
Visita a página da Internet do Agrupamento: www.esfundao.pt

Ouve os programas de rádio: “Dias de Escola” - sextas feiras

Rádio Cova da Beira - 92.5 e 107 MHz

PARTICIPA
Envia os teus artigos para: olhovivo@esfundao.pt

dezembro de 2020
Nº 2 - Ano XXIV - PUBLICAÇÃO ELETRÓNICA Jornal Escolar do Agrupamento de Escolas do Fundão

cofinanciado por:

BIOMORFISMO BIOMIMETISMO

ARTE POSTAL
CONVERSAS DESCONTINUADAS

O MUSEU VEM À ESCOLA...

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO







2 - dezembro de 2020

1º - A atividade dos Assistentes Operacionais (AO) e o zelo 
que colocam no cumprimento do plano de higienização, 
definido pela equipa de Educação para a Saúde e pela Di-
reção, aprovado pelas autoridades de saúde locais. O tra-
balho desenvolvido é difícil, meritório e todos temos que 
reconhecer. Este reconhecimento torna-se ainda mais ne-
cessário quando sabemos que existe um défice de pessoas 
nesta categoria (AO), que o governo tarda a reconhecer, 
estando abaixo do rácio legal que por si já é insuficiente.

2 º - Uma intervenção das autoridades de saúde locais efi-
caz e rápida que tem permitido isolar os casos positivos, 
contendo dessa forma a transmissão do vírus.

3º - A enorme coragem dos professores que têm diaria-
mente contactado com os alunos em situações de trabalho 
extremamente adversas. Trabalhar com grupos de 28 ou 
30 alunos, com uma máscara e sem poder utilizar metodo-
logias de trabalho de grupo ou cooperativas é um trabalho 
meritório e de extrema dificuldade. Apesar disso, a grande 
maioria tem aguentado estoicamente e com um espírito de 
missão louvável.

4º - A responsabilidade que a grande maioria dos alunos 

tem demonstrado e a compreensão para as medidas imple-
mentadas. Todos sabemos que a inexistência de interva-
los formais evita o convívio entre alunos, que a utilização 
de máscara incomoda muito, que as janelas abertas criam 
desconforto térmico, que a disposição das mesas tornam 
as aulas mais “chatas”, mas apesar de tudo isto e mais al-
gumas coisas os alunos têm sido responsáveis dentro da 
escola, sendo agentes de contenção do vírus.

Reconheço e louvo a atitude de todos os agentes referidos 
anteriormente, salientando que não podemos perder a es-
perança de retornar à verdadeira normalidade. Um primei-
ro passo para isso será a distribuição de computadores e 
dispositivo de acesso à net que se irá fazer no futuro próxi-
mo. Essa será uma forma de podermos implementar meto-
dologias cooperativas de forma virtual e de promovermos 
a aprendizagem centrada no aluno, em ambiente de sala 
de aula ou mesmo à distância. Por outro lado, parece que 
as vacinas estão a ficar utilizáveis o que permitirá conter a 
transmissão deste vírus.

Assim, num espírito natalício que caracteriza a nossa nor-
malidade desejo a toda a comunidade educativa um feliz 
Natal e um ano novo cheio de prosperidade.

EDITORIAL

Estêvão Gouveia Lopes

Dirijo-me a toda a comunidade educativa nos 
exatos termos em que terminei a minha partici-
pação no jornal anterior, o seja a fazer “um voto 
de esperança, e de ânimo, para todos os elemen-
tos da comunidade educativa. Apesar das dificul-
dades, vamos superar os constrangimentos que 
serão uma memória no futuro.”

A luta contra o COVID_19 tem sido uma constante que tem 
condicionado toda a nossa vida e também a nossa ação 
principal que é promover a aprendizagem dos nossos 
alunos. As medidas que tivemos que tomar, resultantes 
deste enorme constrangimento, alteraram por completo 
as relações na escola que eram normais. Fruto das medi-
das tomadas passámos a focar-nos principalmente na ati-
vidade de ensino abandonando algumas metodologias de 
aprendizagem, como o trabalho de grupo, as atividades 
extracurriculares, as visitas de estudo, etc. Exigimos mais 
dos nossos alunos em termos de disciplina, obrigando-
-os a percorrer determinados percursos, a passar algum 
frio pelo arejamento necessário, limitando o seu convívio 
normal, exigindo mais responsabilidade quando ficam nas 
turmas. Tudo isto é indesejável, não nos agrada fazer, mas 
é necessário para conter um vírus que altera de forma pro-
funda o nosso modo de vida.

Todavia, apesar de tudo isto, todos reconhecem que as au-
las presenciais têm muito mais vantagens que o modelo à 
distância, que tivemos de implementar no ano letivo ante-
rior. Este é um facto reconhecido por alunos, professores e 
comunidade educativa, apesar dos condicionalismos exis-

tentes, nomeadamente a impossibilidade de implementar 
metodologias que promovam a aprendizagem mais centra-
da no aluno e não tanto no ensino do professor. A ação dos 
agentes educativos tem permitido desenvolver a atividade 
educativa dentro da normalidade possível, que se espe-
ra transitória e não se transforme na “nova normalidade” 
como alguns difundem. Penso que todos devemos assumir 
que um período anormal não se pode transformar em nor-
malidade e como cidadãos somos todos responsáveis por 
salientar esta realidade.

Caracterizando o fenómeno no nosso agrupamento, desde 
o início das aulas até dia 27 de novembro, tivemos 15 casos 
positivos e 156 casos de isolamento profilático. Nestes 15 
casos positivos 13 são de alunos, 1 de professor e 1 de as-
sistente operacional. Porém há que salientar que nenhum 
caso teve origem na escola. Salientamos e reiteramos que 
nenhum caso positivo originou outro caso positivo dentro 
da escola. Todos os casos tiveram origem na família, ou 
entre amigos fora da escola e nenhum dentro da escola.

Apesar de não estarmos livres de que venha a acontecer 
uma situação de surto na escola, parece-me justo reconhe-
cer 4 factos que para mim são fundamentais:

“um voto de esperança, e de ânimo, para todos os elementos da 
comunidade educativa. Apesar das dificuldades, vamos superar 

os constrangimentos que serão uma memória no futuro.”



ESPAÇO D

Carlos Rodrigues

Desta vez damos luz à relação do Design com a Biologia, portanto com aquilo que é vida e organismos vivos, 
onde se inclui as estruturas físicas, processos químicos e mecanismos fisiológicos.

Neste artigo pretende-se ligar apenas alguns pequenos exemplos reunindo as qualidades necessárias e exem-
plificativas na adaptação de analogias biológicas ao Design. Não se quer demonstrar leis e princípios, apenas 
contribuir com conhecimento para a prática do processo de Design, apoiada e motivada por diversos princí-
pios integrativos do longo processo evolutivo da natureza, também responsável pela génese e relação entre 
a forma e a função.

Na vastidão e complexidade de fenómenos provenientes da mãe natureza, sublinha-se que os exemplos deste 
artigo surgem apenas para exprimir e compreender as boas soluções, face à complexidade dos problemas.ES

PA
ÇO

BIOMORFISMO BIOMIMETISMO
“Para os nossos antepassados, a natureza foi du-
rante muito tempo, a única inspiração possível e a 
sustentabilidade era a máxima a seguir”, Francesc 
Arbós, engenheiro Industrial.

Na longa história da Humanidade, é possível consta-
tar a aplicação de bio-soluções em produtos de natu-
reza Humana, de caráter biomórfico ou biomimético 
resultando em soluções inventivas e inovadoras ao 
longo da evolução Humana. Curiosamente, a cons-
trução de objetos foi uma das atividades Humana em 
que a aplicação de “soluções naturais” se manifestou 
desde muito cedo. A natureza conquistou um lugar 
importante na evolução do Homem, abrindo portas 
para o progresso, resolvendo problemas e criando 
novas técnicas e ferramentas. Analisando o espólio, 

“(…) Arquitetos, Engenheiros e Designers 
– pessoas que constroem o nosso mun-
do – querem um biólogo que se sente na 
secretária e ao seu lado,  para discutir 
sobre Design, para ajudar em tempo real 
a inspira-los (…)

Janine Benyus, bióloga, autora do livro “Bio-
mimicry: Innovation Inspired by Nature”

“(…) o biomimetismo procura na nature-
za possíveis eventos ou adaptações que 
lidam, enfrentam e resolvem problemas 
ou outros desafios semelhantes com que 
nós, humanos, nos deparamos (…)

Maria João de Oliveira, arquiteta, Centro de 
Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o 
Território do ISCTE-IUL

“(…) A observação da Natureza torna-
-se um fator fecundante da técnica e, ao 
mesmo tempo, a observação da técnica 
ajuda a compreender melhor a natureza. 
(…)

Tomás Maldonado, in Design Industria.

“O melhor comité de estandardização do mundo é a própria 
Natureza, mas na Natureza a estandardização ocorre maiorita-
riamente em contacto com as unidades mais pequenas, as célu-
las. O resultado são milhões de combinações flexíveis nas quais 
nunca se encontra o estereotipado.”

Alvar Aalto

(…) “uma nova forma de observar e avaliar a natureza, introdu-
zindo uma nova era baseada não só no que podemos extrair do 
mundo natural, como no que podemos aprender deste.” (…)

Janine Benyus

verifica-se que a Humanidade encontrou na observa-
ção e inspiração da natureza que o rodeia, a solução 
para os seus problemas do quotidiano. A observação 
da forma e função orgânica como meio e fim para 
uma solução.

No Design biomórfico, em que as formas são obtidas 
pelo recurso às formas semelhantes à dos seres vi-
vos, há claramente uma criação inspirada na nature-
za através da cópia ou feita por memória. Para Janine 
Benyus, a biomimética não deve ser uma imitação 
cega e submissiva, mas a perceção do que se pode 
aprender através dos processos dos organismos vi-
vos e sistemas naturais, para aplicação no campo do 
Design. Estas aplicações estendem-se para além dos 

produtos de consumo, a própria conceção de siste-
mas com base nos princípios dos ecossistemas.

A Arquitetura e a Engenharia experimentalista do sé-
culo XVIII, encontra no ferro o principal recurso para 
aplicar a “engenharia da natureza”; no final do sécu-
lo XX desenvolvem-se conceitos e uma nova visão do 
futuro, onde a natureza é vista como base, para uma 
implantação e evolução tecnológica de uma socieda-
de consciente no correto redirecionar dos conheci-
mentos.

As relações naturais entre a forma e a função são 
aperfeiçoadas de forma “inteligente”, onde a Natu-
reza é capaz de descodificar critérios realmente ne-
cessários para um fim específico. Há na Natureza 
um modo de vida que qualquer organismo biológico 

compreende; para ele, a energia tem um quantitativo 
limitado que provém essencialmente ou do Sol, ou 
da Terra e que todos os outros organismos de igual 
modo competem por essa mesma energia. O resulta-
do desta competição traduz-se no apuramento quer 
da forma quer da função para uma resposta especí-
fica e primordial de sobrevivência. Na relação sim-
biótica entre o Homem e a Natureza, há uma solução 
que se torna evidente e necessária naquilo a que se 
refere à distribuição da energia entre a forma, o ma-
terial e os mecanismos utilizados para uma solução. 

Na observação da natureza (materiais, formas e fun-
ções), encontramos soluções para resolver alguma 
falta de coerência existente em diversas áreas do 
Design, como podemos encontrar um equilíbrio nas 
novas relações energéticas entre o objeto / forma e 
a função, para um fim mais eficaz.

Para terminar, de forma respeitosamente altanei-
ra, acreditamos no despontar de uma nova visão 
para o Design; mais orgânico, evolutivo e apoiado 
num conjunto de valores de caráter tendencialmen-
te biológico (como o já foi). A “seleção natural” do 

Design fará todo o sentido e o caminho dessa “sele-
ção” vai ao encontro de uma boa prática de um De-
sign racional, funcional e esteticamente agradável.

Não é fácil falar de um Design “Miesiano”, que reduz 
a essência ao mínimo e coloca o entono na questão 
da razão da sua existência e na pertinência da sua 
finalidade. Para a próxima talvez almeje em falar de 
Lu Yongzhong ou do ignoto pastor da nossa região.

