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A intervenção Humana no ecossistema,
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No dia 27 de janeiro, foi realizada
uma visita de estudo a Vilar Formoso
e Belmonte, no âmbito das disciplinas
de História A e Psicologia B. É preciso
lembrar o Holocausto e assinalar os 80
anos sobre os salvamentos de Aristides
de Sousa Mendes, de milhares de homens, mulheres e crianças, ...

Chama-se polinização à transferência
do pólen dos órgãos de onde são produzidos para a estrutura reprodutiva.
Entre os polinizadores mais comuns
destacam-se as abelhas. E os alunos de
geometria descritiva! As abelhas ao escolherem qual flor ...

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
cofinanciado por:
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Envia os teus artigos para: olhovivo@esfundao.pt
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Neste arquivo não há provocações.
Este é o artigo que todos nós
teremos de escrever mais
cedo ou mais tarde. Qual o
sentido que queremos dar às
nossas palavras?
Para ajudar, ficam registados
algumas reflexões.
Façam o favor…
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Barragem de Santa Águeda (Marateca), janeiro de 2022. Água contaminada por Cobre, resultante de más práticas agrícolas.

A intervenção Humana no ecossistema,
destrói os recursos a uma taxa mais
rápida do que os sistemas naturais
podem criá-los, especialmente quando esses sistemas naturais também
são contaminados por uma série de
poluentes. A extensão em que os projetos por trás das sociedades modernas falham em proporcionar eficiência,
durabilidade e flexibilidade contínuas
de recursos, deixa-nos a acreditar que
o “projeto sustentável”, é insuficiente
para o problema e quase fantasioso.
O “Factor 10 Club”, um grupo de pesquisadores de sustentabilidade e formuladores de políticas, argumentam
que um bom alvo para um futuro mais
sustentável seria, que as nações desenvolvidas considerassem os seus
estilos de vida, usando um décimo da
quantidade de materiais necessários
atualmente. Este número não se baseia
em nenhuma medida da capacidade
de suporte dos ecossistemas da Terra, mas sim na equidade global, dado
que um quinto do mundo (as nações
desenvolvidas) consome atualmente
quatro quintos dos recursos mundiais.
É improvável que o alcance dessa meta
seja alcançado em breve e sem os indesejados efeitos restritos.

Desperdício
1- Despesa inútil e censurável.
2- Esbanjamento; perda.

Barragem de Santa Águeda (Marateca), janeiro de 2022. Água contaminada por Cobre, resultante de más práticas agrícolas.

“A Natureza não nos engana,
somos sempre nós que nos
enganamos.
Jean Jack Rosseau, filósofo

In, Dicionário Priberam da Língua Portuguesa.

“Importa, sim, que os seres
humanos se guiem por uma
orientação relativamente ao
mundo natural – que não se
baseie em direitos, mas em
responsabilidades.”

“Todos somos astronautas
numa pequena nave espacial
chamada Terra”
Richard Buckminster Fuller, futurista

Prem Rawat, Embaixador da Paz

O ESPAÇO D ESTÁ PRONTO PARA RECEBER OS TEUS ARTIGOS

O mar que temos, o Mar que queremos
A ideia de trabalhar este tema no DAC das turmas 11.ºCT2 e CTLH e, posteriormente, aderir ao projeto Ler+Mar, promovido pelo Plano Nacional de Leitura,
surgiu com o lançamento, em 20/04/2021, da Década da Ciência Oceânica para
o Desenvolvimento Sustentável e pela necessidade que se tem vindo a sentir de
trabalhar na sensibilização das populações do interior do país, que, por terem o
mar/oceano “tão longe”, não têm consciência da influência negativa que as suas
atitudes ambientalmente agressivas têm sobre os ecossistemas marinhos, sobre
o papel dos oceanos no equilíbrio do sistema Terra e na economia do país e do
mundo.
Com este trabalho, pretende-se:

Mares e Oceanos Contaminados
Contaminantes Emergentes nos Mares e Oceanos
Pelas 14 horas do passado dia 14 de janeiro, os alunos da
turma 11ºCT2, com alguns colegas da turma 11ºCTLH e do
TAS20, assistiram a uma palestra sobre o tema “Contaminantes Emergentes nos Mares e Oceanos”, no âmbito do DAC e do
projeto Ler+Mar.

A palestrante, Annabel Fernandes, é
doutorada em Química pela Universida•Despertar a curiosidade científica, o espírito crítico e o gosto pela aprendiza- de da Beira Interior (UBI) e é atualmente
gem e pela descoberta (Literacia Científica);
investigadora na unidade de investigação FibEnTech – Fiber Materials and En•Promover a leitura e a escrita de textos (Literacia da Leitura/Escrita) relaciona- vironmental Technologies, da UBI, tendos com o mar;
do, como autora e coautora, publicado
vários artigos científicos que denotam
•Contribuir para um melhor conhecimento do mar, das suas potencialidades e a sua preocupação com as questões
problemas (Literacia do Oceano);
ambientais.
•Desenvolver competências de comunicação oral e escrita e de argumentação;
•Desenvolver competências no âmbito da Literacia Digital;
•Promover atitudes de cidadania ativa e responsável.
O “Minuto Azul” é uma das várias atividades a desenvolver, que consiste na emissão periódica de uma rubrica na Rádio Cova da Beira (RCB) – Dias de Escola. Neste espaço, pretende-se transmitir informações sobre a água de forma a despertar
consciências para a necessidade de se usar e respeitar como bem essencial,
indispensável à sobrevivência de todos os ecossistemas terrestres e aquáticos,
tal como é enunciado nos objetivos 6 e 14 dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS).

Projeto Ler+Mar – Plano Nacional de Leitura
A Propósito do Bacalhau
Com certeza que já comeu, está a comer ou irá comer bacalhau. Nesta quadra, o bacalhau não pode faltar em
muitas mesas portuguesas. Já pensou
que a pesca excessiva, a poluição e o
aquecimento global poderão alterar
esta tradição? As alterações climáticas
poderão ter consequências muito nefastas no bacalhau-do-atlântico, o que
mais se consome em Portugal.
Sabe-se que a acidificação da água,
causada pelo aumento de dióxido de
carbono dissolvido, aumenta a mortalidade durante a fase larval do bacalhau, facto que faz diminuir significativamente a população deste peixe. O
aumento de temperatura da água altera
de forma bastante expressiva o equilíbrio do ecossistema onde esta espécie
vive, levando-a a migrar mais para norte. Pensemos, ainda, nos poluentes que
oriundos de todo o planeta têm como
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destino o oceano e na pesca excessiva,
não ajustada a quantidades sustentáveis.Todos estes fatores estão a tornar
esta espécie muito vulnerável!
Manter a tradição do bacalhau nas nossas mesas, especialmente no Natal,
também está nas nossas mãos.
ADOTE ESTILOS DE VIDA AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEIS!
Lembre-se que
PROTEGER O OCEANO É RESPONSABILIDADE DE TODOS.
Fonte:
AMAP Assessment 2018: Arctic Ocean Acidification; Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP); Tromsø; 2018.
imagem: https://pixabay.com/pt/images/
search/

