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O Clube Ciência Viva do Agrupamento de Es-
colas do Fundão conta com a colaboração de 
entidades parceiras, docentes, assistentes ope-
racionais e técnicos, alunos e de um consultor 
externo, o professor aposentado José Barata, 
na dinamização de atividades dirigidas a todos 
os alunos do Agrupamento e a outros públicos 
externos, nomeadamente a população sénior.
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Os projetos Cocktail Bioprotetor (3º escalão) e 
ReuSPA – Reutilizar Soro/para Proteger o Am-
biente/para Alimentação (4º escalão) foram se-
lecionados para estar presentes na mostra final 
do Prémio Ciência na Escola, da Fundação Ilídio 
Pinho.

Dia 11 de outubro um grupo de alunos e docen-
tes do nosso agrupamento envolvidos no projeto 
Escolas do Queijo, viajaram rumo a Cáceres para 
visitar e conhecer a IV Feira do Queijo Europeu. 
Esta feira constitui um conjunto de atividades 
que decorrem naquela região da estremadura 
espanhola, na Semana da Torta del Casar.
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PROGRAMA 
DE EDUCAÇÃO 
PARA A SAÚDE8

O Agrupamento de Escolas do Fundão, foi uma 
das cem escolas/Agrupamentos que recebeu o 
Selo Escola Saudável 2019 – nível III – avança-
do, numa cerimónia que decorreu no dia 27 de 
setembro, na Escola Secundária D. Pedro V, em 
Lisboa.

8th ENGLISH SONG CONTEST PARLAMENTO DOS JOVENS

SESSÃO FORMATIVA PARA
ASSITENTES OPERACIONAIS

SESSÃO FORMATIVA SOBRE ALI-
MENTAÇÃO E DIABETES8
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Estêvão Gouveia Lopes

Iniciámos um novo ano letivo e é tempo 
de darmos voz às diferentes opiniões, 
assim como fazer a divulgação das di-
ferentes atividades no já histórico jor-
nal escolar “Olho Vivo”. 

Como todos puderam constatar come-
çámos o ano em circunstâncias pouco 
habituais, com obras no espaço central 
e com grande défice de Assistentes 
Operacionais. Estes constrangimentos 
afetaram toda a organização escolar, 
embora o profissionalismo de todos 
permitisse ultrapassar estes proble-
mas, pois todos (docentes e não docen-

tes) colocaram à frente da sua ação a 
nossa função e interesses principais, 
ou seja, desenvolver o processo educa-
tivo dos alunos.

Nesse processo, a escola inclusiva que 
estamos a construir exige ainda mais 
de todos. Publicou-se um diploma (DL 
54/2018) com o qual concordamos e 
que permitirá uma inclusão cada vez 
maior de todos, mas não são alocados 
meios, principalmente humanos, para 
responder a esse desafio. Contudo, 
como disse anteriormente, a resposta 
da organização foi exemplar, embora 
com o sacrifício de muitos profissio-
nais que, na sua componente não leti-
va, dão apoio aos alunos, têm turmas 
demasiado grandes para o acompanha-
mento que se pretende, têm tutorias de 
alunos que necessitam dum acompa-
nhamento mais próximo, coordenam 
cursos por vezes difíceis, entre muitas 
funções que poderia aqui elencar.

Todavia, todas as organizações desen-
volvem a sua atividade num contexto 
complexo, que no caso das instituições 
públicas inclui um conjunto enorme de 
despachos, circulares, autorizações su-
periores, etc. É neste contexto que de-
senvolvemos a nossa atividade e como 
tal organizamos os nossos recursos no 
sentido de prestarmos o melhor servi-
ço educativo possível, desenvolvendo 
as competências necessárias nos nos-
sos alunos e tornando o agrupamento 
o mais inclusivo possível. Esta afirma-

EDITORIAL

Felizmente temos uma escola com profissionais experientes, que deveriam ter uma função de maior 
acompanhamento dos mais novos permitindo dessa forma a transmissão dessa experiência aos que 
entraram há pouco tempo na profissão. Porém, a legislação existente, nomeadamente o cálculo do 
crédito horário, obrigam-nos a utilizar esses recursos em atividades que deveriam ser letivas, como 
já foram num passado ainda recente. Este condicionamento, além de criar alguma desmotivação 
nas pessoas com mais experiência, desperdiça um recurso essencial, nomeadamente as qualidades 
positivas destes trabalhadores que deveriam ser transmitidas aos trabalhadores menos experientes.

ção, que à partida parece consensual, torna-se difícil de im-
plementar na prática pela diversidade de origens familia-
res dos nossos alunos e pela diversidade de aptidões dos 
mesmos. O respeito pelos outros e pela diversidade não é 
um facto adquirido, exigindo do agrupamento um enorme 
esforço no sentido de proporcionar oportunidades a todos 
que minorem as desigualdades iniciais. A questão do res-
peito pela diferença, seja ela de género, de cor, de língua, de 
religião ou de cultura é um aspeto importantíssimo que te-
mos de ter em conta no nosso trabalho diário. Muitas vezes 
encontramos aqueles que se dizem discriminados a terem 
atitudes altamente discriminatórias para com os outros. Te-
mos que ser capazes de fazer ver a todos que a valorização 
da nossa cultura não passa pela desvalorização da outra. 
Antes pelo contrário, o respeito pelo outro e a aceitação do 
que é diferente apenas nos enriquece a todos. No entan-
to, tem de haver consciência que esta relação é recíproca 

e funciona nos dois sentidos. Caso contrário o conflito é 
inevitável.

Também a responsabilidade é outro valor fundamental que 
temos de cultivar. A responsabilidade dos alunos e das famí-
lias pelo trabalho que se desenvolve no interior do agrupa-
mento. Esta responsabilização começa por pequenas coisas, 
como o lixo que deixamos no chão, a forma como gerimos 
os nossos recursos financeiros, os consumos que fazemos 
e logicamente o trabalho que temos de realizar. Como afir-
mei anteriormente, o nosso trabalho é desenvolvido num 
contexto com inúmeros elementos internos e externos que 
o influenciam. Um desses elementos fundamentais é a fa-
mília, com a qual temos de ter uma relação muito intensa e 
que deveremos responsabilizar pelo desempenho e atitudes 
dos alunos. Responsabilizar é também incluir, chamar a fa-
mília à participação nas atividades do agrupamento, prestar 
informação contínua para que o acompanhamento do aluno 
possa ser eficaz. Mas é também pedir a intervenção das ins-
tituições externas, nomeadamente da segurança social ou 
saúde, para atuarem junto dessas famílias sempre que exis-
tam factos que indiciam negligência. Só com esta atuação 
conjunta conseguiremos criar condições que diminuam as 
desigualdades sociais que existem à partida, promovendo o 
respeito pelo outro e valorizando as aprendizagens e com-
petências adequadas ao perfil dos alunos que se pretende 
para o século XXI.

Termino, fazendo um apelo a toda a comunidade educativa 
para que consigamos trabalhar em conjunto em prol dos 
nossos alunos, da sua formação integral e consequentemen-
te na aquisição de competências que lhes permitam uma 
integração social plena em qualquer lugar do mundo.

A melhoria de condições físicas que estamos a concretizar e 
os constrangimentos passageiros que sentimos são apenas 
um aspeto do trabalho que desenvolvemos. A nossa função 
principal é a formação integral dos alunos e é esse o foco 
que temos de ter sempre.



novembro de 2019 - 3

Os desafios lançados ao público alvo variam em função do nível de escolaridade e dos interesses manifes-
tados, definindo-se as seguintes áreas em função dos objetivos: “Eu observando e experimentando ciência”, 
“Eu no centro da experimentação”, “Eu aplicando e discutindo ciência” e “Nós divulgando e difundindo 
ciência”.

“Eu observando e experimentando ciência” – os alunos (pré-escolar e do 1º ciclo) realizarão as suas expe-
riências científicas usando os materiais e os tutoriais vídeo que integram os baús de ciência, os quais estão a 
ser construídos e que circularão pelas escolas. Na realização das atividades experimentais os alunos contam 
com o apoio dos professores membros do clube Ciência Viva, educador/ professor titular do 1º ciclo e de 
alguns colegas do ensino secundário.