A forma desordenada com que 
nos mobilizamos mostra que 
ainda temos muito a aprender 
com as colónias, especialistas 
em mobilidade de grupos.

A relação do indivíduo e o resto 
da colónia é designado pelos es-
pecialistas por “modelo da liga-
ção mínima”, que permite com-
partilhar os espaços de forma 
inteligente.

Atitudes individuais podem re-
sultar num bem coletivo que, 
por fim, beneficia o indivíduo.

Observar o comportamentos das 
colónias não nos dá necessaria-
mente soluções, mas serve de 
reflexão para os nossos proble-
mas de mobilidade (planeamen-
to e aplicabilidade).

Uma rebarba. A semente adere à pele de um animal ou às superfícies por meio de ganchos. O vel-
cro é um exemplo de invenção biomimética que copiou rebarbas e usa pequenos ganchos flexíveis 
para se prender reversivelmente a superfícies moles. Muitas das nossas melhores invenções foram 
copiadas de outros seres vivos ou já são utilizadas por eles.

A biomimética observa a Natureza e procura reproduzir fenómenos similares aos encontrados 
nos sistemas biológicos o que permite desenvolver ou aperfeiçoar novas soluções de engenharia, 
estimular novas ideias. Os Designers encontram na Natureza um modelo perfeito de inspiração e 
de imitação.

O ESPAÇO D ESTÁ PRONTO PARA RECEBER OS TEUS ARTIGOS
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 Videoconferência em Memória do Holocausto e de Aristides de 
Sousa Mendes

A turma do 11º CSE-LH assistiu (na aula de História A),no auditório 2 do AEF à 
“Videoconferência em Memória do Holocausto e de Aristides de Sousa Mendes 
- Os 75 Anos dos Julgamentos de Nuremberga” que decorreu no dia 29 de Ou-
tubro, no Tribunal da Relação de Coimbra, na qual participaram vários oradores 
como:- Marta Santos Pais - Comissária do Projeto Nunca Esquecer - Programa 
Nacional em torno da Memória do Holocausto; Cláudia Ninhos - Doutorada em 
História, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de 
Lisboa; António Moncada de Sousa Mendes - Neto de Aristides de Sousa Mendes.

Este evento integra-se no “Projeto Nunca Esquecer — Programa Nacional em tor-
no da Memória do Holocausto” aprovado em resolução do Conselho de Ministros 
de junho de 2020 onde se reconhece que é “fundamental homenagear e divulgar 
a ação de Aristides de Sousa Mendes e de outros portugueses que apoiaram víti-
mas do Holocausto, bem como dar a conhecer as vítimas portuguesas do univer-
so concentracionário nazi. (…) Estabelece que o combate à discriminação é uma 
condição para a construção de um futuro sustentável para Portugal enquanto 
país que realiza efetivamente os Direitos Humanos (…)”. 

Os alunos da turma fizeram uma reflexão sobre a conferência:

Concordo plenamente com a frase que foi dita na conferência “A indiferença dá 
lugar à intolerância, e a única que pode travar estes atos de ódio é a ação huma-
na”, porque se nos mantivermos calados perante discursos de ódio ou actos que 
se mostram contra a diferença humana, estamos a ser cúmplices do ódio alheio, 
pois não fazemos nada para o travar. O silêncio da sociedade é o que é necessá-
rio para alguém continuar a sobrepor-se aos outros.

O silêncio da sociedade é a maior abertura para se impingir a superioridade. A 
sociedade deve lutar pelos direitos humanos, deve lutar pelos seus e pelos ou-
tros, não deixando as barreiras do ódio racial serem maiores que o amor pela hu-
manidade e a compaixão para com todos. Não devemos deixar que a história se 
repita com outros membros da nossa sociedade. Não devemos fechar os olhos 
aos atos odiosos por parte de alguns, devemos proteger as minorias e culpabili-
zar quem se mostra contra a aceitação, igualdade e equidade. 

Margarida Fernandes, 11ºCSE/LH

MEMÓRIA DO HOLOCAUSTO E DE ARISTIDES DE SOUSA MENDES

O racismo e o antissemitismo ainda são presentes no quotidiano. A internet tem 
contribuído para a disseminação deste ódio. A falta de denúncias contra o antis-
semitismo dificulta a prevenção e a luta contra este preconceito. O que aconte-
ceu não pode ser desfeito, mas podemos mudar o pensamento retrógrado para 
que isto jamais volte a repetir-se. 

Giulia Miranda

O Holocausto é considerado a maior tragédia provocada pela sociedade humana 
de que se tem memória. Consistiu no genocídio de cerca de 6 milhões de judeus 
durante a Segunda Guerra Mundial, através de um programa sistemático de ex-
termínio étnico patrocinado pelo Estado nazista, liderado por Adolf Hitler e pelo 
Partido Nazi. O genocídio nazista contra os judeus foi parte de um conjunto mais 
amplo de atos de opressão e de assassinatos em massa; entre as vítimas não 
judias contam-se ciganos, deficientes físicos ou mentais, homossexuais, oposi-
tores políticos, entre outros. O Holocausto é, por isso, um paradigma associa-
do à violência extrema que, infelizmente, não pode ser desfeito mas podemos 
evitar que suceda novamente. Este é um tema que deve ser abordado não só 
para homenagear as vítimas deste genocídio, mas também porque ainda hoje as 
pessoas fogem por serem vítimas do antissemitismo, do racismo, da xenofobia 
e da discriminação. 

Aristides de Sousa Mendes, Cônsul de Portugal em Bordéus no ano da invasão de 
França pela Alemanha Nazi na Segunda Guerra Mundial, desenvolveu um impor-
tante papel relativamente à proteção dos direitos humanos e tinha um único pen-
samento: a justiça, encontrando-se, por isso, entre os “Justos entre as Nações”. 
O seu feito mais notável deu-se quando, durante três dias, concedeu vistos de 
entrada em Portugal a milhares de refugiados, incluindo muitos judeus, que 
fugiam da Alemanha, Áustria, da própria França e de outros países já ocupados 
pelos exércitos alemães, que tentavam regressar à sua pátria. Naturalmente que 
isto foi considerado um abuso de poder, porém, sempre fiel à justiça, Aristides 
salvou a vida a milhares de pessoas que procuravam fugir deste terror.

Olhando para o passado e para a tragédia histórica do Holocausto, sentimos 
que é algo distante, difícil de voltar a acontecer. Porém, o mesmo se pensava há 
100 anos, antes de ser causado todo este sofrimento que marcará para sempre 
a História da Europa. E é neste contexto que devemos prevenir que isto volte a 
acontecer, dando valor ao Projeto “Nunca Esquecer”.

Gostaria ainda de salientar uma frase dita na conferência: “O contrário do amor 
não é o ódio, mas sim, a indiferença”. Achei que esta frase traduz a nossa socie-
dade e pode também fazê-la refletir um pouco acerca do quão importante pode 
ser o nosso papel em tentar preservar os direitos humanos e fazer a diferença. 
Não podemos ficar indiferentes. A mudança começa em nós!

Ana Teixeira, 11º CSELH 

Jonas, Matilde e Rodrigo *

No dia 11 de novembro de 2020, os alunos da E.B. 1 de Salgueiro festejaram o 
São Martinho.

 Os alunos contaram e dramatizaram a lenda deste dia festivo, fizeram e decora-
ram cartuchos e também decoram copos.

A Junta de Freguesia mandou um assador, lenha, ofereceu as castanhas e a gro-
selha, para os alunos do Salgueiro comerem num dia especial. 

O Senhor Luís assou as castanhas, a D. Cristina tirou-as para as travessas e os 
meninos colocaram-nas nos seus cartuchos e comeram-nas, distanciados uns 
dos outros. Como neste dia se prova o vinho novo, os meninos beberam grose-
lha!

Não foi possível enfarruscarem-se mas, mesmo assim, divertiram-se muito no 
Dia de São Martinho!

* - Alunos do 4.º ano

O DIA DE SÃO MARTINHO
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Soraia Estrela *

Assim como os adultos, as crianças também têm direitos na vida. O dia Inter-
nacional dos Direitos das Crianças é comemorado todos os anos no dia 20 de 
novembro, isto porque foi neste dia em 1959 que se anunciou mundialmente 
a Declaração dos Direitos das Crianças e a 1989 adotou-se a convenção sobre 
os Diretos das Crianças. Comemora-se nesta especifica data com o objetivo de 
salientar e divulgar as várias liberdades da criança.

Para festejar esta data, celebra-se o dia do pijama, que basicamente permite as 
crianças irem de pijama para a escola.

Todas as crianças são iguais e têm os mesmos direitos, não importando a sua 
cor, raça, sexo, religião, origem social ou nacionalidade e devem ser protegidas 
pela família e pela sociedade. Todas as crianças têm o direito à vida e à liberdade, 
devem ser protegidas da violência doméstica, do tráfico humano e do trabalho 
infantil. Todas as crianças têm direito a um nome, a uma nacionalidade, direito a 
alimentação, habitação, recreação e atendimento médico. Todas as crianças têm 
direito à educação e as crianças portadoras de deficiências, físicas ou mentais, 
têm o direito à educação e a cuidados especiais. Todas as crianças têm direito à 
segurança e à compreensão dos pais e da sociedade, têm direito a dar as suas 
opiniões e a serem ouvidas.

E acima de tudo TODAS as crianças têm direito ao amor.

* - 8ºB, Projeto Escolas Amigas dos Direitos Humanos

DIA INTERNACIONAL DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS

Rodrigo Teófilo *

Samuel Paty. 47 anos. Professor francês de História e Geografia. Decapitado por 
um muçulmano, em plena rua de Conflan Saint-Honorine, subúrbios de Paris, no 
dia 16 de outubro de 2020.

Certamente que ouviram falar deste homicídio, cometido pelo jovem Abdullakh 
Anzorov, russo que vivia em Paris, praticante do Islamismo. No entanto, deixem-
-me envolver-vos um pouco mais neste tormento.

Paty, professor de alunos de 13 anos, lecionava Cidadania numa escola francesa, 
falava aos alunos sobre Liberdade de expressão. Como qualquer indivíduo pode 
expressar a sua opinião sem que seja censurado. Como podem expressar a sua 
opinião sem que se sofra qualquer tipo de repercussão. 

Pois, mas parece que nada disto se cumpriu quando o professor decidiu mostrar 
aos alunos caricaturas do profeta Maomé, que tinham saído no jornal Charlie 
Hebdo, em 2015- jornal este alvo de atentados terroristas islâmicos- de forma 
poder demonstrar como a liberdade de expressão pode ser aplicada.

Julga-se que, a troco de dinheiro, alunos da escola revelaram a identidade do 
professor para um grupo terrorista, uma vez que este já tinha ouvido falar de um 
professor que ousara menosprezar o profeta. 

Paty foi alvo várias ameaças quando mostrou as caricaturas, de processos que o 
acusavam de racismo e islamofobia, campanhas de ódio contra ele, insultos por 
parte de toda a comunidade escolar, e tantas outras coisas que, por piores que 
tenham sido, não o deixaram desistir da missão de ensinar e transmitir valores 
ao próximo.

Consciente de que aquelas imagens poderiam ser desagradáveis a alguns alu-
nos, o professor pediu para que quem não as quisesse ver, se descolasse para 
o exterior da sala, uma vez que todos temos também a liberdade de escolher 
aquilo que queremos ou não ver.

Esta infeliz história, à semelhança de tantas outras que decidiram não obedecer 
às garantias universais do Homem, não pode cair em esquecimento. Há que con-
tinuar a lutar por tudo aquilo que não nos é perpétuo, porque todos os direitos 
e regalias que temos hoje, aquilo que chamamos de liberdades, podem acabar 
amanhã.

A liberdade de expressão, tendo sempre em conta o respeito, é uma das liberda-
des que mais evolução tem de ter. Podemos ver nas redes social como, em três 
toques, uma publicação que incite os direitos das mulheres, à tolerância racial, 
etc. etc., desaparecer. Podemos vê-la a ser censurada.

A diferença dos tempos passados para agora é como os malefícios vêm mascara-
dos, sendo que só mostram a ponta do grande iceberg que são.

Em memória de Samuel Paty e de todos os outros que morreram ou sofreram 
graças à intolerância e falta de Direitos Humanos, lutemos por um mundo mais 
justo e livre.