ses exageradas de produtos de limpeza e higiene. Também foram discutidas
ideias como o financiamento do estudo
de técnicas revolucionárias de análise e
deteção destes contaminantes ou o investimento no reforço da investigação
e desenvolvimento de processos eficazes na eliminação e degradação destas
moléculas. Tudo foi abordado num clima de interatividade entre a palestrante e os alunos, que acabou por atingir
o auge quando, já no fim da apresentação, a doutora Annabel disponibilizou
algum tempo para responder a todas a
dúvidas dos participantes, que se centraram sobretudo no desenvolvimento
de ideias para a divulgação e sensibilização da população para esta temática.
Também foi muito interessante conhecermos um exemplo de percurso académico que levou à investigação nesta
área, descrito na primeira pessoa.

A doutora Annabel, deu início à sessão,
apresentando a definição de “contaminante emergente”. Caracterizou estas
substâncias como sendo poluentes
impercetíveis a olho nu oriundos da
atividade humana, que, apesar de não
serem recentes, só agora a comunidade científica está a despertar para a
sua influência negativa para o homem
e o ambiente. Estes contaminantes, encontram-se em diversos produtos, tais
como medicamentos (para humanos ou
animais), produtos de higiene pessoal, Concluindo, a palestra foi um sucesso
produtos de limpeza e suplementos em todos os aspetos. Apesar de já cohormonais.
nhecermos algo sobre o perigo destes
poluentes para a saúde humana, desDepois de identificados, foi-nos expli- conhecíamos algumas das suas origens
cado que estes produtos, partindo do e efeitos em populações animais (sabia
local onde são usados, (as nossas ca- que uma substância existente na pílula
sas, uma quinta, etc.) chegam direta ou feminina pode levar à mudança de maindiretamente às estações de tratamen- cho para fêmea em certas espécies de
to de águas que, por falta de recursos peixes, pondo em causa a reprodução
e equipamentos, não têm implementa- da espécie?).
dos os métodos de tratamento adequados à eliminação ou degradação destes Esta palestra foi também importante na
resíduos, acabando por ter o mar e o medida em que nos alertou para vários
oceano como destino. É aí que estes comportamentos errados, que, mesmo
minúsculos componentes se vão acu- estando nós no interior do país, podem
mulando e podem levar ao desenvolvi- ter uma influência nefasta direta sobre
mento de microrganismos resistentes os ecossistemas marinhos e indireta
a antibióticos e a mudanças comporta- sobre os humanos quando ingerem
mentais de aves e peixes dependentes animais contaminados.
do meio aquático, que podem gerar
quebras em várias cadeias alimentares Ficamos, agora, com a responsabilidae, consequentemente, a extinção de de de através dos vários canais de cocentenas de espécies.
municação ao nosso dispor divulgar e
sensibilizar a população do interior do
Encontrando-se o homem no topo da país para o impacte negativo que atitupirâmide trófica, ao ingerir peixe ou des ambientalmente incorretas podem
marisco está a ingerir esses contami- ter na sustentabilidade do planeta, em
nantes que têm como consequências o particular dos mares e oceanos.
enfraquecimento do sistema imunitário, a redução da fertilidade, mudanças Resta-nos agradecer às professoras
comportamentais e desenvolvimento Maria José Pires e Anabela Santos, que
de tumores cancerígenos.
dinamizaram esta atividade, bem como
à doutora Annabel Fernandes pela disForam discutidas várias formas de atua- ponibilidade.
ção por parte da população com vista
à mitigação dos efeitos destes contaminantes. Foram referidas ações mais
práticas a adotar no quotidiano pelo cidadão comum que passam pelo uso de
medicamentos apenas em situações de
real necessidade e o seu descarte em
farmácias quando a sua validade expira
e evitar o consumo abusivo e em do-

Mar e Oceanos Estão de Parabéns
“O Prémio Pessoa é uma iniciativa do Jornal Expresso e da
Caixa Geral de Depósitos, que visa destacar a personalidade
portuguesa que, em cada ano, se destaca na vida artística,
cultural ou científica do país.”

Este ano, este prémio foi anunciado ontem, dia 17 de dezembro, tendo sido
atribuído a Tiago Pitta e Cunha, que há
mais de duas décadas se dedica aos assuntos do Mar e dos Oceanos. É considerada “uma das personalidades mais
reconhecidas e relevantes – em Portugal, na Europa e no plano internacional
– na luta pela necessária mudança de
atitude das sociedades humanas em relação aos assuntos do Mar e dos Oceanos”

Cimeira Sobre a Proteção dos Oceanos
O oceano, que ocupa 70% da superfície
da Terra, é um regulador dos principais
equilíbrios ambientais, um fornecedor
de recursos, um importante facilitador
do comércio, uma ligação essencial entre países e comunidades humanas, alimenta muitas pessoas e é lar de muitas
espécies. No entanto, está seriamente
ameaçado por numerosas pressões,
como os efeitos das alterações climáticas, a poluição ou a sobre-exploração
dos seus recursos.

grandes compromissos internacionais
para proteger o oceano e reverter a sua
saúde em declínio, expressos na Declaração de Brest, assinada pelos governantes da área marítima de França, Itália, Noruega, Portugal, Espanha e Reino
Unido, presentes nesta cimeira.

Com o avanço da ciência, está mais que
provado que é preciso proteger o oceano no seu todo, pois fornece metade
do oxigénio que respiramos e limita o
aquecimento global do planeta ao absorver uma parte importante do CO2
emitido pela atividade humana.

“Não devemos esquecer o longo prazo
quando há crises e problemas conjunturais. Se não, vamos de conjuntura em
conjuntura, esquecendo a estrutura.
Não podemos fazê-lo com os oceanos”.