“Eu no centro da experimentação” – os alunos do 2º e 3º ciclo são desafiados, dentro da sala de aula e em 
ambiente não formal de aprendizagem, a solucionar problemas com que nos deparamos no dia-a-dia, tes-
tando hipóteses, realizando as suas observações, registando e interpretando resultados até chegarem às 
conclusões/resolução dos problemas.

“Eu aplicando e discutindo ciência”- os alunos do ensino secundário aplicam e discutem ciência realizando 
projetos de investigação do seu interesse / por eles propostos, alguns integrados em Domínios de Auto-
nomia Curricular. Irão ser proporcionados encontros com cientistas, podendo aprofundar-se, ainda mais, 
alguns temas sugeridos pelos alunos.

A área “Nós divulgando e difundindo ciência” decorrerá paralelamente e de forma transversal, em todos os 
ciclos, contemplando atividades de divulgação e difusão de ciência, em diversos espaços e suportes, um dos 
quais o Jornal Escolar OLHO VIVO.

Em novembro o clube terá um espaço físico, funcionando também semanalmente, em regime extracurricu-
lar, integrando alunos que voluntariamente queiram participar ou que sejam encaminhados pelos docentes, 
disponibilizando-se o equipamento e acompanhamento necessários às investigações propostas/do interesse 
dos alunos.

Sendo o Jornal Escolar um espaço privilegiado para divulgar e difundir ciência destacamos o trabalho já 
desenvolvido em sala de aula, com os professores de matemática e ciências naturais, em todas as turmas de 
6º ano, estando a decorrer as atividades do 5º ano. 

O Clube Ciência Viva do Agru-
pamento de Escolas do Fundão 
conta com a colaboração de 
entidades parceiras, docentes, 
assistentes operacionais e téc-
nicos, alunos e de um consultor 
externo, o professor aposenta-
do José Barata, na dinamização 
de atividades dirigidas a todos 
os alunos do Agrupamento e a 
outros públicos externos, no-
meadamente a população sé-
nior.

CLUBE
CIÊNCIA

VIVA
Os problemas que serviram de base às investigações 
foram os seguintes:

P1 Como é constituído o microscópio ótico compos-
to? 

P2 Quais as características da imagem dada pelo o 
microscópio ótico composto? 

P3 Quais as diferenças e semelhanças entre uma cé-
lula eucariótica animal e vegetal,

quando observadas ao microscópio ótico composto?

P4 Jogo da classificação de seres vivos- Qual o Reino 
a que pertencem?

P5 Como é que uma água turva se pode tornar lím-
pida? 

P6 Será que uma água límpida não possui microrga-
nismos?

P7 Como podemos eliminar alguns microrganismos 
existentes na água, que a tornam imprópria para o 
consumo humano?

Os alunos empenharam-se ativamente na testagem 
das diversas hipóteses de resposta aos problemas. 
O entusiasmo foi de tal ordem que alguns nem que-
riam sair da aula, no período do intervalo.

Para inscrição no clube, os alunos devem manifestar 
esse interesse junto do professor de Ciências Natu-
rais ou de Físico Química.

Em breve daremos mais notícias, até lá.

O CLUBE CIÊNCIA VIVA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO
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João Aleixo (texto)

Paola Baroni (fotos) - 12ºLH

Os alunos da turma 12ºLH do nosso 
Agrupamento inscritos como volun-
tários no Projeto “Ser Solidário”, em 
colaboração com a  coordenadora,  
professora Ana Brioso, procederam  à 
reorganização do espaço  dedicado a 
este projeto.

Devido às obras que ocorreram na ala 
sul do edifício da Escola Secundária 
(local onde se encontra o Espaço Ser 
Solidário), foi aproveitado um espaço 
disponível no Pavilhão Oficinal para 
acolher temporariamente todo o ma-
terial referente a este projeto de cariz  
social, fundado há 10 anos. Findadas as 

Alunos da ST2 (1º Ano)

No dia 16 de outubro, comemorámos o Dia Mundial da Alimentação realizando muitas atividades 
interessantes e engraçadas: explorámos a história “A sopa verde”. Recortámos de folhetos alimentos 
saudáveis e menos saudáveis para colarmos em pratos de papel que estão agora expostos na escola. 
Construímos um boneco pintando alimentos em duas rodas de alimentos de tamanhos diferentes 
e talheres serviram para os braços e para os pés. Está exposto na escola para nos lembrarmos de 
seguir sempre uma alimentação saudável e variada.

Joana Martins – Aluna 6ºA do AEF

A aluna Joana do 6º ano escreve discurso 
para os professores

Caríssimos professores e professoras

A escola foi um lugar concebido para que as crianças 
pudessem sonhar. 

Para que os alunos pudessem deixar a sua criativida-
de voar, e é exatamente isso que alguns dos profes-
sores que me deram aulas fizeram. 

No entanto há sempre que melhorar! 

Por vezes é melhor explicar ao aluno onde errou em 
vez de o repreender, é bom incentivar os alunos, ar-
ranjar maneiras divertidas de ensinar para os alunos 
gostarem de aprender.

A meu ver, seria bom que todos os professores 
tentassem encorajar os seus alunos a ler, estudar, 
aprender, mas também a serem criativos, a darem 
asas à sua imaginação.

Para mim um professor é como o capitão de um na-
vio que leva todos os seus alunos em direção aos ho-
rizontes dourados do conhecimento. Que faz crescer 
em cada aluno a vontade de conhecer o mundo que o 
rodeia e o seu mundo interior.

ESPAÇO PROJETO SER SOLIDÁRIO

obras nesta ala, foi altura para os alu-
nos do 12º LH, com o espirito de so-
lidariedade que os carateriza, porem 
“mãos à obra”, reorganizando o “Espa-
ço SER SOLIDÁRIO”, desde a desloca-
ção de todos os bens à sua arrumação 
no espaço, que agora se encontra no-
vamente ao dispor dos alunos que dele 
precisem. 

O projeto dá apoio aos alunos de todos 
os ciclos do Agrupamento em roupas, 
acessórios, artigos de higiene e mate-
rial escolar básico, que podem ser so-
licitados via Diretor de turma ou via 
email para anabrioso@esfundao.pt  . 
Também recolhe todos os bens novos 
ou usados, em bom estado, que pode-
rão ser reutilizados pelos alunos mais 
necessitados e suas famílias.

No dia 15 de outubro iniciou-se, mais uma vez, a 
Campanha “Escola Limpa” com a participação das 
turmas do 8ºA, 8º B e TAL19. Em apenas 1 hora de 
recolha do lixo encheram-se diversos sacos com 
resíduos que se encontravam no chão.

Como é possível num recinto escolar, onde passa-
mos muitas horas do nosso dia, haver tanto lixo no 
chão?!?!

Quanto daquele lixo é teu?       

Utiliza os caixotes do lixo, e principalmente os eco-
pontos que se encontram espalhados pela escola 
para depositar/separar o lixo.

Pequenos gestos fazem a diferença!

Lixo no chão, NÃO!

ESCOLA LIMPA

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

JOANA ESCREVE DISCURSO PARA OS PROFESSORES

A todos os professores e professoras presentes não 
desistam de criar nos vossos alunos a vontade de 
aprender, de sonhar, de voar mais alto. Sem percebe-
rem, fazem a diferença em muitas vidas e são a chave 
para a construção uma sociedade melhor. 

Obrigada por existirem e pela vossa pela atenção.

Este texto, redigido pela aluna Joana Mar-
tins do nosso Agrupamento foi lido na 
Sessão Solene de Abertura Oficial do Ano 
Letivo 2019/2020, que decorreu no dia no 
dia 16 de outubro, no auditório d’ A Moa-
gem – Cidade do Engenho e das Artes, no 
Fundão.
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Beatriz Martins / Joana Pires / Laura 
Lourenço / Margarida Rafael / Ma-
riana Carvalho (12o CT2)

Entre os dias 29 de novembro e 5 de 
outubro, deslocámo-nos à capital da 
Bulgária, Sófia, juntamente com os pro-
fessores Luís Nunes, Luís Gonçalves e 
Maria João Baptista.