*- 12ºCSE, projeto EADH

https://observador.pt/2020/10/23/professor-decapitado-por-extremista-home-
nageado-em-varias-mesquitas-em-franca/

https://www.dn.pt/mundo/homem-decapitado-em-paris-policia-atira-sobre-
-agressor-12930457.html

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/10/17/quem-era-samuel-paty-o-
-professor-decapitado-na-franca-ao-ensinar-a-liberdade-de-expressao.ghtml

(DES) LIBERDADE

João Aleixo *

O Prémio Nobel da Paz 2020, foi entregue no passado dia 09 de outubro ao 
Programa Alimentar Mundial, não sendo uma pessoa a recebê-lo, mas sim uma 
organização.

Esta instituição, pertencente às Nações Unidas tem como principal objetivo, aju-
dar as populações mais fragilizadas em questões alimentares, atuando em paí-
ses muito pouco desenvolvidos ou em situações de guerra e conflitos armados.

Este programa criado em 1961 e sediado em Roma-Itália tem feito ao longo des-
tes 59 anos de existência um trabalho notório na área do combate à alimentação 
para que isso não seja algo prejudicial para os milhões de habitantes por todo o 
mundo que são ajudados por este programa e por consequência, um problema 
para uma nação. A justificação da atribuição deste prémio ao Programa Alimen-
tar Mundial é que “os seus esforços por combater a fome, o seu contributo para 
melhorar as condições para a paz em áreas afetadas por conflitos e a sua ação 
como força motriz nos esforços por evitar a utilização da fome como arma na 
guerra e em conflitos”, como sublinha o Instituto Nobel norueguês.

É de louvar este programa, não só porque aposta num dos Direitos Humanos 
fundamentais (a alimentação), mas também pela sua incansável determinação 
em continuar a ajudar, mesmo em situações excecionais, com é a que vivemos, 
em tempos de Pandemia. Mesmo durante a “quarentena mundial”, este programa 
não parou, estando sempre à disposição dos mais necessitados.

Recordamos que o Prémio Nobel da Paz é entregue anualmente desde 1901 
(com algumas interrupções históricas), distinguindo “quem fez mais ou melhor 
trabalho pela fraternidade entre nações, pela abolição ou redução dos exércitos 
ativos e pela realização e promoção de congressos de paz”, com um valor de 918 
mil euros.

*- Projeto EADH, estudante de Jornalismo, no Instituto Politécnico de Portalegre.

PRÉMIO NOBEL DA PAZ 2020

Biblioteca do Agrupamento de Escolas do Fundão
Para requisições escreva-nos para:

bibnumero3@esfundao.pt
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Matilde Florêncio

De certa forma

Isto

Começou

.

Um placar de cortiça

Provocações

A cada dia que passava

Um desenho envergonhado

Uma frase perdida

Palavras desterradas

Jornais

Dobrados

Sublinhados

Fotografias com mais confiança

Ou menos

E tudo com um simples objetivo

Dar rumo

Ao trabalho

À cabeça

Aos parafusos que se

Iam perdendo

E talvez 

A um mapa para o juízo

.

Tudo isto agora

Que se espera

Para esses espaço

Um espaço que permita

Às cabeças

Procurar algo que as motive

E às mãos 

Deixar algo que motive os outros

Com tempo

Não serão arvores semi-azuis

Que nascem nos soalhos 

Mas sim 

Conversas desterradas

Sem travões

Limitações

.

O limite do papel

(pela primeira vez)

Não é o fim

RESTA - OFA À CONVERSA COM RAQUEL OCHOA

Rita Mesquita *

No dia 12 de novembro, a escola Secundária do Fundão teve o prazer de receber 
– virtualmente, dado às circunstâncias em que nos encontramos – a escritora 
Raquel Ochoa para uma longa conversa e meia dúzia de perguntas,  colocadas 
pelos alunos. 

A conversa revelou-se bastante envolvente, tendo absorvido totalmente a grande 
maioria dos alunos. Houve espanto na abordagem leve e aprazível da escritora, 
começando por nos contar um par de situações inéditas pelas quais, ao longo 
dos seus anos e das suas viagens, passou. De modo a ilustrar melhor ao seu 
público o cenário de uma das histórias, Raquel Ochoa leu um bonito excerto de 
uma das suas obras, acerca de uma aldeia que não tinha telhados.

No final, cerca de três ou quatro alunos levantaram-se e aproximaram-se dos 
computadores – os microfones não são como o ouvido humano e não ouvem do 
final da sala - para questionar a escritora. O Nuno colocou a inevitável pergunta 
de como a pandemia está a afetar a cultura; a Luna interrogou a escritora se esta 
tinha escrito algum livro que não tivesse publicado (não escreveu, mas está a co-
meçar a escrever uma nova obra agora – estamos ansiosos por lê-la!) e o Eduardo 
interrogou acerca do que é mais interessante acerca de se produzir um livro. A 
escritora respondeu-nos entusiasticamente, disse-nos que sente muito o facto 
de estarmos a viver uma adolescência rodeada de uma pandemia, falou-nos das 
complicações que pode haver em escrever livros, o que incentivou muitos de 
nós – acredito que até involuntariamente – a não ter medo de apostar na escrita.  

A escola ficou de se encontrar com a escritora outra vez, daqui a alguns meses. 

*- 11º LH

ATRIBUIÇÃO DO SELO DE CONFORMIDADE 
EQAVET PELA ANQEP

A Equipa EQAVET 

É com satisfação e orgulho que partilhamos com toda a comunidade a atribuição 
pela ANQEP (Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional) do Selo 
de Conformidade EQAVET, em alinhamento com o quadro EQAVET, pelo prazo 
máximo possível de 3 anos. Reconhecimento do trabalho de todos (Alunos, Pro-
fessores, SPO, Funcionários, Encarregados de Educação, Empresários e outros 
Parceiros) para a Qualidade na Educação e Melhoria Contínua da Formação Pro-
fissional do AEF. A atribuição do selo vem reforçar o compromisso do AEF em 
continuar a trabalhar para garantir uma formação de qualidade!

SELO DE CONFORMIDADE EQAVET
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O Grupo de Espanhol

El 6 de diciembre de cada año se con-
memora el nacimiento de la Constitu-
ción Española de 1978. No ha sido la 
primera constitución, sino la más re-
ciente. Nacida como culminación de 
un periodo denominado la “transición”, 
fue el fruto del consenso de los dife-
rentes grupos políticos y las distintas 
ideologías existentes en España en ese 
momento. 

El Día de la Constitución es festivo na-
cional y está regulado por el Real De-
creto 2964/1983, de 30 de noviembre. 
Se conmemora la celebración del refe-
réndum de 1978 en el que el pueblo 
español aprobó, por amplia mayoría, la 
actual Constitución, siendo publicada 
en el Boletín Oficial del Estado el 29 de 
diciembre del mismo año, entrando en 
vigor el mismo día de su publicación. 
Durante el 6 de diciembre, la Adminis-
tración del Estado, las Fuerzas Arma-
das y los centros educativos celebran 
diversos actos conmemorativos. 

La fiesta del Día de la Constitu-
ción
La fiesta del Día de la Constitución es 
un tiempo de celebración, de exalta-
ción de la labor de las distintas fuerzas 
que, en un momento difícil para el país, 
supieron encontrar un equilibrio ade-
cuado para el avance de la democracia 

EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑHOLA

y de la calidad de vida de todos los es-
pañoles. ¡Una larga historia democráti-
ca! Es un momento para la reflexión de 
lo que ha sido la época democrática y 
un día para la esperanza de un futuro 
mejor. Asimismo, es una celebración 
en distintos ámbitos; lo es especial-
mente en el educativo, donde la fecha 
del Día de la Constitución es celebra-
da con mayor énfasis. Dar a conocer a 
los más jóvenes la existencia de esta 
norma fundamental es importante para 
que sepan valorar el por qué y el cómo 
de la forma de vida que ellos conocen. 
También en el ámbito institucional, se 
celebran muchos actos oficiales, donde 
se recuerda que a pesar de los tiempos 
de crisis en que se vive actualmente, 
hubo épocas que también fueron difí-
ciles y con el trabajo de todos fueron 
superadas.

El Día de la Constitución 2020
El Día de la Constitución de 2020 va a 
celebrar el 36 aniversario de esta ley 
fundamental, que sentó las bases del 
modelo de Estado y de la organización 
territorial y política que hoy conoce-
mos. A lo largo de todo el territorio es-
pañol, se realizan actos que aluden a la 
grandeza de la Nación, a la unidad de 
todos los españoles, a la consolidación 
de las diferentes organizaciones demo-
cráticas y en definitiva a la labor fun-
damental de la Constitución Española 
en el asentamiento de las bases de un 
gran progreso económico y social.

Este curso, en nuestro Instituto, hemos 
señalado la tradicional conmemoración 
del Día de Muertos, una tradición que 
se celebra en México y en países de 
América Central, así como en muchas 
comunidades de los Estados Unidos, 
donde existe una gran población de 
origen mexicano.

En esta cultura, la muerte tiene un sig-
nificado importante. El Día de Muertos 
no es un día de luto, sino de alegría. 
En esos días, se cree que se consiguen 
acercar y reencontrar a los seres queri-
dos ya muertos. Para eso, se construye 
un altar, un lugar de veneración, donde 
se ponen las imágenes de los difuntos 
de la familia y objetos personales fa-
voritos de los difuntos. También se les 
dejan frutas y la comida que les gusta-
ba más. También se ponen las bebidas 

EL DÍA DE MUERTOS

de su predilección que puede ser agua, 
cerveza o tequilla, una bebida mexica-
na. Otra cosa que es importante que 
esté en ese altar es el Pan de Muertos. 
La forma redonda del pan representa 
el cuerpo humano, mientras que las 
formas largas que se colocan sobre 
la parte superior del pan representan 
el cuerpo humano y el nudo redondo 
en el centro representa el cráneo. Eses 
altares son adornados con calaveras 
coloridas y las flores de cempasúchil, 
unas flores amarillas, que marcan el ca-
mino de vuelta a casa.

La primera semana de noviembre, en 
nuestra biblioteca, pudimos visitar un 
altar que el Grupo de Español y sus 
alumnos prepararon para que toda la 
comunidad escolar pudiera conocer un 
poco más de esta tradición.

Luana Abelho

En France, les préparatifs pour Noël commencent dès le début du mois de dé-
cembre. Le calendrier de l’avent n’est jamais oublié par les enfants, ni la couron-
ne de guirlandes et bougies que l’on accroche sur la cheminée ou la porte. On 
décore les vitrines, les façades des mairies, les rues principales et l’on dresse 
de jolis sapins avec plein de boules et de guirlandes lumineuses sur les grandes 
places. On se promène sur les marchés de Noël, l’un des plus anciens et célèbres 
est celui de Strasbourg. Dans le sud de la France, on fait des crèches avec des 
santons. Lorsqu’il neige, les enfants aiment faire des bonhommes de neige. Les 
villes et les villages prennent ainsi un air de fête! 

Pour le grand jour, chaque famille va aussi faire son sapin, décorer sa maison 
avec du houx et du gui au dessus des portes. Les fêtes de Noël sont l’occasion 
de reunir toute la famille autour d’un bon repas. On dresse une jolie table où le 
plat typique est la dinde aux marrons, mais beaucoup aiment aussi le chapon. 
Pendant le réveillon, on déguste beaucoup de bonnes choses comme par exem-
ple du saumon fumé, du foie gras, du boudin blanc, des toasts de caviar, des es-
cargots et des fruits de mer (tourteaux, crevettes, homard ou langouste, huîtres, 
coquilles St Jacques), le tout arrosé de champagne ou d’un bon vin français. La 
bûche de Noël glacée ou patissière est le dessert par excellence. D’autres frian-
dises font aussi partie de Noël comme les fruits déguisés (fruits secs enrobés de 
pâte d’amande), le nougat, le pain d’épice, les chocolats, les marrons glacés et 
les papillotes. La corbeille de fruits exotiques et le plateau de fromage font aussi 
partie de la fête.

La veille de Noël, beaucoup de croyants se rendent à la messe de minuit. Le Père 
Noël dépose les cadeaux le soir du réveillon ou pendant la nuit, ce qui fait la joie 
des enfants, qui ont laissé leurs chaussures sous le sapin ou devant la cheminée.