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, que também marcou
presença na cimeira, no seu discurso,
alertou:

Também convocou todos para a batalha que teremos de vencer se quiserCom o objetivo de alertar e mobilizar a mos usufruir de mares e oceanos saucomunidade internacional a tomar me- dáveis quando salientou:
didas concretas para mitigar as pressões sobre o oceano, e assim contri- “Os oceanos pertencem a todos e tobuir para a manutenção de um oceano dos têm de perceber a importância dos
saudável e sustentável, o Presidente da oceanos.”
Todos os envolvidos no Projeto Ler+Mar República francesa, Emmanuel Macron,
se congratulam com a atribuição deste organizou uma cimeira que reuniu 11º CT2/CTLH
Prémio ao Dr. Tiago Pitta e Cunha, que cientistas, organizações não governafelicitam vivamente.
mentais, políticos e empresários, dedi- Fontes:
cada ao oceano - “One Ocean Summit”, https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/
11º CT2/CTLH
que teve lugar em Brest - França, nos comunicacao/noticia?i=declaracao-depassados dias 9, 10 e 11 de fevereiro. -brest-destacada-pelo-ministro-do-mar-naFontes:
Aconteceu no âmbito da Presidência -cimeira-one-ocean (11/02/22)
https://expresso.pt/premio-pessoa/
A atribuição do galardão de 2021 a
francesa do Conselho da União Euro- https://www.rtp.pt/noticias/politica/
marcelo-pede-que-nao-se-esqueca-oshttps://www.oceanoazulfoundation.org/
Tiago Pitta e Cunha teve como base “o
peia e teve o apoio das Nações Unidas.
-oceanos-por-causa-de-crises-conjunturais_
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/
rigor e a persistente coerência de mais
n1383874 (11/02/22)
de duas décadas e meia dedicadas in- https://www.pnl2027.gov.pt/
Esta cimeira foi uma oportunidade https://oneoceansummit.fr/en/
para iniciar o segundo ano da Década (11/02/22)
da Ciência Oceânica para o Desenvol- https://pt.euronews.com/2022/02/09/
vimento Sustentável com os primeiros baterias-amigas-do-ambiente (11/02/22)
Tiago Pitta e Cunha é administrador
executivo da Fundação Oceano Azul,
desde 2017, ano da sua criação. Esta
fundação tem a missão de “contribuir
para a conservação e utilização sustentável dos oceanos e alertar a sociedade e os decisores em geral para os
temas do Oceano”. Uma das suas áreas
de ação é “Educação e literacia – Contribuir para a criação de uma “geração
azul”, através de programas educativos
nas escolas, e sensibilizar a sociedade
para os desafios da sustentabilidade do
oceano”.

tegralmente a trazer a importância do
Mar para a agenda política e cultural
nacional, europeia e global, a unidade
entre pensamento e ação e uma liderança baseada no exemplo e na partilha de responsabilidades”.

Contaminantes Emergentes nos Mares e Oceanos

Sabia que existem poluentes que, mesmo não sendo visíveis
no meio aquático, têm efeitos muito nocivos nos ecossistemas; são os contaminantes emergentes.
Estas substâncias, existentes em compostos farmacêuticos, em produtos de
higiene pessoal são difíceis de degradar, e, por essa razão, acumulam-se no
meio aquático, tornando-se um problema para a saúde dos ecossistemas e
para a saúde humana.
Estas substâncias chegam por várias
vias às estações de tratamento de
águas residuais, onde os tratamentos
aplicados não são eficazes na sua remoção e, por esta razão, chegam aos
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cursos de água, e conduzidos ao mar e Apesar da comunidade científica estar
oceano, onde se vão acumulando.
muito empenhada nesta temática, investindo no desenvolvimento de proAo ingerir peixe e marisco, os seres hu- cessos de tratamento de efluentes que
manos estão a ser contaminados com sejam eficazes na degradação destas
contaminantes deste tipo, com con- moléculas, cabe-nos a nós consumidosequências graves para a sua saúde, res ser conscientemente responsáveis,
nomeadamente enfraquecimento do reduzindo ao mínimo possível o consusistema imunitário, redução da fertili- mo de produtos que contém estes condade, alterações comportamentais e taminantes.
desenvolvimento de tumores cancerígenos.
USE OS PRODUTOS REFERIDOS NAS
QUANTIDADE E DOSAGEM PRESCRITAS
OU RECOMENDADAS!

ENTREGUE OS MEDICAMENTOS FORA
DE USO NA FARMÁCIA!

Fontes:
https://www.unep.org/pt-br/noticias-e-reportagens/story/evidencias-crescem-sobre-poluentes-perigosos-para-o-meio-ambiente
https://wedocs.unep.org/bitstream/
handle/20.500.11822/28743/PCpdt.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
imagem: https://pixabay.com/pt/images/
search/

Dia Internacional dos Direitos Humanos
“A água é um direito humano. Ninguém
deve ter esse direito negado.” Citando
António Guterres, o Secretário Geral
das Nações Unidas:

Para uns, este recurso pode estar ao alcance de um simples gesto como abrir
a torneira, para outros está à distância
de caminhadas de seis horas.

Problema do Mês
Foi divulgado no blogue da biblioteca mais um Problema do Mês do 2º ciclo
(docente Alberto Nogueira). Já há várias respostas! Continua a empenhar-te e
terás o teu certificado de vencedor ou participante. Mostra que os problemas de
matemática não constituem um problema para ti!

A distribuição de água potável não é
igualitária em todo o mundo. Segundo
a Organização das Nações Unidas, cerca de 2,1 mil milhões de pessoas não
têm acesso a este bem.

ASSIM, SEMPRE QUE DEIXAR UMA TORNEIRA ABERTA SEM APROVEITAR A
ÁGUA LEMBRE-SE QUE NOUTRO PON- «O Problema do Mês» - um desafio para os alunos de matemáTO DO MUNDO MULHERES, HOMENS E tica do 2º ciclo
CRIANÇAS, FIZERAM UMA CAMINHADA
DE SEIS HORAS PARA RECOLHER TANTA Desde o final do primeiro período que a Biblioteca tem vindo a lançar um desafio
Enquanto que num país desenvolvido ÁGUA QUANTO AQUELA QUE DESPERDI- aos alunos do 2º Ciclo que acreditam que são bons a resolver problemas de macada habitante gasta em média 187 ÇOU COM A TORNEIRA ABERTA.
temática. Mensalmente é colado um problema matemático no nosso blogue e os
litros de água por dia, nos países em
primeiros alunos a responder de forma correta ganham prémios e são nomeados
desenvolvimento apenas 7 litros são
“matemáticos do mês”.
disponibilizados, o que significa que a
população desenvolvida consome vinte
No passado dia 18 de janeiro decorreu, no gabinete da Biblioteca, a entrega de
sete vezes mais água do que a popuprémios e certificados aos alunos e alunas que venceram e participaram neste
lação com menor índice de desenvolvidesafio de matemática proposto pela Biblioteca aos alunos do 5º e 6º ano dumento.
rante os meses de novembro e dezembro de 2021. Estiveram presentes para
congratular estes estudantes, o diretor do Agrupamento Escolas, Estêvão Lopes
A escassez de água potável, que afeta
e o professor responsável pela atividade, pertencente à equipa da biblioteca,
esta parte da população, homens, muAlberto Nogueira.
lheres e crianças, tem um grande impacto na sua saúde, podendo causar
Os alunos premiados e nomeados “matemáticos do mês” foram os seguintes:
várias doenças, diminuindo a qualida- Fontes:
de de vida, uma vez que a sede obriga https://unric.org/pt/agua/
1º Eduardo Monteiro (6ºD)
a grandes caminhadas em busca desse imagem: https://pixabay.com/pt/images/
search/
recurso.
2º Lara Costa (6ºC)
3º Henrique Pedro (5ºA)

Clube de Leitura do 10CT2

Apesar de não terem ganho, receberam um certificado de participação, os alunos
José Pais (6ºA), Maria Encarnação (6ºC) e Dinis Fonseca (5ºA).
A todo(a)s os nossos parabéns, em especial aos/às vencedores/as!