Todos os países desenvolveram um 
projeto de biologia sobre a alimenta-
ção saudável, que foi apresentado no 
primeiro dia. O nosso projeto consis-
tia em criar um novo queijo misturado 
com frutas e legumes. As frutas e os 
legumes por conterem frutose (prejudi-
cial à saúde quando em excesso) devem 
ser ingeridos com algo que tenha fibras 
na sua constituição (queijo), o que tor-
na a sua ingestão mais saudável.

Todos os alunos envolvidos no projeto 
sabem falar inglês, mas a semana que 
passámos na Bulgária permitiu-nos me-
lhorar as nossas habilidades de comu-
nicação.

Alguns de nós eram um pouco tímidos 

*Carlos Neves Marta

As árvores são os seres vivos mais vistosos da Terra, assim como os mais com-
plexos do reino vegetal.

Povoam o nosso Planeta hà aproximadamente 370 milhões de anos.

Estes seres maravilhosos são os responsáveis pela tua e minha existência! 

Conseguem absorver o dióxido de carbono que expiramos e transformá-lo em 
oxigénio, um gás fundamental para a vida animal.

Alem disso, as árvores ao realizarem estas trocas gasosas regulam a temperatura 
no espaço urbano mantendo os verões e os invernos mais suportáveis pelo nosso 
corpo.

Só por aqui podes concluir que quantas mais árvores plantares melhor ambiente 
terás na tua aldeia, vila ou cidade.

Cada vez mais as árvores são entendidas como parceiras na tarefa de proteção 
do ambiente contra as alterações climáticas, causadas por exatamente aqueles 
que as diabolizam. Felizmente que cada vez são menos as pessoas que não gos-
tam de árvores. Tens algumas dessas pessoas na tua rua? Se sim, tens a missão 
de lhes explicar que são mais as vantagens em as terem como parceiras do que 
as verem como “empecilhos”. Mais, as árvores reduzem a poluição sonora que 
muitas vezes não te deixa dormir ou mesmo estudar. Servem ainda de barreira 
aos ventos fortes e frios, assim como de retenção das terras quando surgem 
fortes chuvas. No espaço urbano as suas raízes têm grande importância na dre-
nagem do solo e quando não existem, as praças, ruas e caves ficam totalmente 
inundadas com graves prejuízos para toda a comunidade. Além disso, as suas 
folhas contribuem para aumentar a fertilidade do solo, deixando nele os nu-
trientes que servirão de alimento a outras plantas. Servem ainda de abrigo aos 
animais que nos ajudam a controlar as pragas mantendo o equilíbrio ecológico.

Por tudo isto, e muito mais, este seres fantásticos a que chamamos árvores 
devem ser protegidos. E tu terás um papel fundamental nesta missão! O ser hu-
mano ainda é um animal muito assustado e cheio de medos, e por isso qualquer 
coisa que esteja acima do seu nariz significa uma ameaça. Mas tu já tens muita 
informação que te é transmitida pela escola e pelas redes sociais, e por isso o 
que para uns são medos para Ti são oportunidades de mudança!

Por isso, vamos todos plantar ÁRVORES, plantar VIDA!

* Encarregado de Educação das alunas Carolina Fabião Marta e Francisca Fabião Marta

No dia 20 de outubro comemorou-se o Dia Mundial de Combate ao Bullying. Con-
vidamos-vos a visitar conhecer e divulgar o novo website “Escola Sem bullying. 
Escola sem Violência” em: https://www.sembullyingsemviolencia.edu.gov.pt/ 
com recursos e iniciativas destinados a alunos, docentes, assistentes operacio-
nais, encarregados de educação e demais elementos da comunidade educativa.

Envolva a sua Escola no Plano de Prevenção e Combate ao Bullying e Ciber-
bullying. Participe na campanha “Escola Sem Bullying. Escola Sem Violência.” e 
faça-nos chegar as iniciativas dinamizadas pela Escola, enviando vídeos ou foto-
grafias, com uma breve nota explicativa.

Pode fazê-lo em http://www.sembullyingsemviolencia.edu.gov.pt/?page_
id=13046 ou enviando email para sembullyingsemviolencia@edu.gov.pt

Podem também seguir-nos nas redes sociais, no Facebook (https://www.face-
book.com/escolasembullying.escolasemviolencia/) e no Instagram (https://ins-
tagram.com/sembullying_semviolencia?igshid=37wotv5duf7m). onde divulgare-
mos informação, e partilharemos as iniciativas neste âmbito.

AS ÁRVORES DIA MUNDIAL DE COMBATE AO BULLYING

ERASMUS

no começo, mas com o tempo ficaram à vontade uns com os outros 
e ter uma conversa em inglês começou a ser natural e espontâneo 
nos últimos dias.

Esta é definitivamente a melhor maneira de treinar o nosso inglês 
e de nos divertirmos ao mesmo tempo, e essa experiência prepara-
-nos para o futuro, porque é muito provável que seja necessário 
usar essas habilidades na nossa vida adulta. 

Ao longo desta experiência conhecemos várias pessoas de diferen-
tes nacionalidades; religiões com diferentes idiomas e de alguma 
forma essas pessoas que no primeiro dia nunca tinhamos visto 
tornaram-se especiais durante esta jornada e talvez amigos.

Para além de uma viajem com trabalho o projeto deu-nos a conhe-
cer outras realidades e para nos foi, de facto, um Gift.

Graças a este projeto tivemos oportunidade de nos inteirarmos 
mais sobre a história da Búlgaria, visitando o Museu Nacional de 
História, duas cidades antigas, Plovdiv e Koprivshtiza, e diversas 
igrejas, na sua maioria ortodoxas, entre as quais a Igreja de Boya-
na, património mundial da UNESCO. Conhecemos ainda a Univer-
sidade de Sófia, na qual podemos observar exposições e participar 
na realização de atividades experimentais. 

Com esta viagem estivemos em contacto com variadas culturas, 

o que nos permitiu expandir o nosso conhecimen-
to acerca do mundo e os contrastes nele presentes. 
Pudemos também constatar as semelhanças e as 
diferenças no quotidiano dos países envolvidos no 
projeto Erasmus+. Foi certamente uma experiência 
gratificante, não só pelas pessoas que conhecemos 
e pelas que nos acompanharam, mas também pela 
oportunidade de conhecer um novo país.
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PROJETO ESCOLAS DO QUEIJO 
– PARTICIPAÇÃO NA SEMANA 
DA TORTA DEL CASAR E NA IV 
FEIRA DO QUEIJO EUROPEU

No âmbito do projeto Escolas do Queijo, alunos e 
professores  do nosso agrupamento foram convida-
dos  a  participar na IV Feira Europeia do Queijo.

A comitiva de 10 pessoas incluiu o Diretor do AEF, 
três professoras e 6 alunos do ensino secundário. Os 
alunos que participam nesta atividade são do 11º ano 
e participaram no ano letivo anterior no projeto e na 
feira do queijo, na Soalheira.

Este ano letivo o projeto Escolas do Queijo tem con-
tinuidade, envolvendo os alunos do 10º ano dos cur-
sos CT, integrado nos conteúdos programáticos. 

Os alunos do Pré-Escolar e 1º ciclo poderão partici-
par no projeto produzindo os queijos nas quintas em 
visitas temáticas, orientadas pelo Dr. Pedro Silveira.

A professora Anabela Santos  descreve a participação 
da comitiva do  AEF Semana da Torta del Casar e na 
IV Feira do Queijo Europeu:

Dia 11 de outubro um grupo de alunos e docentes do 
nosso agrupamento envolvidos no projeto Escolas do 
Queijo, viajaram rumo a Cáceres para visitar e conhe-
cer a IV Feira do Queijo Europeu. Esta feira constitui 
um conjunto de atividades que decorrem naquela re-
gião da estremadura espanhola, na Semana da Torta 
del Casar.