Noël est une nuit magique remplie de joie pour tout le monde et les jolies chants 
de Noël ne sont jamais oubliés par les petits et les grands!

Oh ! Oh ! Oh ! Está a chegar o Natal!Oh ! Oh ! Oh ! C’est bientôt Noël!

Luana Abelho

Em França, os preparativos de Natal começam logo no início do mês de dezem-
bro. O calendário do advento nunca é esquecido pelas crianças, nem a coroa de 
fitas e velas que se pendura na lareira ou na porta de entrada. Enfeitam-se as 
montras, as fachadas das câmaras, as ruas principais e são erguidos lindos pi-
nheiros decorados com bolas e fitas luminosas nas praças principais. Passeia-se 
pelos mercados de Natal, um dos mais antigos e conhecidos é o de Estrasbur-
go. No sul de França, fazem-se os presépios com os «santons». Quando neva, 
as crianças gostam de fazer bonecos de neve. As cidades e as aldeias parecem 
ganhar um ar de festa !

Quando chega o dia, cada família já fez o seu pinheiro, tem decorado a casa com 
azevinho e visco por cima das portas. As festas de Natal são a ocasião de juntar 
toda a família numa boa refeição. Prepara-se uma mesa linda em que o prato típi-
co é o peru recheado com castanhas, mas muita gente também gosta de capão. 
Durante o réveillon, saboreiam-se iguarias deliciosas, tais como salmão fumado, 
foie gras, boudin blanc (espécie de morcela branca), tostas de caviar, caracoletas 
e marisco (sapateira, camarão, lagosta, ostras, vieiras), tudo acompanhado de 
champanhe ou de um bom vinho francês. O tronco de natal em gelado ou em 
bolo é a sobremesa que não pode faltar à mesa. Outras guloseimas também fa-
zem parte deste espírito natalício, temos assim os «frutos disfarçados» (frutos 
secos em pasta de amêndoa), o nougat, pão de gengibre, chocolates, castanhas 
glacées e as papillotes. O cesto de frutas e o tabuleiro de queijos variados tam-
bém fazem parte da festa.

Na véspera de Natal, muitos cristãos vão à Missa do Galo. O Pai Natal deixa os 
presentes no réveillon ou durante a noite, o que traz imensa felicidade às crian-
ças que deixaram os sapatinhos junto ao pinheiro ou à lareira.

O Natal é uma noite mágica repleta de alegria para toda a gente e os cânticos de 
Natal não são esquecidos nem pelos pequenos nem pelos mais crescidos! 
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Dado o atual contexto relacionado com o COVID 19, 
dificultando as habituais visitas ao Museu Arqueoló-
gico do Fundão, os professores de História do Agru-
pamento de Escolas do Fundão em articulação com 
os professores bibliotecários pediram  a colaboração 
ao Museu no sentido de os seus técnicos poderem 
promover um ateliê didático-pedagógico sobre “O 
QUOTIDIANO DO HOMEM NA PRÉ-HISTÓRIA”.

Assim, ao longo do mês de novembro, técnicos do 
Museu revelaram-nos como é exercício o ofício de ar-
queólogo e como era a vida do homem nas primeiras 
sociedades recoletoras e nas primeiras sociedades 
produtoras. Foram já realizadas 11 sessões para 219 
alunos do 5º e 7º ano.

Aqui fica a opinião de alguns alunos: 

O José Martins, do 7º D, referiu que “ na aula que 
nos foi proporcionada, uma aula prática, fomos pri-
vilegiados pois estiveram presentes uma arqueóloga 
e mais dois técnicos do Museu de áreas diferentes. 
Foram mostradas cópias de artefactos do neolítico 
e paleolítico como: arpões, pedaços de sílex, um 
machado de pedra polida. Também nos mostraram 
como faziam as pinturas rupestres. Num mapa pu-
demos ver várias terras do concelho do Fundão onde 
foram encontrados achados arqueológicos. Todas as 
peças que nos foram mostradas podem ser encon-
tradas no Museu Arqueológico do Fundão. Eu gostei 
muito da apresentação que nos foi proporcionada.

A Madalena Milheiro do 7º D destacou neste ateliê 
os  “ artefactos do Paleolítico e do Neolítico, uns ori-
ginais, como um pequeno machado de pedra polida 
e outros réplicas, como um propulsor, uma ponta de 
seta e outras armas como o arco e a flecha. Também 
foi exemplificado como os primeiros Homens apren-
deram a técnica de fabrico do fogo usando uma pe-
dra que é o sílex. Referiu os ainda diversos sítios do 
concelho do Fundão com vestígios arqueológicos e 
vários instrumentos que se usam hoje em dia, para 
fazer escavações e assim estudar o passado.

A Matilde Saraiva do 7º A referiu sobre esta ativida-
de: O Museu Arqueológico veio à Escola Secundária 
fazer uma apresentação sobre o  Homem na Pré-
-história. Os arqueólogos começaram por dizer que 
o museu se localizava uma parte antiga da cidade, 
junto da mais tradicional artéria do Fundão – a Rua 
da Cale e informaram sobre a existência de ativida-
des, que se poderiam realizar no verão, permitindo 
conhecer o processo de escavação. 

Os arqueólogos mostraram várias imagens de ves-
tígios do Homem no Neolítico, nomeadamente ima-
gens de de gravuras rupestres do Paleolítico menires 
e de antas. 

Relativamente às imagens de pinturas e gravuras ru-
pestres, algumas eram de fácil compreensão e inter-
pretação, como por exemplo a imagem da gravura 
rupestre existente na Barroca do Zêzere. Além disso, 
um dos técnicos do museu exemplificou como na-
quela época se faziam as pinturas rupestres, utiliza-
va-se sangue de animais, algumas areias de diversas 
cores e gorduras dos animais. A utilização destes 
materiais tinha como objetivo que a pintura durasse 
e permanecesse durante mais tempo.

A parte que sem dúvida mais gostei foi a demonstra-
ção do fogo. O arqueólogo pegou em duas pedras de 
sílex, friccionando-as uma na outra, até obter faísca. 
Por baixo das pedras tinha uma parte de um cogu-
melo para começar a arder com as faíscas obtidas. 
Mas só depois de várias tentativas é que conseguiu. 
O domínio e produção do fogo na época do Paleo-
lítico foi essencial para promover a vida em grupo, 
o que terá facilitado o desenvolvimento da lingua-
gem, para a melhoraria da alimentação, permitindo 
resistir melhor às doenças e mortes e conduzindo ao 

O MUSEU VEM À ESCOLA … COM “O  QUOTIDIANO DO HOMEM NA PRÉ-HISTÓRIA”

aumento da população e para a proteção do Homem 
relativamente aos animais de grande porte.

No final, foram mostrados alguns instrumentos 
como o biface e o propulsor.

Gostei da apresentação realizada pelos arqueológos 
do Museu Arqueológico do Fundão, porque permitiu 
aprofundar os meus conhecimentos, sobre o Homem 
no Paleolítico e a sua evolução.

A Diana Coutinho do 7º A acrescentou: apreciei  a 
demonstração de vários utensílios para a caça e a 
pesca como o arpão, o arco e flecha e ainda o pro-
pulsor. Gostei do espaço para abordar as pinturas 
rupestres: como se obtinham as tintas e como eram 
fabricados os pincéis. Falaram também da arte me-
galítica, mostrando imagens de menires isolados na 
nossa região, um nas Donas, outro no Telhado que 
se podem visitar no museu e ainda a mamoa de uma 
anta. Gostei muito da atividade pois não é comum, 
e achei muito interessante a forma como os temas 
foram expostos. Deu ainda para termos uma noção 
dos instrumentos usados para além das imagens do 
manual.

Para concluir, a  Beatriz  Fradique do 7º A descre-
veu assim a sua experiência: a aula de História  com 
o Museu arqueológico foi uma aula diferente. Sem 
sairmos da escola, visitámos o museu. O museu veio 
à escola. Quando entrámos na sala, eu não conse-
guia deixar de olhar para uma mesa que tinha vários 
instrumentos usados no Paleolítico e no Neolítico.

No início, duas Técnicas falaram-nos sobre a matéria 
que já tínhamos abordado nas aulas de História: as 
estratégias de sobrevivência dos homens do Paleo-
lítico e do Neolítico, os instrumentos que eram usa-
dos na caça…

 Assistimos ainda a uma apresentação digital que ti-
nha muita informação e aquela que me chamou mais 
a atenção e me deu mais curiosidade foram as gra-
vuras e pinturas rupestres. Depois da apresentação, 
um técnico do museu mostrou-nos os instrumentos 
que estavam sobre a mesa que tanto me tinham sur-
preendido: os bifaces, os machados de pedra, as lan-
ças... 

Por fim, falámos sobre como era feito o fogo na altu-
ra e percebemos que não era tão fácil como pensáva-
mos. Agora só precisamos de um isqueiro ou de um 
fósforo e puf! Temos fogo! Mas antigamente não era 
bem assim. Ali se pôs em prática a técnica usada na 
pré-história e toda a turma ficou de boca aberta, pois 
não é todos os dias que vemos alguém fazer fogo 
como no Paleolítico, parecia magia.

Eu adorei a experiência.

Em conclusão, considerou-se de grande importância 
articular a Escola com os recursos da comunidade 
para conhecimento, valorização, preservação e di-
vulgação do património do nosso concelho. Estamos 
muito reconhecidos à fabulosa equipa do Museu Ar-
queológico do Fundão.
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DIA MUNDIAL DA FILOSOFIA

Francisco Peça *

É incontestável que nada na imensa área da Filosofia 
é “preto no branco”, nela tudo se trata de teses e teo-
rias apresentadas por filósofos de todo o mundo que 
são refutadas por outros. Algumas opiniões dizem 
que a filosofia é necessária e benéfica para o pro-
gresso e bem-estar da humanidade enquanto outras 
defendem que a natureza incerta e crítica da filoso-
fia fazem dela um obstáculo à evolução. Levanta-se 
assim a questão: “Será que a filosofia pode permitir 
o alcance de conhecimento útil em prol da evolução 
da humanidade?” 

De modo a responder ao problema apresentado, irei 
deixar bem patentes pontos de vista pessoais invo-
cando não só vários conceitos filosóficos, áreas da 
filosofia e filósofos de renome como também carac-
terísticas básicas da natureza da vasta disciplina da 
filosofia. 

A meu ver, a filosofia é uma condição necessária 
para a obtenção de conhecimento que permita a 
progressão e a evolução da sociedade, sendo assim, 
uma disciplina do saber muito importante para toda 
a humanidade. Para começar, é importante salientar 
que durante o estudo filosófico utilizamos e treina-
mos a nossa capacidade de razão e lógica para ques-
tionar o mundo à nossa volta e como interagimos 
com ele. A filosofia, na sua generalidade, permite 
tanto o desenvolvimento do pensamento crítico - e 
de como podemos analisar ao pormenor simples fe-
nómenos e documentos tirando complexas conclu-
sões - como também nos ensina a formar possíveis 
respostas e soluções a intricados e enigmáticos pro-
blemas que podemos retirar do mundo que nos ro-
deia. Este desenvolvimento do nosso conhecimento, 
das nossas capacidades de raciocínio e de decifrar 
assuntos complexos traduz-se na formação de cida-
dãos com maiores probabilidades de levar a nossa 
sociedade e toda a humanidade a uma situação de 
maior progresso e de adquirir cada vez mais conhe-
cimento útil, correto e pertinente. Também a ética 
é um recurso importante da filosofia que todos nós 
devemos utilizar.