Decorreu, no dia 31 de janeiro, a terceira sessão do CLE do 10ºCT2, na qual se
falou sobre dois livros lidos: Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago e Balada
para Sophie, de Filipe Melo e Juan Cavia. Foram escolhidos vários livros (desta vez para leituras individuais) para a próxima sessão, tendo optado por uma
“escolha às cegas”, em que os alunos tinham de escolher livros embrulhados e
apenas com algumas referências escritas no papel de embrulho, frases do livro,
da capa ou contracapa. Os professores bibliotecários estão ansiosos pela próxima sessão, para saberem o que @s alun@s têm a dizer sobre as escolhas feitas
às escuras.

Clube de Leitura “Ler com a BE é Divertido!”
Clube de Leitura “Ler com a BE é Divertido!” – turma ST1
Decorreram a terceira e a quarta sessões do CLE do 1º ano (ST1) – “Ler com a BE
é divertido!” (12/01 e 02/02), nas quais, para além da leitura e conversa em torno dos livros - Os rapazes podem!... As raparigas também podem!..., de Sophie
Gourion e Os Ovos Misteriosos, de Luísa Ducla Soares, se produziram textos com
algumas das palavras que os alunos foram guardando na caixinha das palavras,
que tínhamos deixado na escola, em dezembro. Terminamos tod@s, professores bibliotecários e alun@s a cantar “Vou dar a volta ao mundo no meu jipe”, do
Panda. São muito divertidas estas sessões! E os professores bibliotecários estão
a preparar uma surpresa para a próxima sessão. Qual será? Esperem e verão!

Dar Voz à Poesia de Saramago
Deu-se início a uma nova rubrica no blogue e site da biblioteca, dinamizada pela
docente da equipa funcional da biblioteca, Cesaltina Neves. Alguns/algumas
alun@s do 12CTCSE gravaram leituras para o blogue da biblioteca, uma forma
muito interessante de celebrar o Centenário do nascimento do autor.
Queres participar nesta atividade e gravar também leituras de poemas de José
Saramago? Envia-nos as tuas leituras para o email: bibliotecas@esfundao.pt. Sê
um/a alun@ ativ@ e interventiv@!
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Clube de Leitura “Ler com a BE é Divertido!”

Concurso Nacional de Leitura

Clube de Leitura “Ler com a BE é Divertido!” – turma ST1

Vencedores da fase escolar do Concurso Nacional de Leitura

Decorreu a primeira sessão, no dia 9 de fevereiro, do CLE “Eu Leio, Eu Sinto”, da
turma ST3B, da professora Ema Brito. Os professores bibliotecários, após uma
conversa com @s alun@s sobre leituras e temáticas preferidas, leram o livro Os
Ovos Misteriosos, de Luísa Ducla Soares e um excerto do conto “O melhor presente”, de Alice Vieira. Deixamos um desafio: cada aluno dará um final diferente
à história lida. Os professores bibliotecários estão a preparar uma surpresa para
o próximo mês! Qual será? Não se pode revelar!

Foram divulgados, no dia 28 de janeiro, 2º ciclo:
os resultados da fase escolar do Concurso Nacional de Leitura.
- Clara Passarinho, 6ºE;
Os livros selecionados para a Fase Mu- - Eduarda Santos, 6ºC;
nicipal são os seguintes:
- Luís Pereira, 5ºA;
1º ciclo: 3º e 4º ano - Ynari - a Menina
das Cinco Tranças, Ondjaki
- Rodrigo Fonseca, 5ºC.
2º ciclo: A História dos Brincos de Pe- 3º ciclo:
nas, Maria Teresa Maia Gonzalez
- Alice Santareno, 7ºA;
3º ciclo: O Velho que Lia Romances de
Amor, Luís Sepúlveda
- Luana Abelho, 9ºC;
Ensino secundário: Fahrenheit 451, Ray - Matilde Brito, 7ºA;
Bradbury
- Matilde Oliveira, 9ºA.
Passam à fase Municipal @s alun@s:
Ensino secundário:
1º ciclo:
- Mafalda Adão, 12LHCAV;
- André Santos – JF4B;
- Margarida Lourenço, 12CTCSE;
- Carolina Reis – ST3B;
- Maria Meireles, 11º CT1;
- Madalena Esteves – ST3B;
- Pedro Oliveira, 10LH.
- Miriam Matias – 4º ano Salgueiro

Sessões de Formação da BECRE
Sessões de formação da BECRE – literacia da informação e digital
Os professores bibliotecários fizeram uma sessão sobre literacia da informação
e digital, nas turmas APS21, no dia 01 de fevereiro e GPI21, no dia 9 de fevereiro,
nomeadamente sobre a estrutura que os trabalhos escritos devem apresentar;
como pesquisar e distinguir informação credível de informação falsa ou inexata;
como trabalhar a informação, como tornar o trabalho mais interessante no aspeto visual, como colocar imagens, vídeos e texto no trabalho sem violar direitos
autorais; como fazer o tratamento bibliográfico e, especialmente, como ser capaz de elaborar um trabalho pessoal sem cópias nem plágios das fontes consultadas. A sessão também incluiu algumas indicações aos alunos dos aspetos que
serão tidos em conta na avaliação dos trabalhos.

Livros Novos na BE de Valverde
Chegaram, finalmente,
no dia 7 de fevereiro,
à biblioteca da Escola
E.B.1 de Valverde os livros novos, adquiridos
no ano passado, cuja
catalogação esteve a
cargo da Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade. Agora sim, têm
muitos livros novos
para ler!

http://bibliotecasaef.blogspot.com/
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Concurso Nacional de Leitura
Vencedores da fase escolar do Concurso Nacional de Leitura

AE no Leituras ComVida
Associação de Estudantes no Leituras ComVida

Estão abertas as inscrições para o 2º Concurso de Leitura para Pais. O formulário Desafiad@s pela docente da equipa funcional da biblioteca, Cesaltina Neves, a
de inscrição foi enviado pel@s diretores de turma e encontra-se no site da biblio- Associação de Estudantes enviou a primeira gravação de uma leitura para a rubriteca, em https://sites.google.com/esfundao.pt/a-minha-biblioteca/concurso- ca Leituras ComVida da biblioteca. A presidente da AE está de parabéns!
-de-leitura-para-pais.
Queres participar no Leituras ComVida e gravar também leituras? Envia-nos as
Também podem encontrar no site o respetivo regulamento. Motivem os vossos tuas leituras (até 2 minutos) para o email: bibliotecas@esfundao.pt. Sê um/a
pais ou encarregados de educação a participar!
alun@ ativ@ e interventiv@!

