo de
teatro Histérico do nosso
agrupamento vai estrear a sua
peça no dia 2 e 3 de maio, pelas
21:30h, intitulada I LOVE FUN,
com a totalidade de textos
escritos por pessoas do Fundão.
António Pereira

Ruídos transformam-se melodia no concerto de altifalantes
Será que os ruídos, os
sons ouvidos
diariamente e os sons
mais irritantes se
conseguem transformar
em música? Foi isso que
o Concerto de
Altifalantes nos

Andreia Leal, Bruno Marques, Luís Dias e outros alunos do
Curso de Música Eletrónica e Produção Musical da ESART,
apresentaram-nos as suas peças, mostrando que todos os sons
que nos rodeiam podem ser trabalhados de forma a obter uma
melodia.
Usaram sons do nosso dia-a-dia, como os de vidros a partir ou
da agitação do público de um jogo de futebol conjugados com
os sons dos instrumentos clássicos como o violino e a flauta,
para comporem as suas músicas, de maneira a cativar-nos e
levar-nos a estar no mundo de uma forma mais rica.

e ritmos nos foram apresentadas, demonstrando, mais uma
vez, o excelente trabalho destes alunos.
O conselho é que assistam a concertos deste género, pois, pela
diferença da maneira com que os sons são trabalhados para
transmitir as melodias, constroem momentos de nos fazer
sentir a vida de outra forma. Os alunos do Agrupamento de
escolas do Fundão foram convidados para assistir a este
concerto de altifalantes criado pelos alunos de Castelo Branco
e gostaram.

Conjugação de sons, alterações rítmicas e bastante trabalho é
Um concerto diferente dos outros, mas muito entusiasmante!
notado assim que cada uma das peças começa a tocar. Várias
histórias, contadas de maneira diferente e com diferentes sons
Tatiana Feiteira e Ana Rita Santos Susana – 12ºAPS11

conseguiu demonstrar.

Cores em ação!
Descoberta? Sopro? Cores? Música?
Brincadeiras? Dramatização? Afinal
foi um pouco de tudo, tudo o que
proporcionámos aos utentes desta
instituição, a APPACDM.

elaborada também uma atividade plástica
“Tinta com palhinha”, em que os utentes,
produzindo formas livres soprando pingos
de tinta com palhinhas, descobriram ou
reviram o aparecimento de novas cores, as
secundárias, quando se sobrepunham e
misturavam as cores fornecidas, as
primárias.

No dia 25 de Fevereiro, a turma do 3º ano
do Curso Técnico de Apoio Psicossocial,
12º ano APS11, deslocou-se às instalações
da Associação Portuguesa de Pais e Amigos
do Cidadão Deficiente Mental do Fundão
com o intuito de elaborar e desenvolver
uma atividade, organizada pelos seus
elementos, procurando que os utentes
passassem uma tarde diferente.

Esta atividade enriqueceu a nossa
experiência e o nosso portefólio
profissional, mas deu-nos também a
riqueza da nova experiência de vida, bem
como um grande conhecimento e
enriquecimento pessoais.
Esperamos voltar a interagir com estes
utentes, pois foram capazes de tornar
melhor o nosso dia.

Quando chegámos à instituição fomos
muito bem recebidos pelos utentes e
interagimos com eles apresentando uma
pequena dramatização sobre algumas
características, produtos e alimentos
provenientes de vários países, rematada
com um momento musical.

Rita Santos, Tatiana Feiteira,
Ana Ramos, Ana Monsanto,
Manon Guibillon, Ana Cardoso,
Soraia Cardoso

Conjugada com a dramatização, foi
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