A ética nada mais é que a reflexão filosófica sobre 
problemas morais. Esta usa várias teorias base que 
nos indicam o modo como devemos avaliar uma 
ação, o que será útil para uma melhor vida em comu-
nidade. Saliento duas teorias éticas diferentes: a éti-
ca consequencialista de Stuart Mill e a ética deonto-
lógica de Kant. Ambas as teses respondem de forma 
diferente a problemas filosóficos e devem ser consi-
deradas para resolver questões éticas. A utilização 
da ética não está, porém, restrita à filosofia e deve 
ser usada a lado de outras áreas do saber, como a 
política e a ciência. Temos por exemplo os seguintes 
problemas: “Será moralmente correto a utilização de 
fetos e das suas células estaminais para o tratamen-
to de doenças sendo que a vida do feto será termi-

Dia Mundial da Filosofia – pontos de vista dos alunos

nada após o tratamento?”. Este é um longo problema 
da nossa sociedade que vai ao encontro de muitos 
outros relacionados com a terminação voluntária da 
vida e cuja solução passa pela ética e poderia even-
tualmente levar à cura de muitas pessoas em estado 
terminal de doença; ou “Será moralmente justificável 
que exista desigualdade económica na nossa socie-
dade”, este é outro problema filosófico relacionado 
com a filosofia política e ao qual vários filósofos res-
pondem com base nas teorias de Mill ou de Kant, 
concordando ou discordando assim com a aceitação 
da desigualdade económica, refletindo-se em altera-
ções de como é estruturada a nossa sociedade. 

Como referido anteriormente, outra área filosófi-
ca de grande importância à evolução da sociedade 
é a filosofia política que critica e teoriza modelos 
idílicos ou o mais moralmente corretos da nossa 
sociedade de modo a que esta seja justa e seja be-
néfica para o progresso e produtividade da huma-
nidade. São exemplos de filósofos influentes nesta 
área, John Rawls e Robert Nozick que propuseram 
modelos para a construção de uma sociedade que 
segundo as suas visões éticas é justa e age na me-
dida de corrigir injustiças. Existem contracríticas e 
falhas em todas as teorias políticas mas com o avan-
ço do tempo e com novos filósofos a formarem-se 
e interessarem-se nesta área talvez, com o surgi-
mento de novo conhecimento, possa ser construída 
uma sociedade que seja ainda mais justa no futuro, 
beneficiando todo o avanço da humanidade. Ainda 
mais, a filosofia do conhecimento, também conhe-
cida como gnosiologia, contribui para a evolução na 
medida em que nos indica de acordo com as teorias 
empiristas e racionalistas (como a de Descartes) que 
o conhecimento é possível e justificável de forma a 
priori (pela utilização da razão) ou a posteriori (pela 
utilização da experiência). Daí não devemos desistir 
de procurar ainda mais conhecimento e justificar as 
crenças que adquirimos de forma a validá-las e de 
modo a que todos os dias novos saberes de tudo à 
nossa volta, desde pequenos fenómenos científicos 
até doutrinas políticas e sociais surjam. Até porque 
apenas com o surgimento de novo conhecimento po-
demos criar uma sociedade que caminha para um 
melhor futuro. 

Concluindo entendemos que por mais que a filosofia 
tenha uma natureza incerta e que, portanto, seja di-
fícil chegar a uma solução consensual a toda a comu-
nidade filosófica, a filosofia é uma condição neces-
sária ao desenvolvimento da humanidade já que lhe 
podemos atribuir grande parte da construção do es-
tado de desenvolvimento em que nos encontramos.

*- 11ºCT2

Na semana em que decorreu o 
Dia Mundial da Filosofia, a par 
com a exposição de marcadores 
que se realizou na Biblioteca, 
foi colocada o seguinte desafio 
aos alunos: «Poderá a Filosofia 
contribuir para que se alcance 
maior conhecimento em benefí-
cio do bem-estar da humanida-
de? Ou, pelo contrário, a Filoso-
fia, através da crítica, impede o 
progresso desse conhecimento 
vital para todos nós?»

Apresentamos a opinião do 
Francisco Peça, aluno do 11º 
CT2

Biblioteca do Agrupamento de Escolas do Fundão
Para requisições escreva-nos para:

bibnumero3@esfundao.pt

A nora foi um engenho introduzido pelos muçulma-
nos na Península Ibérica que serviu durante anos e 
anos para retirar água dos poços e das cisternas.

A nora filosófica é um símbolo criado pela Lília Fon-
seca, do 11º CT1, para comemorar o Dia Mundial da 
Filosofia e tem uma finalidade parecida. A nora filo-
sófica convida-nos a entrar dentro de nós mesmos e, 
através da autorreflexão e da autocrítica, retirar as 
falsas crenças e os preconceitos que aí estão enrai-
zados. Em troca, no regresso dos alcatruzes, a nora 
traz-nos água fresca, quer dizer: novos conhecimen-
tos, mais verdadeiros, bem justificados.

Obrigado, Lília. Feliz Dia Mundial da Filoso-
fia!

A NORA FILOSÓFICA
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Desenho de, Nuno Aguilar

“Copos de Descartes”

Desenho de, Rafael Almeida

“Desenho de Descartes”

Desenho de, Madalena Filipe

“Recriação da capa do Discurso do Método, igual à do Sec XVIII”

(A propósito ainda do Dia 
Mundial da Filosofia)
CONTRADIÇÕES

Cito João Tordo, escritor português:

“Que grande contradição Deus existir e não existir 

e nós sermos ao mesmo tempo felizes e infelizes, 

bons e maus, tranquilos e inquietos, 

vivos e mortos…”

Acescento ao João Tordo:

Que grande contradição (ou não) , 

sermos ao mesmo tempo críticos e resignados, 

seres do quotidiano e criativos, 

conhecedores e ignorantes, 

livres e (tão) condicionados, 

humildes e, no entanto, vaidosos…

Sermos simultaneamente físicos e algo metafísicos,

Seres racionais e emotivos, 

ser eu simultaneamente professora e aluna…

                                      Catarina Crocker

                                                    Catarina Crocker

CONTRADIÇÕES

A propósito do Dia Mundial da Filosofia
Valor da Filosofia

VALOR DA FILOSOFIA

João Teodósio *

A filosofia, na minha opinião é de grande valor por-
que deita a baixo preconceitos e dogmatismos e faz- 
nos ter mais dúvidas e procurar mais conhecimen-
to sobre coisas que nos parecem comuns, com que 
temos contacto no quotidiano. Quando começamos 
a filosofar, o mundo torna-se mais amplo e menos 
obvio.

*- 10CT3

Gabrielly Diniz *

A filosofia é a junção de Philia com Sophia (amor/
sabedoria). Mas qual é a razão ou qual é o valor Fi-
losofia?

Muitos pensam que a Filosofia é algo parecido com 
português, ou que Filosofia é ciência o que não tem 
nada de parecido com essas ideias. 

Mas muitos filósofos eram físicos e ser filósofo  é 
aquele que tenta pensar no geral, se questiona do 
mundo em que vive, tem “perguntas” que a ciência 
não sabe responder como por exemplo “porque eu 
nasci?” ou “ tudo em minha volta é real ou é fruto da 
minha imaginação?”.

A filosofia serve para argumentar, fazer questões ge-
rais que também são muito importantes como: valo-
res, reflexão sobre o ser humano, sobre a sociedade, 
sobre a arte, linguagem e sobre a nossa forma de 
raciocínio, etc…

A filosofia é muito importante para uma abertura da 
mente para novas perspetivas, não ficar só pelo sen-
so comum, ajudar a sair do mundo finito e óbvio. 
Ter a capacidade de levantar questões “abertas”, de 
analisar e colocar opiniões. A filosofia é uma “porta 
aberta” para questões.

*- 10CSEAV

Raúl Fonseca *

A filosofia é importante pois a habilidade de não se 
conformar com o mundo em redor permite ao indi-
víduo entender melhor o que o rodeia e ajuda-o a 
ser menos “manipulado” na vida, não seguindo cega-
mente o que permite uma melhor compreensão de 
politica desenvolvendo melhor as suas ideias e onde 
se en-contram.

A mesma também ajuda em termos de trabalho e de 
vida pessoal por exemplo em termos da vida social 
ajuda a ler melhor as verdadeiras intenções das pes-
soas e em termos de trabalho a re-conhecer se o tra-
balho que é feito te assenta ou se mudar e re-pensar 
não seria melhor, não se deixando acomodar. É  a 
base da filosofia não se acomodar e pensar sempre 
de novo, sempre questionar tudo.

*– 10CT3
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EXPOSIÇÃO DE MARCADORES 
ALUSIVOS AO DIA MUNDIAL 
DA FILOSOFIA

Na sequência do Dia Mundial da Filosofia, decorreu, 
na biblioteca do AEF, de 16 a 23 de novembro a ex-
posição de marcadores de livros, desenhos e gravura 
produzidos pelos alunos de Filosofia da Escola.

EXPOSIÇÃO

TROCA DE CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE ALUNOS E UTENTES DO 
LAR

No Dia Mundial da Terceira Idade, 28 de outubro, a 
biblioteca do AEF não quis deixar de assinalar o dia 
e, no âmbito do projeto EnvelhoSer LivroMente, os 
alunos escreveram cartas aos “avós emprestados” do 
Lar da Misericórdia do Fundão e do Lar Nossa Senho-
ra da Conceição. Levavam, nestas cartas, palavras 
de fé, de esperança, de confiança em dias melhores, 
para minimizar a solidão sentida. 

No dia 16 de novembro, os utentes do Lar Nossa 
Senhora de Fátima do Fundão responderam às car-
tas enviadas pelos alunos, proporcionando, assim, 
momentos únicos e que nos deixaram de coração 
cheio. Pequenas partilhas que tornam maior o afeto 
entre gerações.

DIA MUNDIAL DA TERCEIRA IDADE

No dia 12 de novembro decorreu uma sessão em li-
nha com a escritora Raquel Ochoa. Assistiram a esta 
sessão as turmas cujas docentes agendaram com a 
biblioteca, nomeadamente o 8ºA, com a docente Te-
resa Correia e o 11ºCSELH, com a docente Cesaltina 
Neves. As turmas estiveram em duas salas diferen-
tes.

Foi uma sessão que soube a pouco (mas haverá 
mais!), pois a escritora, para além de simpática, pre-
senteou-nos com histórias que conta no seu último 
livro “Pés na Terra”. Histórias que nos fazem sonhar, 
histórias de vida, de viagem e de escrita, porque via-
jar, e passo a citar, “muda a perceção de tudo, des-
locando-nos do absoluto para o relativo, do nosso 
umbigo para o umbigo do mundo”. E escrever pode 
“ser uma seca”, mas, segundo Raquel, é também “um 
longo beijo a nós mesmos”.

Deixamos o convite a tod@s @s alun@s da escola 
para lerem os livros da Raquel Ochoa que comprá-
mos para a biblioteca, pois “Ler um livro é uma ex-

SESSÃO EM LINHA COM RAQUEL OCHOA

periência de humildade! É ser cego e deixarmo-nos 
conduzir por uma mão desconhecida!” (in Mar Hu-
mano)

A biblioteca agradece à Raquel por esta oportunida-
de e aguarda ansiosamente uma próxima sessão.

No dia 10 de novembro foram divulgadas as obras selecionadas para a primeira 
fase (escolar) do Concurso Nacional de Leitura. A biblioteca do AEF deseja boas 
leituras a tod@s os participantes!

1º Ciclo – O Nó dos Livros, Margarida Fonseca Santos

2º Ciclo – A Viúva e o Papagaio, Virginia Woolf

3º Ciclo – Um Fio de Fumo nos Confins do Mar, Alice Vieira

Secundário – O Senhor Ibrahim e as Flores do Alcorão, Éric-Emmanuel Schmitt

As provas terão início na semana de 7 a 11 com o 1º Ciclo. No 2º Ciclo decorre-
rão no dia 14/12, no 3º Ciclo, no dia 15/12 e no Secundário, no dia 16/12.

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA

http://bibliotecasaef.blogspot.com/
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9ºB, Rosa Antunes e BECRE

Contactado pela biblioteca do AEF, o 
escritor José Rodrigues enviou um ví-
deo aos alunos, o qual serviu de mote 
para uma entrevista, feita pelo 9ºE (sob 
orientação da professora Rosa Antu-
nes).

José Rodrigues é natural de Viseu. Pos-
sui formação superior na área da gestão 
e carreira como consultor empresarial 
e formador. É sócio fundador da Visar, 
onde desenvolve toda a sua atividade 
profissional, em especial na área dos 
seguros. A família e os amigos, o kara-
té e o futebol veterano, complementam 
o enorme gosto pela escrita. Tem já 
quatro romances publicados. O Rio de 
Esmeralda (2016), Voltar a Ti (2017), O 
Tempo nos Teus Olhos (2018), Dias de 
Outono (2020).