Projetos do PNL2027
Todas as candidaturas a projetos do PNL2027 aprovadas.
Somos os maiores!
A Biblioteca do Agrupamento de Escolas do Fundão candidatou-se a três prjetos
do Plano Nacional de Leitura (PNL2027) e viu, na passada semana, todas as candidaturas aprovadas.
As candidaturas integram-se no programa Ler+ Ciência e dizem respeito aos
projetos Terra Mater, O Fogo de Prometeu e Ler+ Mar. O projeto Terra Mater,
dinamizado pela professora Maria João Baptista pretende desenvolver um roteiro
e uma visita virtual ao couto mineiro das Minas da Panasqueira, o Fogo de Prometeu, dinamizado pelas docentes Martínia Gordino, Paula Gonçalves e Isabel
Ferreira, consiste no apoio à realização de uma banda desenhada, por parte de
um aluno, o Tiago Carmona do 8º C, que reinterpreta o mito da medusa e nos
revela “O Segredo de Medusa”. Finalmente, o Ler+ Mar consiste na produção de
um podcast – o “Minuto Azul” - que, regularmente, tem vindo a ser divulgado
no nosso blogue, entre outras atividades, e é uma chamada de atenção para
a necessidade crescente de proteger os oceanos. A mais-valia de todos estes
projetos é o facto de evidenciarem a preocupação em orientar os trabalhos dos
alunos de um modo articulado e integrando os contributos de várias disciplinas.
Assim, numa perspetiva interdisciplinar, as disciplinas de Biologia, Física e Química, Filosofia, Educação Visual, Português, Geografia, entre outras, estão agora
mais próximas que nunca.

Semana Internet Segura com a Biblioteca
A semana de 7 a 11 de fevereiro foi de- Camila Afonso (8D) e Rodrigo Antunes
dicada à iniciativa Internet Mais Segura. (8A) – ambos com 91/100 pontos.
A Biblioteca foi convidada pelo grupo
de Informática a integrar um conjunto
de atividades que visam promover uma
Internet mais segura e propôs uma atividade aos alunos do 2º e 3º ciclo: a
visualização de um clip do Phineas e do
Ferb e a resposta a um quiz sobre Segurança na Internet. Os quizzes eram
diferentes relativamente aos ciclos de
ensino. Os alunos foram desafiados a
partilhar a pontuação obtida nos quizzes no blogue da Biblioteca. Depois das
respostas recebidas, aqui estão os craques da Internet segura deste ano:
2º Ciclo: (3 alunos em primeiro lugar,
ex-aequo)
Dinis Fonseca (5A), Henrique Pedro (5A)
e José Leal (5B) - ambos com 100/100
pontos.

Lembramos que já pelo segundo ano consecutivo, temos também assistido à 3º Ciclo: (2 alunos em primeiro lugar,
aprovação do projeto Metamorfoses, igualmente do programa Ler+ Ciência que ex-aequo)
consiste na construção de um objeto biónico que deve integrar um conto de
ficção escrito colaborativamente pelos alunos. A docente Teresa Ramos tem dinamizado este projeto, sempre em articulação com a disciplina de Português.

Sempre a subir!
Já deves ter visto os cartazes do “Sempre a Subir!” espalhados pela escola. O
“Sempre a Subir!” é uma iniciativa que
visa recolher e divulgar mensalmente o
top das músicas da tua preferência e
tem a colaboração da TUA Biblioteca.
Assim, se quiseres dar a conhecer a tua
preferência musical neste momento faz
um scan a este QR e responde ao que
se pede.
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EB de Salgueiro
Dinis Mendes *

César Antunes*

Nos últimos meses, os alunos da EB de Salgueiro, participaram em diversos projetos e realizaram muitas atividades.

“Desde que começamos as aulas, no dia dez de janeiro, começaram todos a pensar na nova estação do ano, no Inverno.
Depois de pensarem muito no que iam fazer, decidiram fazer flocos de neve
em papel, com dobragens e recorte. Foi difícil e nem todos conseguiram fazer à
primeira.

“Na última semana de aulas de dezembro, os alunos participaram no Projeto
Lanchinho Booom”. Com a ajuda das
professoras Susana Infante e Célia Azevedo e da assistente operacional (d. Salomé), foram realizados quinze postais
de Natal - Postal Solidário - para entregar no Lar de Idosos dos Três Povos
(CASTP).

Também fizeram um boneco de neve, para segurar as portas lá de casa, mas
houve quem lhe desse outra utilidade, de decoração!
Com uma meia branca, areia, chapéu (feito de copo de iogurte), cachecol (um
resto do tecido do fantocheiro), olhos que mexiam, um nariz de plasticina (em
forma de cenoura), boca feita com fio norte e uma vassoura (feita de giesta).
Ficaram magníficos!”

Os postais ficaram lindíssimos e até tiveram direito a aparecer na imagem de
divulgação dos resultados, no entanto
não ganharam.”
* 4.º ano

* 4ºano

Miriam Matias*
“A VALORMED enviou para a escola,
cadernetas – Nação Selvagem - para os
alunos completarem com os autocolantes de animais e plantas de diferentes
habitats. Os cromos eram “trocados”
por medicamentos fora de validade e/
ou embalagens vazias, que os alunos
levavam para a escola.
Foi muito divertido completar a caderneta. Também foi muito engraçado
fazer um Poema Visual – caligrama.
Cada aluno escolheu o seu animal da
caderneta, da VALORMED. Um foi com
o Peneireiro-das-Torres, outro foi o
Guarda-Rios, outro o Javali, outro o Lince-Ibérico e outro a Raposa Vermelha.”

EB 1 de Alcaria e o Projeto Eco - Escolas

* 4ºano

Equipa coordenadora do projeto
Na semana de catorze a dezoito de fevereiro, foi comemorada a Semana da
Amizade. No dia catorze assinalaram o “Dia dos Afetos”, numa atividade dinamizada pela Professora de Educação Especial (Célia Azevedo). Conversaram sobre
o amor/amizade, chegando à conclusão que havia sentimentos bons e menos
bons. Foi feito um “coração grande divido”, dum lado com um cupido e setas
com as coisas boas e do outro lado com um anjo triste e setas com as coisas
más. Também se falou da violência (na escola, em casa, nas relações amorosas,
…). Nesse dia levaram também para casa, um trabalho de Inglês de S. Valentim e
um cartão feito na aula com a professora Carla Barrau. Esse cartão era especial,
quando se abria podiam-se mexer os sete corações.
E começou tudo com o treino de retas paralelas!