O convite foi feito pelos parceiros da Câmara Muni-
cipal promotores do já referido projeto que quis, as-

A Torta del Casar é um queijo natural produzido com 
leite de ovelha de raça merina das criações da área 
geográfica de Llanos de Cáceres, Serra de Fuentes e 
Montánchez. A referida zona de criação de gado in-
clui aproximadamente 400 000 ha e engloba 36 mu-
nicípios e o queijo é produzido, posteriormente, em 
Casar de Cáceres.

O Torta del Casar caracteriza-se pela sua casca semi-
dura, de cor amarela, que cobre um queijo de pasta 
branca nacarada, de aroma e gosto intensos. O seu 
interior é tão cremoso que, por vezes, escorre por 
entre as fissuras da casca, o que o torna irresistível.

O premiado Torta del Casar é identificado pelo seu 
característico aroma, ao qual se une um paladar in-
tenso e desenvolvido, muito pouco salgado e ligeira-
mente amargo. Esta última característica deve-se ao 
uso de coalho vegetal usado na sua produção, que é 
extraído do cardo Cynara cardunculus. O efeito que 
gera durante o processo de maturação quando a cas-
ca ainda não está totalmente formada faz com que os 
queijos não suportem o seu próprio peso, tendendo a 
ficar achatados e arredondados nos lados. Assim, os 
queijos Torta del Casar adquirem uma forma atípica 
que aos seus produtores de Casar de Cáceres fazia 
lembrar uma “torta de pan” , daí o seu nome de Torta 
del Casar.

A sua produção é totalmente tradicional. De tal for-
ma que para a produção de cada quilo de Torta del 
Casar é necessário ordenhar cerca de vinte ovelhas. 
Atualmente, a sua produção é regulada pela Denomi-
nação de Origem Protegida Torta del Casar.

Para saborear completamente um Torta del Casar, 
deverá aquecê-lo antes da sua degustação porque se 
for comido frio as suas qualidades sensoriais não se-
rão verdadeiramente apreciadas.

O Concurso “Fronteiras de Esperança: 
Minha Terra, Meu Futuro”, promovido 
pelo Centro de Estudos Ibéricos  (CEI) 
e pela Comunidade Intermunicipal das 
Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE), será 
dinamizado pelas escolas aderentes, 
localizadas no território e nos espaços 
transfronteiriços contíguos. Este con-
curso pretende estimular a criatividade 
dos jovens estudantes com base nos re-
cursos e nas dinâmicas territoriais, le-
vando-os a refletir sobre as perspetivas 
que se abrem para o nosso futuro cole-
tivo. O Concurso apela à observação e 
à leitura criativa com enfoque geográfi-
co, literário e artístico e pretende sus-
citar a investigação e a reinterpretação 
das potencialidades e dos recursos do 
território. Neste contexto pretende-se 
que os alunos desenvolvam trabalhos.

No regulamento do concurso (Artigo 

2º) pode ler-se:

1. Destinatários: estudantes dos es-
tabelecimentos de ensino básico e se-
cundário, de escolas do ensino público, 
privado ou cooperativo da CIM Beiras e 
Serra da Estrela

2. Temas: as candidaturas serão apre-
sentadas aos seguintes três temas, 
adiantando-se alguns tópicos, formas 
de expressão e/ou formas de represen-
tação:

I. Leitura e (re)interpretações do terri-
tório: diagnósticos prospetivos

. Natureza, ambiente patrimónios: re-
cursos para um desenvolvimento sus-
tentável

. Da terra à mesa: agricultura e desen-
volvimento rural, gastronomia e siste-
mas alimentares

. Aldeias, vilas, cidades: situação atual e 
perspetivas de desenvolvimento futuro

II. Escrita, literatura e território: traba-
lhos de expressão literária

. Literatura e território: originais de 
prosa ou de poesia (conto, crónica, en-
saio, etc)

. Rotas de Escritores: a minha terra e 
seus escritores (ensaio, reportagem fo-
tográfica, vídeo)

. Eduardo Lourenço: o homem e a obra 
(ensaio)

(iii) Arte e território: trabalhos de ex-
pressão artística

. Fotografia 

. Artes visuais (desenho, urban sket-
chers, pintura, escultura, etc)

. Arte Digital (vídeo, etc)

. Artes Performativas e expressão dra-
mática

3. Participação: escalões e modalidades 
de participação

. Os trabalhos poderão ser realizados 
individualmente ou em pequenos gru-
pos (max. 3 alunos).

. Poderão participar alunos de todos os 
níveis de ensino, desde o pré-escolar ao 
12ºano.

Haverá prémios para todos os níveis e 
modalidades de participação

Fiquem atentos! 

Brevemente, o regulamento do concur-
so será dado a conhecer na escola, para 
ficarem a saber TUDO!

PROJETO ESCOLAS DO QUEIJO TORTA DEL CASAR

sim, reconhecer o empenho dos alunos envolvidos.  

Na manhã da nossa visita, no Instituto de Educação 
Secundária Via del la Plata, em Casar de Cáceres, 
numa sessão com um afinador de queijos e junta-
mente com colegas espanhóis pudemos aprender 
como se fabrica e quais as principais características 
da Torta del Casar, um queijo-amanteigado de ove-
lha. Provámos e fizemos uma apreciação quantitati-
va da Torta del Casar, desde o cheiro característico, 
paladar e aspeto, sempre com a orientação do afi-
nador de queijos. Trata-se de um queijo de denomi-
nação de origem protegida, por ser o resultado de 
uma tradição antiga e pelas qualidades singulares, e 
considerado um primo do queijo português Serra da 
Estrela. 

Na parte da tarde, do dia da nossa visita, foi possível 
conhecer o  Museu do Queijo de Casar de Cáceres 
que mostra como os moradores mantiveram, ao lon-
go dos anos, as características da Torta del Casar, 
preservando sua essência.

Na IV Feira do Queijo Europeu estavam representa-
dos queijos portugueses e os do concelho do Fun-
dão tiveram um destaque especial, incluindo os que 
foram produzidos na nossa escola no âmbito deste 
projeto Escolas do Queijo.

CONCURSO “FRONTEIRAS DE ESPERANÇA: MINHA TERRA, MEU FUTURO”
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No dia 10 de outubro (15h00) realizou-se uma sessão 
formativa, pela enfermeira Susana Salvado do Centro 
de Saúde do Fundão, para assistentes operacionais, 
no âmbito dos cuidados a ter com alunos com neces-
sidades de saúde específicas (NSE), relacionadas com 
a eliminação fisiológica e alimentação por sonda.

Participaram ainda nesta sessão duas alunas da tur-
ma TAS17, no âmbito dos projetos que estão a prepa-
rar para as suas Provas de Aptidão Profissional.

NOTÍCIAS PES
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE

A pensar na saúde do adulto e na promoção da 
mesma, no dia 23 de outubro (16h30), decorreu  na 
sala 21 do nosso Agrupamento a sessão formati-
va “A Saúde do Adulto e prevenção do Burnout”, 
dinamizada pela Dra. Diana Sousa, médica interna 
de medicina geral e familiar no Centro de Saúde do 
Fundão, e uma Aula de Yoga Sámkhya (o Yoga tradi-
cional da Índia)” pela professora Elga Correia. Esta 
aula realizou-se na Biblioteca da Secundária. Partici-
param nestas atividades docentes e não docentes.

O corpo e a mente estão permanentemente interliga-
dos. Uma boa saúde mental é fundamental  para uma 
vida com qualidade.

A comemoração do Dia Mundial da Alimentação foi 
definida em novembro de 1979, pelos países mem-
bros na 20ª Conferência da ONU para a Alimentação 
e a Agricultura. 

Estima-se que o número de habitantes do planeta 
vai ultrapassar os nove mil milhões de pessoas em 
2050. Para conseguir dar resposta às necessidades 
alimentares desta população, a produção mundial de 
alimentos vai ter de aumentar em 60%.

Indo ao encontro de um dos objetivos traçados pela 
ONU para o Dia Mundial da Alimentação “Alertar 
para a problemática da fome, pobreza e desnutrição 
no mundo” neste ano, no AEF, realizámos uma inter-
venção na cantina escolar para chamar a atenção dos 
alunos para o desperdício alimentar. 