AEF – Quando é que nasceu o seu gosto 
pela escrita?

O gosto pela escrita nasceu muito 
cedo, ainda no tempo da escola primá-
ria. Costumava fazer redações / com-
posições sempre com mais palavras do 
que as que eram exigidas pelos profes-
sores. Fui sempre escrevendo desde 
criança.

AEF - A escrita é para si uma forma de 
exprimir sentimentos, ideias ou uma 
necessidade?

A escrita é um conjunto dessas três 
coisas. Também outras, como por 
exemplo ajudar a aliviar os meus dias 
profissionalmente intensos. Sou admi-
nistrador de uma empresa de consulto-
ria e tenho formação superior em ges-
tão de empresas. Os números são vitais 
no meu trabalho. A escrita é uma forma 
de me reequilibrar, de tornar os meus 
dias mais suaves.

AEF - Inspira-se nos acontecimentos 
que já viveu, nas pessoas que foi co-
nhecendo?

Inspiro-me em diversas coisas. Em 
acontecimentos reais, em pessoais 
reais, mas também em acontecimentos 
fictícios. Algumas das coisas vivi, algu-
mas das personagens conheci, outras 
não.

AEF - Escreve todos os dias um pouco e 
não para enquanto não terminar o livro 
ou tem outro método de escrever?

Escrevo à medida que vou podendo. 
Passam dias em que não escrevo nada. 
Em outros, escrevo durante horas se-
guidas ou apenas durante alguns minu-
tos. Não tenho uma rotina de escrita, 
se é que assim se pode dizer. Escrevo 
quando me apetece.

AEF - Escreve melhor de manhã, à noi-
te? Num local em especial em casa?

Escrevo sempre à noite. Durante o dia é 
profissionalmente impossível. Em casa, 
escrevo habitualmente na mesa da sala 
e não preciso de silêncio para o fazer.

ENTREVISTA AO ESCRITOR JOSÉ RODRIGUES

AEF – No Romance O Tempo nos Teus 
Olhos fala-nos de uma decisão difícil, 
quando alguém se vê forçado a decidir 
ir para um lar de idosos ou permane-
cer em sua casa. Como foi abordar este 
tema da terceira idade?

É na terceira idade que a solidão tem 
o seu maior impacto. Quantas e quan-
tas pessoas se sentem sozinhas? A res-
ponsabilidade disso é de todos. Todos 
temos de ter a preocupação por quem 
se sente só. Os lares de idosos podem 
ser uma solução ou não. Tudo depende 
da forma como se encaram as coisas. 
De qualquer forma, o mais importante 
em todas as decisões que tomamos, 
incluindo essa, a procura da felicidade 
deve estar incluído. Não é por ter che-
gado a terceira idade que as pessoas 
devem desistir de ser felizes. Não há 
limite de idade para a busca da felici-
dade. Por vezes, a sociedade entende 
que há um limite de idade para isso, 
mas não. É sempre tempo de mudar, de 
lutar e tantas vezes esta luta faz mudar 
a vida de tantas outras pessoas à volta 
de quem se sente só. Em “O tempo nos 
teus olhos”, Manuel muda, não apenas 
a sua vida aos 75 anos, mas também a 
de todas as pessoas que o envolvem…

AEF –  Dias de Outono é um título mui-
to bonito. Quais os motivos desta es-
colha?

O outono é a estação do ano mais bo-
nita, na minha opinião. É a estação 
onde existe muita da beleza que sobra 
do verão, mas também a nostalgia e o 
recolhimento do inverno. Escolhi este 
título porque os acontecimentos mais 
importantes da narrativa acontecem no 
outono.

AEF – Os medos podem fazer com que 
a felicidade não seja vivida plenamen-
te?

Sim. A meu ver, podemos ter medo de 
muita coisa, mas nunca devemos ter 
medo de procurar a felicidade. Viver 
valerá muito mais a pena se formos fe-
lizes. E nem sempre ela chega se man-
tivermos uma posição de expectativa e 
estática. A felicidade, exige muitas ve-
zes, que se aceitem desafios que nos 
motivam, mesmo com riscos. Colocar 
a emoção à frente da razão e o coração 
à frente da cabeça. Com peso, conta e 
medida. Somos seres emocionais e não 
máquinas.

AEF – Quais os temas das suas obras 
que gostou mais de abordar e porquê?

Procuro abordar temas transversais a 
toda a sociedade. Procuro criar perso-
nagens imperfeitos, como também é o 
ser humano. Gosto de abordar temas 
simples, como os afetos, o amor, a pai-
xão, a amizade, a solidariedade e ou-
tros. Temas que são simples, mas que 
são, ao mesmo tempo, os mais impor-
tantes da vida. À medida que a idade 
vai passando vamos dando conta que 
as coisas que nos trazem mais felicida-
de são as mais simples.

AEF – Agora, para finalizar, e de forma 
lúdica, pedíamos-lhe que respondesse 
às questões de Marcel Proust, de forma 
breve. De escritor para escritor:

1.    A minha principal característica? 
Simplicidade

2.    A qualidade que eu prefiro num 
homem? Simplicidade

3.    A qualidade que eu prefiro numa 
mulher? Simplicidade

4.    O que eu aprecio mais nos meus 
amigos? Simplicidade

5.    O meu principal defeito? Teimosia

6.    A minha ocupação preferida? Es-
crita

7.    O meu sonho de felicidade? Acabar 
com a desigualdade

8.    Qual seria a minha maior infelicida-
de? A doença

9.    O que eu gostaria de ser? Escritor

10.  O país onde eu gostaria de viver? 
Portugal

11.  A minha cor preferida? Azul

12.  A minha ave preferida? Canário

13.  Os meus autores preferidos em 
prosa? Daniel Goleman

14.  Os meus poetas preferidos? Mário 
Quintana, Cecília Meireles

15.  Os meus heróis prediletos na fic-
ção? Robin dos Bosques

16.  As minhas heroínas prediletas na 
ficção? Mulher Maravilha

17.  Os meus músicos/cantores preferi-
dos? Supertramp

18.  Os meus pintores preferidos? Pi-
casso

19.  Os meus heróis na vida real? Os 
meus filhos

20.  As minhas heroínas na História? 
Padeira de Aljubarrota

21.  O que eu detesto acima de tudo? 
Racismo

22.  O dom da natureza que eu gostaria 
de ter? Ser o sol

23.  Como gostaria de morrer? De re-
pente, aos 150 anos

24.  Qual o estado de espírito atual? 
Otimismo

25.  Erros que eu perdoo mais facil-
mente? Ira

26.  O meu lema de vida? Lutar pela fe-
licidade, a cada instante.

EQUIPAMENTO FUNDAO ALUMNI

Antigos alunos do Agrupamento de 
Escolas do Fundão, Fundão Alumni,  fi-
zeram uma recolha de equipamentos 
antigos, tablets, portáteis e computa-
dores fixos e estão a formatá-los e a 
deixá-los operacionais, para os pode-
rem emprestar a alunos que necessi-
tem deles para aulas à distância.

Foi feito um levantamento pela BECRE, 
através dos diretores de turma, das ne-
cessidades mais prementes e este equi-
pamento tem vindo a ser emprestado a 
esses alunos.

A biblioteca do AEF agradece ao Fun-
dão Alumni esta oportunidade e tece 
um louvor a esta iniciativa, que revela 
um grande altruísmo e nos deixa orgu-
lhosos pelas personalidades que reve-
lam e que a escola também ajudou a 
formar.

Realmente, como dizem na sua apre-
sentação em https://sites.google.com/
view/fundao-alumni/homea  “a proxi-
midade e a personalização (...) fazem 
a diferença”.

EQUIPAMENTO
FUNDAO ALUMNI

Biblioteca do Agrupamento de Escolas do Fundão
Para requisições escreva-nos para:

bibnumero3@esfundao.pt
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120 ANOS DE Antoine de Saint 
Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry nasceu a 29 
de junho de 1900 em Lyon. Faz o seu 
batismo de voo aos 12 anos, aos 22 
torna-se piloto militar e é como capi-
tão que em 1939 se junta à Força Aé-
rea francesa em luta contra a ocupação 

PLANO NACIONAL DE LEITURA (6º ANO)

nazi. A aviação e a guerra viriam a reve-
lar-se elementos centrais de toda a sua 
obra literária, onde se destacam títulos 
como Correio do Sul  (1929), o seu pri-
meiro romance, Voo Noturno  (1931), 
que logo se tornou um êxito de ven-
das internacional, e Piloto de Guerra  
(1942), retrato da sua participação na 
Segunda Guerra Mundial. Em 1943 pu-
blicaria aquela que é reconhecida como 
a sua obra-prima, O Principezinho, um 
dos livros mais traduzidos em todo o 
mundo. A sua morte, aos 44 anos, num 
acidente de aviação durante uma mis-
são de reconhecimento no sul de Fran-
ça, permanece ainda hoje um mistério. 

Antoine de Saint-Exupéry publicou pela 
primeira vez «O Principezinho» em 
1943, quando recuperava de ferimen-
tos de guerra em Nova Iorque, um ano 
antes do seu avião Lockheed P-38 ter 
sido dado como desaparecido sobre o 
Mar Mediterrâneo, durante uma missão 
de reconhecimento. Mais de meio sécu-
lo depois, a sua fábula sobre o amor e 
a solidão não perdeu nenhuma da sua 
força, muito pelo contrário: este livro 
que se transformou numa das obras 
mais amadas e admiradas do nosso 

A pedido de alunos, a biblioteca do AEF 
inscreveu a escola na 12ª edição do 
Concurso do Plano Nacional de Leitura 
“Faça Lá um Poema”, cujas candidatu-
ras estão abertas até dia 31 de dezem-
bro. Não se esqueçam de enviar os vos-
sos poemas!

CONCURSO DO PNL
FAÇA LÁ UM POEMA

tempo, é na verdade de alcance intem-
poral, podendo ser inspirador para lei-
tores de todas as idades e de todas as 
culturas. O narrador da obra é um pi-
loto com um avião avariado no deserto 
do Sahara, que, tenta desesperadamen-
te, reparar os danos causados no seu 
aparelho. Um belo dia os seus esforços 
são interrompidos devido à aparição 
de um pequeno príncipe, que lhe pede 
que desenhe uma ovelha. Perante um 
domínio tão misterioso, o piloto não 
se atreveu a desobedecer e, por mui-
to absurdo que pareça - a mais de mil 
milhas das próximas regiões habitadas 
e correndo perigo de vida - pegou num 
pedaço de papel e numa caneta e fez o 
que o principezinho tinha pedido. E as-
sim tem início um diálogo que expande 
a imaginação do narrador para todo o 
género de infantis e surpreendentes di-
reções. «O Principezinho» conta a sua 
viagem de planeta em planeta, cada um 
sendo um pequeno mundo povoado 
com um único adulto. Uma história ter-
na que apresenta uma exposição senti-
da sobre a tristeza e a solidão, dotada 
de uma filosofia ansiosa e poética, que 
revela algumas reflexões sobre o que 
de facto são os valores da vida.

Margarida Lindeza 

Desde pequena que passo horas naquele parque, 
não sei porquê ou o que aquele parque tem de tão 
especial, talvez o facto de ser muito quieto e calmo e 
não haver lá muita gente diariamente. Muitas vezes 
fico lá sozinha a olhar para as nuvens, para o céu e 
pássaros, outras vezes com amigos, apenas a con-
versar.

Muitas coisas aconteceram naquele parque, incluin-
do vandalismo. Estes atos ocorreram de duas manei-
ras naquele sítio: destruição e grafite. A destruição 
foi aplicada nos baloiços, nos bancos e em alguns 
pedaços do chão feito de cortiça, já o grafite foi apli-
cado no escorrega. Quando vi aquilo, fiquei chocada 
e indignada por saber que alguém tinha feito aquilo 
sem motivo. Fiquei também triste por não poder dis-
frutar mais daquele lugar, então pensei: “Em relação 
aos baloiços não há nada a fazer, mas ao escorrega 
sim.” E foi isso que fiz, com a ajuda dos meus ami-
gos, esfregámos com a toda a força o escorrega com 
panos e detergente e finalmente conseguimos tirar 
aquela tinta azul horrível lá marcada!