A Escola EB 1 de Alcaria abraçou o projeto Eco - Escolas pela
primeira vez!
Os alunos estão muito empenhados e
interessados em trabalhar em prol de
um planeta melhor, mais ecológico e
saudável!
Já começaram a aprimorar ideias e executar alguns trabalhos, no âmbito desta aventura!

2.º, 3.º e 4.º anos da EB de Salgueiro
Para isso contam com o apoio de toda a
comunidade. Fica o apelo a todos.
Estes simpáticos jovens prometem dar
notícias!

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

bibnumero3@esfundao.pt
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Um Dia com o Agricultor
Os alunos do JI/EB da Fatela realizaram
a primeira visita de estudo no âmbito
do projeto “Um dia com o agricultor” da
Agenda 21, no dia 28 de janeiro. Este
projeto pretende consciencializar as
crianças para melhores hábitos alimentares e para o respeito e valorização da
natureza e do trabalho do agricultor.

As Janeiras

vel lanchar ao ar livre e passear pela Mantendo viva a tradição, no dia 14 de
quinta.
janeiro, os alunos, as professoras, as
auxiliares e encarregados de educação
O regresso à escola foi cerca das doze foram cantar as Janeiras na Fatela.
horas. Mais uma vez se realizaram
aprendizagens significativas fora da Entoaram um cântico tradicional alusisala de aula e os conhecimentos do vo a esta época festiva, desejando um
meio circundante saíram reforçados.
Bom Ano a todos. Cantaram afinados
cheios de energia, alegria e boa dispoA partida foi cerca das nove horas,
sição, acompanhados ao acordeão pelo
rumo a Castelo Novo para conhecer a
senhor Júlio, pai de um aluno do 1.º
Quinta da Avelã, um espaço onde se
ano.
produzem avelãs e mirtilos de forma
responsável e em modo biológico. A
A primeira paragem foi na Junta de
receção feita pelo senhor Diogo, que
Freguesia, seguindo-se várias outras
acompanhou as turmas dando as explipelas ruas da aldeia, tendo sido muito
cações necessárias, foi fantástica.
bem recebidos pelos habitantes, na sua
maioria pessoas idosas.
Ao longo da manhã, os alunos ficaram
a conhecer diversos aspetos dos traNo final da volta, trouxeram no saco:
balhos realizados na quinta, como por
dinheiro, bolachas, chocolates e rebuexemplo a rega, a polinização das árvoçados.
res, a apanha mecânica, o descasque, a
conservação, entre outros.
Esperamos continuar com esta tradição
popular tipicamente portuguesa que
Tendo em conta o dia de sol magnífico
deseja a todos um feliz ano novo.
que estava, também foi muito agradá-

Concurso de Fotografia
josé luís oliveira*
Convite à comunidade escolar e seus
amigos mais uma vez o agrupamento
de escolas do fundão lança a oportunidade de divulgação do registo do nosso
ver através de exposição fotográfica “a
procura da verdade oculta”, de fernando pessoa, deu o mote a este concurso,
o supérfluo o excerto “...o homem luta
pelo supérfluo… não só como os animais pelo necessário mas também pelo
supérfluo.” anima o desafio de evidenciarmos para bem e por mal esta nossa
maneira de estar num planeta que vai
dando sinais ....
... desse problemático modo de estar
que distraidamente vamos deixando
passar ao nosso lado é para este desafio de descoberta e divulgação para
além de tantos outros olhares sobre
este mundo que vos enviamos o regulamento do concurso de fotografia digital 2022.
boas fotos
pela organização A.e.f / AR S
*professor

DIAS DE ESCOLA
PROGRAMA DE RÁDIO
SEXTA-FEIRA 19:00 / 20:00 HORAS
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Inova8 à Descoberta do Património do Fundão

A Importância dos Valores Nacionais

turma Inova8

Inês Dias*

A turma Inova8 realizou uma visita de estudo à “Casa do Barro”, no Telhado, e à
“Casa da Cereja”, em Alcongosta, no dia 17 de fevereiro de 2022.

A importância dos valores nacionais enquanto fatores de mudança e de progresso na sociedade atual

Esta visita foi proposta promovida pela FormaRedes na aula de Cidadania e Desenvolvimento e envolveu ainda as disciplinas de matemática, português e saúde
e fenómenos físicos, com o objetivo de aprender e conhecer mais sobre o património material e imaterial da região. A saída de campo também visou promover
o convívio entre professores e alunos.

‘’A minha pátria é a língua portuguesa’’, dizia Fernando Pessoa. A língua que
atualmente liga milhões de portugueses ao redor do mundo era o que o definia
como pessoa e português. Mas esta pátria toma dentro de cada um de nós um
peso e um valor diferentes, simbolizando sempre o sangue de um povo que corre dentro das nossas veias.

Na “Casa do Barro” os alunos contactaram com o trabalho e importância do bar- Os portugueses sempre foram uma nação de imensa dimensão patriótica, ao
ro. Para esclarecer e dar informações sobre a olaria, os alunos foram acompa- longo da história observámos várias situações de bravura e coragem na luta pela
nhados por um guia, Sr. Pedro, da Câmara Municipal do Fundão.
defesa da identidade nacional. E apesar de todas as alterações que ocorreram
no mundo e no país, esse espírito não deixou de estar presente, mesmo não
Na “Casa da Cereja”, os alunos reconheceram a importância da cereja para o Mu- parecendo.
nicípio e também no mundo. Neste espaço de aprendizagem, tomaram conhecimento da importância da cestaria para o trabalho da colheita da cereja.
Somos um país repleto de valores nacionais, transparecidos através da gastronomia, do comércio, da cultura, da arte, da arquitetura e especialmente da literatuAssim, a visita permitiu a estes alunos conhecer mais sobre o património do seu ra. Estes serviram como base para a sociedade e continuam até aos dias de hoje.
Concelho. Foi uma tarde agradável em que se aprendeu de forma diferente.
Não há um português no mundo que não sinta, em relação ao seu país, a emoção
mais bela da nossa língua – a saudade. Saudade daquilo que mais nos define: o
contentamento descontente em relação a tudo, a negatividade simbolizada no
A uma cerejeira em flor
De barro somos, dizem os oráculos,
Velho do Restelo e a contradição constante, como dizia António Variações na
sua canção.
Acordar, ser na manhã de abril
solicitas vozes do crepúsculo
Na minha opinião, estes valores moldam a nossa mentalidade, a maneira como
a brancura desta cerejeira;
ou das manhãs solenes, rituais (...)
nos relacionamos com os outros e com o nosso passado, mas especialmente
com o futuro. Somos um povo corajoso, forte e consciente das nossas raízes, soarder das folhas à raiz
Albano Martins
mos uma só nação espalhada por todo o mundo, mas acima de tudo somos uma
sociedade sempre em mudança e com a pátria no coração. Portanto, para mim,
dar versos ou florir desta maneira.
a minha pátria não é somente a língua portuguesa, mas sim cada português e o
amor que nutre pelo país e pela sua cultura.
Abrir os braços, acolher nos ramos
*11ºCTLH
o vento, a luz, ou o que quer que seja;
sentir o tempo, fibra a fibra.
a tecer o coração de uma cereja.