Sabemos que “o refeitório escolar é um espaço de 
educação para a saúde e de  promoção de estilos de 
vida saudáveis” (DGE- Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 

O Selo Escola Saudável distinguiu, em setembro de 
2019, escolas e agrupamentos de escolas, públicas e 
privadas, que concorreram à iniciativa lançada este 
ano e que se destacaram na promoção de uma políti-
ca de saúde e de bem-estar espelhada no seu projeto 
educativo, fortalecendo assim a sua capacidade em 
criar um ambiente saudável para a aprendizagem. 

Nesta segunda edição, foram concedidas 213 men-
ções “Selo Escola Saudável”, entre os níveis “Inicia-
ção”, “Intermédio” e “Avançado”.

O Agrupamento de Escolas do Fundão, foi uma das 
cem escolas/Agrupamentos que recebeu o Selo Esco-
la Saudável 2019 – nível III – avançado, numa cerimó-
nia que decorreu no dia 27 de setembro, na Escola Se-
cundária D. Pedro V, em Lisboa. Esta menção é válida 
durante os próximos dois anos.

2013). Sabemos ainda que “as refeições, em refeitórios escolares, 
visam assegurar uma alimentação equilibrada e adequada às ne-
cessidades dos alunos” (https://www.dge.mec.pt/refeitorios-esco-
lares). 

Sabemos também que: 

•Em nove meses, quase 1 000 0000 de refeições escolares enco-
mendadas foram desperdiçadas porque os alunos faltaram à re-
feição;

•1/3 da comida produzida em todo o mundo acaba no lixo. Quan-
tidade suficiente para alimentar 3 milhões de pessoas;

•Cerca de 50.000 acabam, diariamente, no lixo de restaurantes de 
todo o país;

•Estima-se que 360.000 pessoas passam fome em Portugal;

•10% das emissões de gases de efeito de estufa provém do cresci-
mento de alimentos que nunca irão ser consumidos;

•4600Kcal de comida são produzidas, todos os dias, para cada 
pessoa, mas apenas 2000 Kcal (menos de metade) são consumidas; 

•200L de água é o que cada um de nós gasta por dia. A água usada 
na rega de alimentos desperdiçados seria suficiente para satisfazer 
as necessidades de 9 milhões de pessoas.

Quem nesse dia não foi almoçar à cantina teve oportunidade de 
pensar sobre o impacto do desperdício alimentar, através da visua-
lização de um pequeno vídeo que foi enviado por e-mail para toda 
a comunidade escolar.

É importante que os alunos reflitam sobre estes dados e que cada 
um olhe para o seu próprio prato com a absoluta certeza de que A  
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NÃO SE PODE DAR AO LIXO!

Na sequência da aprovação da 
candidatura no âmbito do Pro-
grama Cuida-te no próximo dia 
4 de novembro (segunda feira), 
virá à escola a Companhia de 
Teatro USINA para apresentar a 
peça “O corpo é que paga”, que 
vai abordar o tema da alimenta-
ção, em geral, e da obesidade, 
em particular.

As turmas do 7ºano foram as 
turmas selecionadas por se 
considerar que pode ser um 
público motivado para o tema, 
numa altura em que a preocupa-
ção com o corpo lhes começa a 
fazer bastante sentido.

Vai ainda realizar-se no dia 6 de 
novembro, pelas 14h30, uma 
sessão de formação para docen-
tes e não docentes, dinamizada 
por uma equipa específica do 
CHCB. Esta sessão destina-se 
essencialmente a fornecer indi-
cações de como proceder pe-
rante uma crise de diabetes, e 
foi solicitada pela nossa escola 
à UCC, considerando o consi-
derável número de alunos do 
Agrupamento que administram 
insulina.

No Dia Mundial da Alimentação, decorreu ainda na 
Biblioteca da Escola Secundária, uma sessão forma-
tiva sobre alimentação e diabetes para os alunos das 
turmas TAS17, TAS18 e TAS19 , do Curso Profissio-
nal Técnico Auxiliar de Saúde. 

Esta sessão foi dinamizada pelas enfermeiras Isabel 
Sebastião e Carla Martins, da Consulta do Pé Diabéti-
co do Centro de Saúde do Fundão. 

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO NO REFEITÓRIO DO AEF VAI ACONTECER 
BREVEMENTE

SAÚDE DO ADULTO E
PREVENÇÃO
DEBURNOUT & YOGA 
NA PROMOÇÃO DA 
SAÚDE E BEM ESTAR

SELO ESCOLA SAUDÁ-
VEL 2019 – NÍVEL III – 
AVANÇADO POR MAIS 
DOIS ANOS

SESSÃO FORMATIVA 
PARA ASSITENTES
OPERACIONAIS

SESSÃO FORMATIVA 
SOBRE ALIMENTAÇÃO E 
DIABETES
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A parceria entre o Agrupamento de Escolas do 
Fundão e o Instituto de Enseñanza Secundaria Los 
Sauces de Benavente/Zamora nasceu do Projeto EM-
PRETIC. Este projeto envolveu 16 escolas, sendo 8 
escolas portuguesas e 8 escolas espanholas, que tra-
balharam em pares, no âmbito deste projeto Ibérico. 

No final do projeto EMPRETIC, as parcerias mantive-
ram-se e deram continuidade ao projeto Observa_Ac-
ción.

Nos dia 4, 5 e 6 de novembro, quatro elementos do 
AEF vão  deslocar-se ao IES Los Sauces, em  Bena-
vente, Espanha,  agora no âmbito do projeto  Ob-
serva_Acción. O objetivo desta atividade é realizar 

PROJETOS 
E CLUBES

PROJETOS SELECIONADOS 
PARA A MOSTRA FINAL DO 
PRÉMIO CIÊNCIA NA ESCOLA
FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO

Os projetos Cocktail Bioprotetor (3º esca-
lão) e ReuSPA – Reutilizar Soro/para Pro-
teger o Ambiente/para Alimentação (4º 
escalão) foram selecionados para estar pre-
sentes na mostra final do Prémio Ciência na 
Escola, da Fundação Ilídio Pinho.

No projeto Cocktail Bioprotetor (3º escalão) desen-
volveu-se um produto inovador, composto por um 
consórcio de microrganismos endófitos extraídos de 
Arbutus unedo L. da Serra da Gardunha, o qual foi 
inoculado em medronheiros jovens, com o objetivo 

de aumentar a sua resistência a stresses abióticos e 
bióticos. A utilização de microrganismos que colo-
nizam naturalmente as plantas é uma solução que 
pode ser usada em modo de produção biológica, 
contribui para a recuperação mais rápida, mais eco-
nómica e amiga do ambiente, das áreas ardidas.

O projeto ReuSPA – Reutilizar Soro/para Proteger o 
Ambiente/para Alimentação (4º escalão) surgiu dos 
projetos: Escolas do Queijo e EMPRETIC, no âmbito 
dos quais os alunos produziram queijo. Enquanto de-
corria o processo de fabrico foram-se apercebendo da 
elevada quantidade de soro produzida, pelo dessora-
mento da coalhada. Este subproduto das queijarias 
é um produto sem valor económico e com elevado 
potencial contaminante pela eutrofização das águas. 

O tratamento destas águas residuais é complexo e 
caro. No entanto é  também um subproduto com 
elevado valor nutricional.

No projeto ReuSPA foram produzidos 4 protótipos 
de bebidas lácteas que utilizaram dois subprodutos 
da região sem valor económico (soro e fruta exce-
dente) e Kéfir no processo de fermentação da lacto-
se do soro, produzindo variantes mais saudáveis e 
de digestão mais fácil. As bebidas foram bem acei-
tes pelos provadores.W

Ainda não é conhecida a data e o local para a reali-
zação da FEIRA NACIONAL, mas estes projetos irão, 
com certeza, representar o AEF da melhor forma 
possível!

A mobilidade à Bulgária cum-
priu os seus objetivos, tendo 
as alunas que participaram tido 
um desempenho excelente. Não 
ocorreram quaisquer incidentes 
negativos.