Vários momentos incríveis foram passados naquele 
parque, desde brincar com os amigos e animais, até 
momentos de silêncio a olhar para a natureza. 

Escolhi tirar uma fotografia a este lugar, porque é 
um lugar que já me acompanha desde a infância e 
que faz parte dela, mas eu nunca tinha parado um 
pouco para pensar em como aquele parque é impor-
tante para mim.

Leonor Gomes

Persépolis conta a história de uma jovem iraniana, 
chamada Marjane Satrapi, que vive a queda do re-
gime do Xá. Com isto, do dia para a noite, perde os 
seus direitos enquanto mulher e cidadã.

Antes as pessoas podiam fazer festas, beber álcool, 
ouviu todo o tipo de músicas, isto, para homens e 
mulheres. Com a mudança de regime os direitos 
mudaram. Eram proibidos o álcool e as festas, mas 
quem perdeu mais liberdade foram as mulheres. Por 
exemplo: elas não podiam usar a roupa que quises-
sem, tinham de usar véu e era-lhes ensinado que 
este simboliza a liberdade.

A família de Marjane sempre foi contra regimes 
opressivos, estando envolvida em movimentos con-
tra eles. Nestes movimentos como consequência 
começou a haver perseguições, bombardeamentos, 
execuções e várias pessoas eram presas. Devido à 
falta de bem-estar para uma adolescente crescer, os 
pais dela decidiram mandá-la para a Áustria. 

Na Áustria era tudo muito diferente, mas nem sem-
pre foi fácil. Ela andava sempre de casa em casa de-
vido à sua nacionalidade, pois as pessoas criavam 
estereótipos, o que não é justo, cada um tem a sua 
maneira de ser. Durante a adolescência teve os seus 
desgostos amorosos e, entretanto, ficou a morar na 
rua. Então tomou a decisão de voltar ao Irão e a sua 
família recebeu-a de braços abertos.

PERSÉPOLIS

No Irão continuou a estudar e chegou até a entrar 
numa Universidade, defendendo sempre os direitos 
das mulheres e mostrando que o governante do país 
nem sempre tinha razão nem era o melhor, como 
lhes era ensinado desde pequenos.

A sua vida teve muitos altos e baixos, até a guerra 
voltar. Devido a isto, os pais voltaram a mandá-la 
para a Europa e ela não poderia voltar até ordem em 
contrário.

Na minha opinião, não é justo que a mulher seja des-
valorizada. Não faz sentido que os homens sejam 
mais que as mulheres, não faz sentido que eles se 
possam vestir como querem e que as mulheres te-
nham de usar roupas largas devido aos olhares abu-
sadores de homens nojentos, não faz sentido! Deve-
ria ser igual, os dois géneros são seres humanos e 
merecem os mesmos direitos.

   Os estereótipos em relação à nacionalidade tam-
bém não são corretos, na verdade, o estereótipo não 
é algo correto. Eu não tenho que ser comparada com 
o meu vizinho, apenas porque temos a mesma na-
cionalidade, eu não devo ser julgada por utilizar um 
véu, porque a minha religião implica.

   Esta história leva-nos a pensar no direito do pró-
ximo e a respeitá-lo. Pensar no quanto é importante 
termos direitos. É preciso tornar o Mundo um lugar 
livre onde todos se sintam bem. 

PARQUE

Biblioteca do Agrupamento de Escolas do Fundão

https://bibliotecasaef.blogspot.com/
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MARATONA DE CARTAS - AMNISTIA INTERNACIONAL

“UBI SOCIETAS, IBI JUS”
(Onde há Sociedade, há 
Direito)

A Constituição da República Portuguesa 

Nesta edição vamos falar da Constituição da Repúbli-
ca Portuguesa (CRP) e sua importância, ou não fosse 
ela a lei fundamental de Portugal! 

A História da Constituição da República Portuguesa 
até aos dias de hoje é um longo caminho… Já exis-
tiram 6 Constituições em Portugal, 3 Constituições 
durante a Monarquia e 3 durante a República. 

Atualmente está em vigor a CRP de 1976, mas, após 
essa data já sofreu 7 revisões. 

A primeira revisão foi em 1982, e a sétima e última 
em revisão foi a 22 de junho de 2005. 

Em 2010, iniciou-se a oitava, só que não foi concluí-
da, porque o processo parou quando o então Primei-
ro-ministro José Sócrates se demitiu em 2011, pro-
vocando a dissolução da Assembleia da República. 

A Constituição é a lei suprema do país. Consagra os 
direitos fundamentais dos cidadãos, os princípios 
essenciais por que se rege o Estado português e as 
grandes orientações políticas a que os seus órgãos 
devem obedecer, estabelecendo também as regras 
de organização do poder político.

Define a estrutura do Estado, ou seja, as funções dos 
quatro órgãos de soberania portugueses - Presidente 
da República, Assembleia da República, Governo e 
Tribunais - e dos órgãos de poder político - regiões 

“UBI SOCIETAS, IBI JUS”

autónomas e autarquias -, assim como a forma como 
se relacionam entre si. 

Todo o cidadão português tem o direito e a obriga-
ção de conhecer a Constituição da República Portu-
guesa. 

Sabes quais são os teus direitos? Sabes que também 
tens liberdades e garantias?

Sabes como está organizado o poder político? Qual 
a competência do Presidente da República? E do Go-
verno?

Os tribunais são todos da mesma categoria? E a tua 
Junta de Freguesia, o que é?

São exemplos de questões que podes solucionar 
consultando a CRP.

Para os curiosos e interessados, pode-se consultar a 
CRP na internet ou em livro.

Turma TSJ20

Turma APS 20

“Natal longe…mas perto” é o nome que nós alunos 
do Curso Profissional de Técnico de Apoio Psicosso-
cial de 10º ano, atribuímos a um dos grandes proje-
tos que temos planeado para contribuir para os sor-
risos de toda a nossa população!

Este natal vai ser muito diferente, visto que não va-
mos poder estar junto daqueles que nos são que-
ridos, o que a todos nós nos transtorna bastante. 
Por isso, em conjunto decidimos criar um projeto no 
qual pudéssemos contribuir de uma forma especial 
no Natal de cada um de vós.

O melhor ainda está para vir!

Novidades em breve!

NATAL LONGE ... MAS PERTO
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Foram divulgados os resultados obti-
dos na primeira edição do Concurso 
“Fronteiras da Esperança: Minha Terra, 
Meu Futuro”, promovido pelo Centro 
de Estudos Ibéricos e pela Comunidade 
Intermunicipal das Beiras e Serra da Es-
trela (CIMBSE). Os prémios atribuídos à 
nossa escola foram os seguintes:

Tema 1. “Leituras e (re)interpre-
tações do território: diagnósti-
cos prospetivos”

Escalão 1 — 1.º Ciclo — “Eco Kit Tira 
Nódoas” — de Gustavo Ascensão Nu-
nes, Íris Lourenço Silveira e Tomás Soa-
res Gadanho (Escola EB Pêro Viseu — 
Agrupamento de Escolas do Fundão)

Escalão 3 — 3.º Ciclo — “Tecnologia 
EM, invisível, mas eficiente!” — de Mi-
guel Correia, Tiago Rodrigues e Gui-
lherme Marques (Escola Secundária do 
Fundão — Agrupamento de Escolas do 
Fundão)

Menções Honrosas

Escalão 2 — 2.º Ciclo — “Borreguinhos 
da Beira Baixa” — de Leonor Marques; 
Núria Canarias; Salvador Ascenção (Es-
cola Secundária do Fundão — Agrupa-
mento de Escolas do Fundão)

“De doce vilão. A bom papão” — Bea-
triz Belo; Diogo Brito; Rodrigo Nobre 
(Escola Secundária do Fundão — Agru-
pamento de Escolas do Fundão)

Escalão 3 — 3.º Ciclo — “Coma! É leve 
e nutritivo” — de Eva Dionísio, Leonor 
Gomes e Maria Figueira (Escola Secun-
dária do Fundão — Agrupamento de Es-
colas do Fundão)

Escalão 4 — Secundário — “Influência 
da precipitação em potenciais movi-
mentos de vertente, na Serra da Gar-
dunha — de Anaís Fernandes, Rodrigo 
Costa e Sara Couto (Escola Secundária 
do Fundão — Agrupamento de Escolas 
do Fundão)

“A Nossa Flora — Etnobotânica da Serra 
da Gardunha” — de Dinis Pereira, Simão 
Pereira e Vânia Bento (Escola Secundá-
ria do Fundão — Agrupamento de Esco-
las do Fundão) (disponível em https://
herbario-aef2.webnode.com/)

Tema 2. “Escrita, literatura e ter-
ritório: trabalhos de expressão 
literária”

Menções Honrosas

Escalão 3 — 3.º Ciclo — “Uma conversa 
sustentável” — de Luna Santos Gama-
nho e Maria Beatriz Gavinhos (Escola 
Secundária do Fundão — Agrupamento 
de Escolas do Fundão)

Tema 3. “Arte e território: traba-
lhos de expressão artística”

Escalão 3 — 3.º Ciclo — “Nossa terra, 
nosso futuro” — de Dinis Gomes Pe-
reira, Nuno Miguel Fians e Margarida 
Cardoso Lindeza (Escola Secundária do 
Fundão — Agrupamento de Escolas do 
Fundão)

Menções Honrosas

Escalão 4 — “Fronteira” — de Matilde 
Florêncio e Ana Ascensão (Escola Se-
cundária do Fundão — Agrupamento 
de Escolas do Fundão)

Foi-nos ainda atribuído o 2.º Prémio 
Global, de entre todas as escolas parti-
cipantes no concurso.

Devido às limitações impostas pela pan-
demia e às medidas de contingência, 
a entrega de prémios será presencial, 
em cada uma das escolas. Brevemente, 
serão entregues os prémios da nossa 
escola na escola sede do Agrupamento.

CONCURSO FRONTEIRAS DE ESPERANÇA,
MINHA TERRA MEU FUTURO

No âmbito das atividades do Clube Ciência Viva e do Projeto Ciência para todos, 
temos vindo a desenvolver atividades experimentais nas turmas do 1.º ciclo, sob 
o mote “Eu, observando e experimentando ciência”.

Por agora, visitámos as turmas do segundo e quarto ano da Escola Santa Teresi-
nha e as duas turmas do 3.º ano, da Escola João Franco.

No quarto ano, propusemo-nos a investigar se os ossos são duros… ou moles? 
Afinal de que são feitos os ossos que constituem o esqueleto?

O estudo do esqueleto faz parte dos assuntos abordados no âmbito do Estudo 
do Meio. Este ano, o assunto foi complementado com esta atividade experimen-
tal.

O enigma “afinal de que são feitos os ossos?” já está parcialmente desvendado. 
Para já, os alunos concluíram que os ossos têm água e até quantificaram a ma-
téria mineral que está presente num osso, mas ainda falta saber, o que resta 
dos ossos quando retiramos a matéria mineral. Os meninos estão ansiosos por 
descobrir!

Já nas turmas do segundo ano, articulando com o projeto Eco-Escolas, assinalá-
mos o dia 18 de novembro — Dia Nacional da Agricultura na Escola, que vai já 
na sua quarta edição e pretende assinalar a importância da agricultura para um 
desenvolvimento sustentável. Homenageámos duas espécies de árvores muito 
importantes: o sobreiro — árvore nacional do nosso país, pela sua importância 
e pela cortiça, de onde se fazem produtos inovadores — e a cerejeira — árvore 
muito importante do nosso concelho, uma vez que nos dá a cereja que é conhe-
cida internacionalmente. Não nos esquecemos do slogan “Fundão, capital da 
cereja”!

Estas duas espécies de árvores (Quercus suber e Prunus avium) foram multiplica-
das por todos os meninos, através da sementeira de uma bolota e pela plantação 
de uma estaca de cerejeira. Para já, e com muita paciência, estamos a deixá-las 
germinar e crescer. No futuro, iremos transplantá-las para o terreno, aumentan-
do assim a sua população.

No dia 25 de novembro, assinalámos o Dia Nacional da Cultura Científica, rea-
lizando duas atividades experimentais nas duas turmas do terceiro ano. Colo-
cando como questões-problema iniciais “será que as folhas das plantas são só 
verdes?” e “será possível dar cor a uma flor branca?”, iniciámos a experimenta-
ção. A primeira descoberta permitiu separar as cores de uma folha e concluir 
que, afinal, há mais cores numa folha para além do verde. Cada cor corresponde 
então a um tipo de pigmentos. Para além do verde (clorofilas) encontramos uma 
banda cor de laranja (carotenos) e outra amarela (xantofilas).