Eugénio de Andrade, em As Mãos e os
Frutos, 1948

Escola Amiga da Criança
O Agrupamento de Escolas do Fundão recebeu o selo de “escola amiga da criança” pelo espetáculo do Grupo de Teatro Histérico “O que vemos é o que somos”
- teatro para integração de alunos estrangeiros. Parabéns ao grupo e a tod@s os
que contribuíram para este projeto!

Olimpíadas da Biologia Sénior
Gabriela Cruz*

As Olimpíadas Portuguesas da Biologia (OPB) são um concurso de Ciência, na
área da Biologia, destinado a estudantes do ensino Básico e Secundário.
A organização das OPB está a cargo da Ordem dos Biólogos, em colaboração
com o Ciência Viva – Pavilhão do Conhecimento, contando ainda com importantes parcerias com a Direção Geral de Educação, Fundação Calouste Gulbenkian,
EPAL e a Ageas Seguros.
No concurso Sénior, são selecionados alunos que representarão Portugal internacionalmente, nas Olimpíadas Internacionais de Biologia (IBO/julho) e nas Olimpíadas Ibero-americanas de Biologia (OIAB/setembro).
No presente ano letivo a escola procedeu à sua inscrição e no dia 26 de janeiro,
participou na 1º eliminatória na categoria sénior com os alunos das turmas 11º
CT1, 11º CT2, 11º CT3 e 12º CT1. Num total de vinte e nove participantes, os
alunos puderam por à prova os conhecimentos adquiridos nesta área. De entre
os alunos participantes, esperemos que alguns sejam selecionados para as outras eliminatórias.
*Coordenadora das Olimpíadas da Biologia- sénior no Agrupamento

11 - março de 2022

RECOMENDAÇÕES COVID 19
PROTEJA-SE E PROTEJA OS OUTROS
EVITE QUAISQUER CONTACTOS
DE PROXIMIDADE COM ELEVADO
RISCO DE CONTÁGIO

Notícias da Biologia 12
Manipulação da fertilidade: Contraceção e Infertilidade Humana e Reprodução assistida
Francisco Peça, Matilde Marcelino, Ana Campos*

Beatriz Isidro, Margarida Carvalho e Mariana Justino*

PGD (Diagnóstico Genético Pré-implantacional)

Crio conservação de gâmetas e embriões

“ Tudo começou quando nos foi proposto pela professora Gabriela Cruz que, no
âmbito da disciplina anual de Biologia no 12º ano, realizássemos um trabalho
relacionado com a reprodução humana, o tema da primeira unidade programática. Isto, a princípio, fez-nos pensar que seria difícil escolher um objeto inserido
na temática para explorar e desenvolver. Porém, pelo contrário, percebemos que
como entusiastas da genética e interessados pela saúde reprodutora, o PGD –
Diagnóstico Genético Pré-Implantacional, seria a escolha certa para o trabalho
deste primeiro período. O PGD é um processo médico que surge no seguimento
da reprodução medicamente assistida, utilizado de forma conjugada com a Fertilização In-Vitro (IVF ou FIV), que permite a análise genética de embriões antes
da sua implantação no portador gestacional para garantir que estes tenham um
perfil genético capaz de garantir uma gestação com sucesso, ajudando a evitar
abortos espontâneos.

“Durante o mês de dezembro, na disciplina de Biologia, abordámos o tema da
manipulação da fertilidade. No âmbito da reprodução assistida foi-nos atribuído
o tópico da crio conservação de gâmetas e embriões, que consiste na conservação de células reprodutoras e embriões em excesso por congelamento a baixas
temperaturas.
Através da pesquisa que fizemos entendemos mais aprofundadamente o processo, as suas três etapas indispensáveis, conhecemos a sua origem e as vantagens e desvantagens desta técnica. Em comparação a outras, atualmente, a taxa
de sucesso da sobrevivência dos embriões é alta e os preços são bem mais acessíveis. No entanto, como todos os procedimentos de reprodução medicamente
assistida, nem sempre é fiável e por isso deve-se informar acerca do método
mais indicado, consultando um especialista.”

Para este trabalho mobilizámos conteúdos da disciplina de Biologia e realizámos * testemunho
uma longa pesquisa para garantir informação pertinente e objetiva, não esquecendo de contextualizar e simplificar a informação científica de modo a tornar o
tema acessível a alunos de anos anteriores. Ao desenvolver a nossa apresentação
realizámos uma apresentação com informação concisa com recurso ao canva, António Veríssimo,
um questionário em formato kahoot! para possibilitar uma interação direta com
os colegas e ainda um poster com o importante a reter acerca do PGD.

Tiago Sucena e José Tadeia*

Inseminação Artificial e Fertilização in vitro

Este trabalho foi então apresentado à nossa turma, 12ºCT1, e também à turma
dos nossos colegas do 11ºCT3 no dia 16 de dezembro de 2021. “
* testemunho

“Na disciplina de Biologia 12º ano, fizemos um trabalho de final de período acerca de duas das técnicas de reprodução medicamente assistida mais conhecidas
na atualidade - a Inseminação Artificial e a Fertilização in vitro.