As alunas apresentaram o trabalho de-
senvolvido no âmbito da disciplina de 
Biologia e Geologia, com a professora 
Maria João Baptista, sobre a produção 
de queijo com fruta e vegetais liofiliza-
dos. Esta  iniciativa revelou-se bastante 

BENCHLEARNING INTEGRADO NO PROJETO “OBSERVA_ACCIÓN”

Benchlearning. Os professores irão observar proces-
sos e produtos relativos à prática pedagógica e à ges-
tão da escola. Estas observações permitirão efetuar 
aprendizagens e implementar mudanças nas escolas 
de origem, permitindo melhorar o serviço educativo 
prestado em cada estabelecimento. 

Desta forma, completa-se a observação de práticas 
educativas e de gestão e organização entre escolas, 
uma vez que nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro de 
2019 recebemos, também na nossa escola, o Institu-
to de Enseñanza Secundaria Los Sauces de Benaven-
te/Zamora.

CIÊNCIA NA ESCOLA – FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO

PROJETO ERASMUS GIFT MOBILIDADE À BULGÁRIA

atrativa para a economia da Beira Baixa e, simultaneamente, con-
tribuiu para uma alimentação mais saudável. 

As alunas participaram ainda ativamente nas atividades de inves-
tigação forense propostas pela escola búlgara e solidificaram os 
laços de amizade e parceria que se têm vindo a criar, desde o início 
do projeto.

Este projeto ERASMUS, tal como os anteriores,  permite aos alunos 
abrir horizontes para um mundo vasto e globalizado e perspetivar 
trabalho colaborativo num contexto internacional.
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Leonor Marques, 6ºA/Alexandra 
Bento

“Um dia, em conversa com a 
minha mãe sobre a definição 
da palavra “cidadania” e sobre a 
disciplina com o mesmo nome 
e respondendo ao desafio que 
a nossa diretora de turma tinha 
apresentado aos nossos encar-
regados de educação, de virem 
à Escola, apresentar um tema à 
turma do 5ºA, no ano letivo de 
2018/2019, a minha mãe suge-
riu que devíamos conhecer uma 
engenheira informática, que es-
tava a viver no Fundão, porque 
veio trabalhar para a empresa 
Altran, da área das tecnologias 
e que nos explicaria o que acon-
teceria se não existisse cidada-
nia!

Eva Dionísio, 8ºB

Mahatma Gandhi nasceu a 2 de outubro de 1869, na Índia Britânica, e morreu a 
30 de janeiro, assassinado, em Nova Deli na Índia.

Foi casado, teve quatro filhos e vivia modestamente numa aldeia autossuficiente. 
Era vegetariano e usava o tradicional xaile indiano, o dhoti. Em várias ocasiões 
esteva preso na África do Sul e na Índia.

Estudou direito em Londres e foi advogado, político, ativista, escritor e foi pre-
sidente do congresso nacional indiano. Gandhi também ganhou o prémio de 
Pessoa do Ano em 1930 e foi indicado quatro vezes para o prémio Nobel da Paz.

Ele também contribuiu para que os ingleses deixassem a Índia, realizou greves de 
fome para combater a violência religiosa e conseguiu provar ao mundo que a revo-
lução não precisa de violência.                                                                                                     Na 
Índia, o dia 2 de outubro (aniversário de Gandhi) é feriado nacional e, em todo o 
mundo, comemora-se o Dia Internacional da Não Violência.

A lenda da primavera (Martisor 1 de Março) Moldávia

A lenda conta que o Sol, triste por estar sempre no Céu e pelo seu impossível 
casamento com a Lua, transformou-se em homem desceu á Terra divertindo-se 
com os outros humanos.

 O velho Dragão, com inveja da felicidade do Sol decidiu prendê-lo nas profun-
dezas do seu castelo.

 Sem luz e sem calor as pessoas ficaram tristes, e a Natureza perdeu a sua alegria.

 Então um homem muito corajoso partiu para salvar o Sol. A viagem durou 3 
estações (verão, outono e inverno) até chegar ao castelo do Dragão.

 Lutou com o Dragão durante 3 dias e 3 noites até o conseguir matar, libertando 
assim o Sol, todos ficaram felizes e assim chegou a primavera.

Infelizmente o nosso herói morreu na neve, e no local onde o seu sangue caiu 
nasceram flores brancas as primeiras flores da primavera.

UMA GRANDE LIÇÃO

E foi assim, que a Souad Mamo, veio 
apresentar-se à nossa turma, no dia 23 
de maio de 2019, no decorrer da aula 
de cidadania, explicou que foi “apá-
trida” durante a maior parte da sua 
vida e nós não conhecíamos o signifi-
cado dessa palavra…A Souad mostrou 
numa apresentação em Power Point, o 
mapa do Mundo, a localização do país 
natal dos seus pais, a Síria, explicou 
que o pai acreditava na religião cris-
tã e a família da sua mãe, na religião 
muçulmana, como não era possível a 
vida comum dos dois, num país, que 
não aceita a união entre duas pessoas 
de diferentes religiões, os dois fugiram 
para outro país, o Líbano! Mas mesmo 
aqui, porque os descendentes da sua 
união, deveriam seguir a religião da 
mãe, nem a Souad, nem os seus dois 
irmãos foram registados, não podiam 
ser cidadãos, para estudarem nas es-
colas e na universidade, os seus pais 
pagavam a essas instituições para os 
permitirem frequentar o ensino. Se ne-
cessitavam de ir ao hospital, porque 
estavam doentes, tinham que ingres-
sar com o cartão de uma amiga. Nem 
podiam participar em atividades como 
o atletismo, futebol ou basquetebol, 
porque não tinham cartão de cidadão 
ou passaporte, porque não existia ne-

nhum registo deles como indivíduos! E 
foi assim durante muito tempo, até que 
um dia, a Souad e os irmãos, já adul-
tos, começaram a enviar cartas para 
todos os países do Mundo, quem os 
podia receber? Quem os poderia acei-
tar e dar uma nacionalidade? O Brasil 
respondeu e através das redes sociais, 
conseguiram encontrar uma família na-
quele país que os acolheu e quem os 
ajudou a integrar, a aprender uma nova 
língua, as novas regras, infelizmente, 
nesse novo país e depois de receberem 

a nova nacionalidade, o seu irmão mais 
novo, foi morto, durante um assalto e 
depois de tanta luta, a tristeza foi mui-
to grande com esta perda! As duas ir-
mãs agora procuram um novo destino, 
a Maha Mamo, irmã da Souad, é ativista 
dos direitos humanos, corre o mundo 
contando a sua história e tentando aju-
dar todos o que estão a passar as mes-
mas dificuldades e a Souad veio para o 
Fundão, iniciar um novo futuro, vamos 
fazer com que se sinta em casa, certo?”

MAHATMA GANDHI A LENDA DA PRIMAVERA

Oriana Guedes 8º B  nº 19

Maya Angelou foi escritora, nasceu em 
1928 e morreu, com 86 anos, em 2014. 
Vivia nos Estados Unidos da América e 
era afro-americana, uma mulher deter-
minada e inspiradora.

Quando Maya Angelou era mais nova 

MAYA ANGELOU

acreditava que as palavras dela podiam 
magoar as outras pessoas, então ela 
acabou por prometer a si mesma que 
nunca mais falava. Durante 5 anos não 
disse nada.

Tornou-se a voz do Movimento pelos 
Direitos Civis e de todos os que luta-
vam pelos direitos dos afro-america-

nos. Lembra-nos constantemente de 
que todos, brancos ou negros, homens 
ou mulheres, temos direitos iguais.

Foi cidadã e poeta militante, defenso-
ra dos direitos civis, trabalhou com 
Martin Luther King Jr e Malcom X, e 
conseguiu o respeito de muitos, entre 
eles Bill Ellington, para quem compôs 

o poema “On the Pulse of the Morning” 
e de Barack Obama que lhe concedeu o 
“Presidential Medal of Freedom”.