A segunda experiência, partiu de se saber que as plantas absorvem a água a par-
tir da raiz e que esta sobe pelo caule até chegar às folhas e às flores. E se junto 
com a água juntássemos pigmentos (corantes), será que também conseguem 
chegar à flor? A resposta veio nos dias seguintes, quando começou a aparecer 
nas flores brancas as cores que tínhamos colocado no reservatório de água.

“Eu, observando e experimentando ciência” encontrou nos baús e kits de Ciên-
cia do Clube CV da escola, materiais e protocolos experimentais, simples, mas 
apelativos, para experimentar atividades que incentivaram a descobrir a ciência 
e a investigação. 

Os alunos descobriram que as plantas têm “cores” escondidas, que os ossos têm 
minerais e não só. Ajudaram as plantas a crescer e aprenderam outros segredos 
das plantas. Quando forem grandes… talvez queiram vir a ser cientistas para 
ajudar a humanidade a sobreviver!

CLUBE CIÊNCIA VIVA
CIÊNCIA PARA TODOS
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Cuidar da nossa alimentação é uma forma de 
prevenção!

A 16 de outubro, assinala-se o Dia Mundial da Alimentação. A 8 de Novembro, a 
Europa introduziu o Dia Europeu da Alimentação Saudável. 

Em Portugal, os hábitos alimentares inadequados são um dos fatores que mais 
contribui para a perda de anos de vida saudável. Cerca de 300 000 anos de 
vida saudável poderiam ser poupados, se os portugueses melhorassem os seus 
hábitos alimentares. Esses erros pagam-se caros com as doenças metabólicas, 
as doenças do aparelho circulatório e neoplasias que vão surgindo ao longo da 
vida.

O açúcar, convertido em glicose plasmática do sangue, contribui em 7,1 % para 
casos de diabetes tipo II e doenças dos rins; 4,2 % promovem ou favorecem 
doenças associadas ao sistema circulatório e 1,1 % está associado à ocorrência 
de cancro e neoplasias.

Considerando estes factos, este ano, apesar da COVID-19 dominar as nossas 
atenções, achámos importante alertar a população escolar para a redução do 
consumo de açúcar. Para tal desenvolvemos algumas iniciativas que levaram 
o nosso conselho e recomendação, de uma forma segura, a toda a população 
escolar.

Promovemos o concurso “NO SUGAR!”, premiando os melhores slogans para rá-
dio, sobre a necessidade de controlo do consumo de açúcar, em parceria com a 
UCC (Centro de Saúde do Fundão) e RCB (Rádio Cova da Beira).

Das cerca de sessenta propostas que recebemos, os alunos premiados foram:

Marta Lopes  (7.º A), com o slogan: Ser docinho é bom, comer docinho No No”

Maria Rita Atalaia (10.º CT1), com o slogan: Sem açúcar a vida é mais saborosa

José Neto (10.º CT1), com o slogan: O açúcar e o sal, fazem-lhe muito mal!”

A entrega de prémios foi realizada pelo diretor da escola, no dia 10 de novem-
bro.

Os slogans, que foram gravados na voz dos seus autores (obrigada ao professor 
Rui Bidarra por ter colaborado nesta tarefa!), para além de alertarem a população 
escolar, alertaram ainda todo o auditório da RCB, uma vez que foram difundidos 
para a comunidade.

Para além desta iniciativa, disponibilizámos alguns recursos e materiais, aos di-
rectores de turma e professores titulares do 1.º ciclo, para serem explorados em 
sala de aula:

1. Folheto com ligação interativa para quinze palestras, em formato webinar, 
com temas diversificados sobre alimentação (enviado pela Ageing@Coimbra);

2. O videoclip, produzido por alunos da escola, para o rap didático Baby no Su-
gar, disponibilizado pela Administração Regional de Saúde Centro.

3. Um jogo sobre alimentação equilibrada em versão digital.

4. O “Folheto Lanches Escolares”, elaborado pela nutricionista Regina Afonso, do 
ACES Cova da Beira e por uma aluna do curso de Dietética e Nutrição, da Escola 
Superior de Saúde do Politécnico de Leiria. Este folheto disponibiliza algumas di-
cas sobre como preparar lanches saudáveis. Muito oportuno, agora que a maior 
parte dos alunos traz o seu lanche de casa!

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

Diabetes em meio escolar — Como atuar numa 
situação de SOS perante uma crise grave?

Para responder a esta questão realizou-se no dia 10 de novembro uma sessão 
formativa sobre Diabetes tipo I em meio escolar, que incluiu uma componente 
prática, demonstrativa do modo de atuação, em situação de SOS, perante um 
caso grave de hipoglicemia.

No agrupamento, temos identificados quatro casos de alunos diabéticos tipo I. 
Alguns destes alunos, têm na escola, o medicamento a administrar, em caso de 
crise grave e é necessário garantir que este medicamento lhes possa ser admi-
nistrado, em caso de necessidade. 

Esta sessão formativa destinou-se a docentes e não docentes e contribuiu para 
a capacitação dos mesmos, para poderem atuar perante uma crise grave, num 
dos nossos alunos com Diabetes Mellitus tipo I. Foi dinamizada pela Enfermeira 
Judite Pereira, do CHUCB e pela Enfermeira Filomena da UCC – equipa de Saúde 
Escolar.

Ser um jovem diabético tipo I não é uma tarefa fácil, uma vez que essa condição 
os obriga a serem jovens com uma vida muito equilibrada. Mas também, não é 
o fim! Se mantiverem as suas rotinas controladas e assumirem a juventude com 
responsabilidade, tudo irá correr bem, e a vida poderá ser vivida com todas as 
suas “cores” e os seus “sabores”!

DIABETES EM MEIO ESCOLAR

CORONAVIRUS E HIGIENE

Filomena Correia *

Durante o mês de outubro e novembro, a equipa de Saúde escolar da Unidade de 
Cuidados na Comunidade do Fundão, em parceria com o PES, desenvolveu uma 
ação de sensibilização juntos de todas as turmas do 1.º ciclo, com o intuito de 
alertar os alunos para a importância da higiene pessoal e para a promoção da 
saúde, nas vertentes, corpo, casa e mente. Este momento de contacto com os 
alunos permitiu também esclarecer algumas dúvida sobre a Covid-19 e relem-
brar as medidas de prevenção que devem ser adotadas para evitar a propagação 
desta doença. Esta intervenção foi importante para perceber o impacto, desta 
nova realidade, na vida dos alunos e debelar alguns medos. De uma forma lúdi-
co-pedagógica, foi possível abordar um tema que nos inquieta a todos e deixar 
uma mensagem de esperança para um futuro próximo.

*- Enfermeira, UCC — Equipa de Saúde Escolar do Centro de Saúde do Fundão

RECOMENDAÇÕES COVID 19

EVITE QUAISQUER CONTACTOS DE PROXIMIDADE 
COM ELEVADO RISCO DE CONTÁGIO
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Projeto 3 S’s: Sexo, Sexualidade e Segurança 
Sessão sobre Violência no Namoro

O projeto 3 S’s, destinado aos alunos das turmas do 9.º ano, pretende a pro-
moção da saúde sexual, considerando as suas várias vertentes. Para além dos 
métodos de contraceção e das doenças sexualmente transmissíveis, é abordada 
a questão da violência no namoro e os comportamentos abusivos por parte do 
agressor.

Esta sessão, sobre violência no namoro, decorreu durante o mês de novembro, 
mês em que também se assinala o Dia Internacional pela Eliminação da Violência 
Contra as Mulheres (25 de Novembro), em todas as turmas do 9.º ano e na turma 
CEFOI. 

Foi proposta pela equipa de Saúde Escolar, em parceria com o PES e dinamiza-
da pela técnica Sandra Carriço, do Gabinete pela Igualdade e de Apoio à Vítima 
(GIAV) da Câmara Municipal do Fundão. Devido às limitações impostas pela pan-
demia, as sessões decorreram à distância, estando as turmas de forma presen-
cial na sua sala de aula. Tanto, quanto possível, ocorreram nos tempos destina-
dos à Cidadania e Desenvolvimento e irão integrar as atividades desenvolvidas 
nas turmas, no âmbito do domínio “Sexualidade (diversidade, direitos, saúde 
sexual e reprodutiva)” daquela área.

Porque a eliminação da violência contra a mulher é uma prioridade e porque a 
prevenção da violência no namoro, interessa a TODOS, deixamos os contactos 
do GIAV.

PROJETO 3 Ss

OUTRAS NOTÍCIAS DO PES

Continuamos a ser uma Escola Selo Saudável (nível avançado)!

Apesar de não ter havido possibilidade de realizar candidaturas 
ao Selo Escola Saudável no ano letivo anterior, devido à pandemia, 
a DGE decidiu renovar o Selo Escola Saudável (nível avançado) ao 
nosso agrupamento por mais este ano letivo, bem como a verba 
remuneratória associada.

Foi realizada uma candidatura ao Programa Cuida-te do IPDJ, pro-
pondo-se as modalidades de teatro e expressão plástica. Devido à 
pandemia este programa sofreu algumas alterações e adaptações. 
Aguardamos o resultado da candidatura.

VAIS CORRER O RISCO ...

GIAV - GABINETE PELA IGUALDADE E DE APOIO À VÍTIMA

LINHA DE APOIO À VÍTIMA - 966 398 185

LINHA DE EMERGÊNCIA SOCIAL DO FUNDÃO (24h) - 961 382 115

RECOMENDAÇÕES COVID 19

PROTEJA-SE E PROTEJA

OS OUTROS

Evite contactos a menos de dois metros.

Use sempre a máscara.

Lave ou desinfete as mãos regularmente.

Se se sentir doente, fique em casa.

EVITE QUAISQUER CONTACTOS
DE PROXIMIDADE COM ELEVADO

RISCO DE CONTÁGIO
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Docentes Leonor Lopes,Carlos Rodri-
gues.

Paginação:

Carlos Rodrigues.

Software:

Adobe InDesign 7.5

Colaboradores:

Comunidade educativa.

Tiragem:

Publicação eletrónica.

Distribuição:

Gratuíta

Impressão:

 e-Pub

Jornal on line:

www.esfundao.pt

Contacto:

olhovivo@esfundao.pt

O Olho Vivo sairá no próxi-
mo mês de fevereiro.

As datas de envio serão 
anunciadas oportunamen-
te.

Agradecemos que enviem as 
imagens - fotografias, grá-
ficos, desenhos, logótipos, 
etc. - em ficheiros separa-
dos.

O endereço eletrónico de 
serviço é:

olhovivo@esfundao.pt.

SECÇÃO DESPORTIVA

O Centro Qualifica do Agrupamento 
de Escolas do Fundão deseja a toda a 
Comunidade Educativa

um FELIZ NATAL e um PRÓSPERO 
ANO de 2021

Corta-Mato Virtual. 

Este ano o Corta-Mato foi Virtual. Assim sendo, os 
alunos inscreveram-se junto do professor de Educa-
ção Física e a cada aluno foi atribuído um dorsal.

Puderam realizar a prova nos locais que entendes-
sem (pista, estrada, terra, etc) entre os dias 15 e 30 
de novembro. No final da sua prova irão enviar um 
print com a distância e o tempo.

Depois de todos os resultados inseridos na grelha 
partilhada verificaremos os vencedores.

Tivemos 63 alunos inscritos.

Biblioteca do Agrupamento de Escolas do Fundão
Para requisições escreva-nos para:

bibnumero3@esfundao.pt

92.5 FM

Dias de Escola 
na RCB
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José Luís Oliveira

Matilde Florêncio

era estritamente necessário

estimulante

pegar em riscos

formas

provocar

e esperar a provocação

até porque o cérebro

parado

sem dor de cabeça

não serve de muito

por agora

então cá ficámos

à espera que um dia

algum dos envelopes

traga os parafusos que faltam

até lá

o trabalho continua (a crescer)

ARTE POSTAL - CONVERSAS DESCONTINUADAS
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