“A minha missão nesta vida não é so-
breviver, mas prosperar e fazê-lo com 
paixão, alguma compaixão, um pouco 
de humor e algum estilo” disse Maya 
Angelou.
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Está em curso mais um programa do Parlamento dos 
Jovens.

Nas palavras dos promotores: O “Parlamento dos Jo-
vens” assume uma importância acrescida na educa-
ção para a cidadania dos jovens e na procura de uma 
maior e melhor participação dos mesmos na socieda-
de, com conhecimentos substantivos das regras das 
democracias e, essencialmente, do processo demo-
crático de eleição dos representantes dos cidadãos 
na esfera governativa.

Para a presente edição os temas em discussão são:

Ensino Secundário: 

Violência Doméstica e no Namoro: como garantir o 
respeito e a igualdade?

Ensino Básico: 

Violência Doméstica e no Namoro: da sensibilização 
à acção.

Para que possamos continuar a honrar as participa-
ções anteriores das nossas escolas apelamos à parti-
cipação da comunidade escolar nesta iniciativa. 

Para mais informações sobre o programa Parlamen-
to dos Jovens 2018-2019 pode recorrer-se a http://
www.jovens.parlamento.pt.

No agrupamento, qualquer esclarecimento sobre a 
constituição de listas pode ser pedido professor An-
tónio Amaral, antonioamaral@esfundao.pt.

1 Proponentes

O grupo 330 propõe a realização da 8ª edição do En-
glish Song Contest

2 Data e local

Dia 27 de março do 2020, pelas 21 horas, no anfitea-
tro do AEF.

A entrada no anfiteatro será feita através da compra 
prévia de um bilhete, no valor de um euro cada, cujo 
valor final reverterá para os vencedores.

3 Destinatários

A atividade dirige-se a alunos de 2º, 3º ciclo e ensino 
secundário a frequentar o Agrupamento de Escolas 
do Fundão.

Haverá a criação de dois escalões. O 1º escalão para 
alunos até ao 8º ano, o 2º escalão para alunos do 9º 
ano e ensino secundário.

O nº limite de canções é de 16, podendo excecional-
mente atingir os 18.

O nº mínimo de canções por escalão é de duas.

Os participantes poderão concorrer individualmente 
ou em grupo, não devendo, neste último caso, exce-
der os 5 membros.

Um aluno a concorrer a solo poderá apresentar-se ao 
concurso uma segunda vez, se integrado num grupo.

Para poderem ser concorrentes a este concurso, os 
alunos deverão frequentar, pelo menos, 50% dos en-
saios.

4 Banda sonora e ensaios

As músicas escolhidas terão de ser obrigatoriamente 
cantadas em língua inglesa.

O período de inscrição realiza-se de 28 de outubro a 
22 de novembro de 2019.

Nos dias 6, 20 e 27 de novembro de 2019 realizar-se-
-ão as primeiras audições.

A divulgação da seleção dos concorrentes faz-se a 12 
de fevereiro de 2020.

Após a seleção dos concorrentes, os mesmos deverão 
providenciar o registo áudio das músicas em suporte 
digital e sem qualquer registo da voz do cantor/ can-
tora original.

5 Autorização dos encarregados de educação

Após a inscrição dos cantores, os alunos têm de, num 
período de três semanas, apresentar a autorização 
dos encarregados de educação relativamente à per-
missão de participação neste concurso e registo de 
imagem.

6 Divulgação

A divulgação do concurso será feita através dos ca-
nais normais, anúncio afixado em vários locais do 
Agrupamento e através dos professores de inglês.

Jornal escolar Olho Vivo

Programa de rádio escolar

Jornal do Fundão

7 Inscrição

Através do preenchimento de uma ficha de inscrição 
cedida pelos professores de inglês ou coordenadores 
no local dos ensaios.

8 Júri

Um professor da Academia de Música e Dança do 

Fundão

A vereadora da Educação da CMF

Um membro designado do Agrupamento de Escolas 
do Fundão

Um professor de inglês do Agrupamento de Escolas 
do Fundão

Presidente da Associação de Estudantes

A votação do júri é secreta, só sendo divulgados os 
dois primeiros classificados de cada escalão.

9 Prémios

A atribuir um prémio de 1º e 2º classificado por es-
calão

A forma dos prémios será definida posteriormente, 
de acordo com as disponibilidades do Agrupamento.

10 Parcerias

Câmara Municipal do Fundão

Outras a definir

11 Equipa responsável

A equipa de docentes é formada por professores do 
grupo 330, sendo o coordenador o professor Luís Nu-
nes.

Compete ainda à equipa, como responsável do proje-
to, esclarecer, avaliar e decidir sobre qualquer situa-
ção que se venha a verificar e que não esteja contem-
plada neste regulamento.

Aprovado em reunião de grupo 330 de dia 16 de ou-
tubro de 2019.

PARLAMENTO DOS JOVENS

REGULAMENTO DO CONCURSO - 8th ENGLISH SONG CONTEST

Grupo 600 do Departa-
mento de Expressões 

Alunos das Artes 
Visuais visitam o 
Museu do Azulejo 
e Centro de Arte 
Moderna (CAM) na 
Gulbenkian

Realizou-se, a 11 de se-
tembro deste ano, a visi-
ta ao Museu Nacional do 
Azulejo e ao CAM, Centro 
de Arte Moderna da Fun-
dação Calouste Gulben-
kian, em Lisboa

Convidada a escola para 
participar na concreti-
zação de um painel de 
azulejos, comemorativo 
do 25 de Abril, a apli-
car junto à Fortaleza de 
Peniche, antiga cadeia 
política transformada 
recentemente em Museu 
Nacional da Resistência, 
as turmas AV e CTAV dos 
12º, 11º e 10º anos de ar-

VISITA DE ESTUDO - ARTES VISUAIS

tes, consideraram a importância de ob-
servar, in sito, objetos de referência da 
azulejaria em espaço museológico e em 
espaço urbano

De importância para esta deslocação 
foi considera também a visita a espaços 
emblemáticos, como o Largo do Carmo, 
permitindo assim conhecer Lisboa na 
sua estrutura histórica

A deslocação em transporte coletivo, 
rede de Metro, permitiu ainda abor-
dar ao vivo painéis de azulejo de Maria 
Keil, uma das artistas que, desde o iní-
cio da criação desta rede de transpor-
tes, criou painéis temáticos, de grandes 
dimensões, que cobrem as superfícies 
destes espaços subterrâneos

Os percursos pela cidade e as visitas 
guiadas em ambos os espaços exposi-
tivos, com abordagens dos primórdios 
do azulejo em Portugal às produções 
modernistas e contemporâneas, per-
mitiram enriquecer os conhecimentos 
técnicos e compositivos dos alunos 
envolvidos neste projeto coletivo que 
pretende salientar a importância dos 
Resistentes Antifascistas para o 25 de 
Abril

Como visita inicial neste ano letivo de 
2019/2020, que conjugou todas as tur-
mas de artes do Agrupamento de Esco-

las do Fundão, conseguiu-se entrosar 
todos os alunos e alimentar o espírito 
criativo nesta participação fora de por-
tas que pretende também deixar mar-
cas intra muros

 A parte mais lúdica teve como locais 
o Mercado da Ribeira e o Lx Factory. O 
regresso ao Fundão mostrou o cansaço 
do dia muito preenchido e a satisfação 
de se ter acrescentado algo aos nossos 
conhecimentos e vivências, ou seja, à 
nossa formação.

11 de setembro de 2019
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“A cor que se tem”, de Maria 
Cândida Mendonça

Aqui está um belíssimo poema relacio-
nado com a multiculturalidade...

“Quando for crescida

hei-de inventar

um perfume de encantar.

Quem o cheirar

há-de ficar

com cor de pele

que mais gostar.

Branco ou amarelo

se preferir

preto ou vermelho

é só decidir.

Para alegrar

até estou a pensar

outras cores acrescentar.

Cor de rosa

verde ou lilás

são cores bonitas

e tanto faz.

E assim

há-de chegar

o dia de acreditar

que o valor

de alguém

não se pode avaliar

pela cor que tem

e então

tudo estará bem.”

(Maria Cândida Mendonça)

O  ensaio do Grupo de Cantares está 
aberto a novos elementos da comuni-
dade escolar. No dia 10 de dezembro 
haverá uma atuação do grupo nas ruas 
do Açor, na Festa da Castanha. O trans-
porte é assegurado pela Câmara Muni-
cipal assim como o almoço desse dia.

A turma do 6º A

“A senhora Monarquia e a menina Re-
pública”

No dia dez de outubro, a turma do 6ºB 
realizou um teatro sobre o 5 de outu-
bro de 1910”, A senhora Monarquia e 
a menina República, no átrio da Escola 
João Franco.

Assistiram a esta representação, as tur-
mas do 6º ano acompanhados por al-
guns professores. Nesse dia, uma das 
nossas colegas tocou o hino nacional 
no piano, e no final todos cantámos “A 
Portuguesa”.

Na semana anterior, elaborámos alguns 
cartazes alusivos à temática para que 
o dia da implantação da República não 
fosse esquecido. Entregámos também 
convites aos colegas do mesmo ano, 
para que marcassem presença na ativi-
dade anteriormente referida (a drama-
tização).

Agradecemos também aos nossos cole-
gas e professores que disponibilizaram 
o seu tempo, para nos ver e ouvir.

Biografia de Barack 
Obama
Miguel Correia, 8.º B, n.º16

Barack Hussein Obama II nasceu a 4 
de agosto de 1961(atualmente com 58 
anos), em Honolulu, no Havai. É casado 
com Michelle Obama e tem duas filhas. 
É canhoto e gosta de jogar basquetebol. 
Ele é cristão protestante.

 Ele é formado em Ciência Política pela 
Universidade de Columbia e em Direi-
to pela Universidade de Harvard. Ele é 
advogado, professor, autor, político e 
organizador comunitário.

Barack Obama foi o 44º presidente dos 
Estados Unidos da América e foi o 1º 
presidente Afro-Americano eleito. Ele 
venceu as eleições presidenciais a John 
Mc Cain em 2009. O seu período de go-
vernação foi entre 2009 e 2017. A frase 
marcante que Obama usou na sua cam-
panha eleitoral e que ficará na história 
para sempre foi: “Yes, we can”.

Obama ganhou o prémio Nobel da Paz 
em 2009, ao fim de 9 meses de ser elei-
to, pelos ”Extraordinários esforços para 
reforçar o papel da diplomacia interna-
cional e a cooperação entre os povos”.

É autor de alguns livros, como por 
exemplo: “Dreams from my Father”, “Of 
thee I Sing”, “The Audacity of Hope”.

Atualmente, Obama tem uma fundação 
“The Obama Foundation” que pretende 
inspirar, capacitar e ligar pessoas para 
mudar o seu mundo. A Fundação Oba-
ma é uma organização sem fins lucrati-
vos, fundada em 2014.

A COR QUE SE TEM

GRUPO DE CANTARES

5 DE OUTUBRO
DE 1910

BIOGRAFIA DE
BARACK OBAMA

João Aleixo (texto)

Paola Baroni (fotos) - 12ºLH 

Espaço Projeto Ser Solidário 
renovado

Os alunos da turma 12ºLH do nosso 
Agrupamento inscritos como volun-
tários no Projeto “Ser Solidário”, em 
colaboração com a  coordenadora,  
professora Ana Brioso, procederam  à 
reorganização do espaço  dedicado a 
este projeto.

Devido às obras que ocorreram na ala 
sul do edifício da Escola Secundária 
(local onde se encontra o Espaço Ser 
Solidário), foi aproveitado um espaço 
disponível no Pavilhão Oficinal para 
acolher temporariamente todo o ma-
terial referente a este projeto de cariz  
social, fundado há 10 anos. Findadas 
as obras nesta ala, foi altura para os 
alunos do 12º LH, com o espirito de 
solidariedade que os carateriza, porem 
“mãos à obra”, reorganizando o “Espa-
ço SER SOLIDÁRIO”, desde a desloca-
ção de todos os bens à sua arrumação 
no espaço, que agora se encontra no-
vamente ao dispor dos alunos que dele 
precisem. 

O projeto dá apoio aos alunos de todos 
os ciclos do Agrupamento em roupas, 
acessórios, artigos de higiene e mate-

ESPAÇO SER 
SOLIDÁRIO

rial escolar básico, que podem ser so-
licitados via Diretor de turma ou via 
email para anabrioso@esfundao.pt  . 
Também recolhe todos os bens novos 
ou usados, em bom estado, que pode-
rão ser reutilizados pelos alunos mais 
necessitados e suas famílias.



Samuel  Dias – 12º CSE

Hoje em dia, toda a gente utiliza video-
jogos para passar o tempo, divertir-se. 
Apesar disso, existem empresas que 
produzem videojogos não só apenas 

CORTA MATO ESCOLAR

Grupo de Educação Física

Vai-se realizar o Corta-Mato Escolar no dia 13 de No-
vembro

Inscreve-te junto do teu professor de educação física.

Vem divertir-te e participar numa manhã diferente.

CLUBE DO DESPORTO
ESCOLAR

Grupo de Educação Física

Oferta do Clube do Desporto Escolar para o Ano Le-
tivo 2019/2020

Horários e Modalidades disponíveis!

Vem participar e ter um estilo de vida mais saudável!

TORNEIO DADMINTON
27 Setembro 2019
Dia Europeu do Desporto
Escolar

Grupo de Educação Física

No dia 27 de Setembro de 2019 decorreu o Torneio 
de Badminton destinado a alunos do Secundário no 
nosso agrupamento. Este torneio assinalou o Dia Eu-
ropeu do Desporto Escolar. Todos os alunos partici-
pantes demonstraram um excelente empenhamento 
desportivo. Foi uma manhã muito divertida. Partici-
param cerca de 60 alunos. Parabéns a todos. Os re-
sultados foram os seguintes:

Feminino 

1° lugar- Sara Neves - 12° CTAV

2° - helena Costa - 12 Cse

3º - Mariana Fernandes - 12° Lh

Masculino 

1° - Diogo Madaleno- 11° Cse

2° Henrique madaleno - tas18

3° João Almeida - tas 17

FOOTBALL MANAGER 2019

para fazer com que o seu público/jo-
gadores se divirtam a jogar, mas para 
simularem certas profissões existentes 
neste mundo.

O Football Manager é um exemplo dis-
so. Como o nome aparenta, este video-
jogo faz com que o jogador se sinta um 
treinador de futebol. O jogo permite 
que o jogador controle uma equipa de 
futebol, controlando tudo o que acon-
tece nessa equipa desde a equipa técni-
ca aos treinos das equipas.

Na minha opinião, o jogo dá a conhe-
cer a realidade que é ser um treinador 
de futebol, pois na vida real existem 
sempre os míticos “treinadores de 

bancada” que apenas reclamam com 
o futebol que a sua equipa pratica, 
esquecendo-se do que está por trás 
disso. Além disso dá aos jogadores a 
experiência de vivenciar como seria ser 
treinador no campeonato do seu país, o 
que a meu parecer é um ponto positivo 
do jogo, pois permite, a quem goste de 
prosseguir a sua vida como treinador 
de futebol, ter uma perspetiva de como 
seria o seu trabalho. 

Apesar disso, o jogo apresenta várias 
debilidades que afetam o seu realismo, 
como por exemplo o facto de as “ondas 
de lesões” afetarem muitas das vezes 
a equipa de quem joga, fazendo com 
que a equipa do jogador chegue a ter 

nove jogadores lesionados ao mesmo 
tempo, limitando as escolhas para o 11 
inicial e até mesmo forçar o jogador a 
recorrer às camadas jovens para cobrir 
as lacunas deixadas pelas lesões.  

Resumindo, o Football Manager na mi-
nha opinião tem capacidade de ser um 
jogo que demonstra a realidade de um 
treinador de futebol, dando a conhecer 
tudo o que é necessário para que den-
tro de campo a equipa jogue bem, mas 
também tem sérios problemas que po-
dem afetar o realismo do jogo, como 
as lesões em excesso num curto espaço 
de tempo.