Matilde Correia, Jéssica Valente, Joana Mação*

Numa parte inicial, começamos por recolher informação sobre o trabalho e planificamos tudo o que iríamos fazer, de forma a termos uma ideia mais clara e
objetiva do nosso projeto final. Posteriormente, passamos para a ação! Eu fiz o
PowerPoint (incluindo o respetivo guião), ao qual foi apresentado para a turma
Contraceção e Métodos contracetivo
no dia 14 de dezembro, e os meus colegas trataram da elaboração do poster,
que foi feito para fins informativos, surgindo como mais um suporte para o
nosso trabalho. É de notar que o poster vai ser exposto no mês da infertilidade,
“No âmbito da disciplina de Biologia, três alunas do 12° ano, realizaram um junho, no átrio da escola, com a ajuda da professora Gabriela Cruz. Por último,
trabalho sobre contraceção que foi apresentado às turmas do 10°ano CT1, CT2, para complementar aquilo que apresentamos para a turma elaboramos um Quiz
CT3 e CT4.
acerca do nosso trabalho, pois achamos que seria uma boa estratégia para fazer
um apanhado das ideias principais que foram referidas no PowerPoint e, ao final
Nesta apresentação foi abordado - O que é a contraceção e os diferentes méto- das contas, para inspirar uma certa competitividade saudável e divertimento.
dos contracetivos. Durante este encontro foram ainda relembradas as infeções
sexualmente transmissíveis, e a importância para a sensibilização da prevenção É ainda de salientar que tínhamos previsto realizar uma videoconferência com
das mesmas.
visita online, com a professora doutora Ana Ramalhinho do Centro de Medicina
Reprodutiva do Hospital Cova da Beira, mas por motivos relacionados com a CoPara que a temática fosse explorada de uma forma mais eficiente e cativasse vid 19 esta não se pode realizar
os alunos, foi usado um kit que contém um conjunto de materiais e produtos
de contraceção, planeamento familiar e educação sexual. A utilização deste kit Em suma, o nosso trabalho final consistiu na elaboração de um poster, de uma
permitiu um diálogo mais informado e informal, mostrando os métodos contra- apresentação (via PowerPoint) para a turma acerca do tema e um Kahoot, ao ficetivos disponíveis no mercado, tais como, preservativo masculino e feminino, nal, que serviu para animar e quebrar um ambiente sério de avaliação.”
pílula, diafragma, dispositivo intrauterino (DIU), entre outros.
* testemunho
Durante o decorrer desta ação foi mostrado um pequeno vídeo que resumia
todo o tema abordado, de modo a que a informação ficasse mais cimentada.
Para finalizar, foi realizado um jogo no kahoot que consistiu num questionário
para verificar as aprendizagens conseguidas. Em todas as turmas o sucesso foi Lara Teotónio e Joana Santinha *
superior a 80 por cento.
No início da atividade as alunas estavam um pouco reticentes devido a possí- Infertilidade
vel reação dos alunos mais novos, mas acabou por ser benéfico para ambas as
partes. Foi de opinião, por parte das alunas de Biologia do 12º ano de que todo
este processo de realização e apresentação do trabalho sobre esta temática,
quanto mais cedo for abordado, principalmente nas escolas, melhor, permitindo No âmbito da Biologia do 12º ano realizámos um trabalho autónomo sobre um
no futuro evitar gravidezes não desejadas e prevenindo de forma segura a saúde dos temas enunciado no programa da disciplina, a Infertilidade. Posteriormente,
individual de cada um. “
numa apresentação à turma, explorámos este tópico de extrema relevância para
a sociedade atual e investigámos diversos aspetos que influenciam a infertilida* testemunho
de masculina e feminina. Abordámos as principais causas, ao nível do sistema
reprodutor do homem e da mulher, bem como outros fatores que também estão
intrinsecamente relacionados com este problema que afeta tantos casais nos
dias de hoje.

Duarte Rocha e Catarina Marques*

A fim de enriquecer o nosso conhecimento acerca desta problemática, contactámos a Maria Dias, aluna de mestrado em Toxicologia Analítica Clínica e Forense
E quando não há Fertilidade? Transferência Intratubária de Gâ- da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, assim como também colaboradora da Unidade Multidisciplinar Biomédica no ICBAS, áreas relacionadas
metas ou Zigotos
com as células de Sertoli. Visto que a tese que aluna está a desenvolver - Infertilidade masculina e a exposição a xenobióticos – vai ao encontro do trabalho
que realizámos, foi possível promover uma palestra online para alunos dos 11º
“Na disciplina de Biologia fizemos um trabalho sobre a transferência intratubária e 12º anos de Ciências e Tecnologias, no dia 9 de dezembro pelas 9h da manhã.
de gâmetas (GIFT) ou zigotos (ZIFT). A GIFT consiste na recolha dos óvulos e
espermatozoides, que após serem processados em laboratório são colocados no Esta palestra permitiu-nos a nós, alunos, aprofundar os conteúdos que já sainterior das trompas de Falópio. Este pode ser feito por vídeo laparoscopia. Na bíamos relativamente à infertilidade, nomeadamente a masculina, e perceber
ZIFT ambos os tipos de gâmetas são postos em contacto, in vitro, em condições como o metabolismo de xenobióticos no organismo do homem pode afetar a sua
apropriadas para a sua fusão. O zigoto ou zigotos resultantes são transferidos atividade espermática, comprometendo a viabilidade da meiose e formação dos
para o interior das trompas uterinas.
espermatozoides, levando ao declínio da sua fertilidade.
A grande diferença da ZIFT em relação à GIFT é que, na primeira, o encontro do
óvulo com o espermatozoide realiza-se fora do corpo da mulher, enquanto, na
segunda, a fecundação ocorre nas trompas de Falópio. A ZIFT possui as mesmas restrições apresentadas pela GIFT, ou seja, baixa percentagem de êxito e
sobra de vários zigotos não colocados no corpo da mulher. Esses zigotos são
crio conservados até que o casal decida o que fazer com eles. Este tratamento é
utilizado com mais frequência em mulheres que têm um dos seguintes: infertilidade inexplicada ou função tubária normal, mas com endometriose. A taxa de
nascimentos vivos por ciclo é cerca de 25 a 35%.

Assim, graças à cooperação da Maria, que se mostrou inteiramente disponível
em colaborar connosco, conseguimos proporcionar uma nova experiência aos
alunos, que só tiveram a ganhar com a mesma. Não só foi possível adquirirem
novas aprendizagens, como também gerar um incentivo nos mesmos para investirem no seu percurso académico e na sua formação futura.”

Para que um determinado casal possa ser submetido a uma destas técnicas deve
obedecer a algumas condições: o casal deve ser saudável física e psicologicamente, a mulher tem de ter uma idade menor ou igual a 40 anos e função ovárica
normal ou corrigível, não é absolutamente necessário que o útero seja normal,
ter esperma normal ou corrigível em laboratório e é necessário ainda que as
trompas sejam permeáveis e normais.

Lília Fonseca e Bruna Machado*

Algumas vantagens da GIFT e da ZIFT são o impedimento da transmissão de
algumas doenças genéticas e sexualmente transmissíveis á descendência, os gâmetas serem colocados diretamente nas trompas de Falópio e não no útero permitindo o encontro natural dos gâmetas e a ocorrência natural da fecundação.
Com este tratamento também podem vir algumas desvantagens, como o preço
elevado de ambos os tratamentos (25 a 30 mil euros); a exigência de anestesia,
podendo trazer complicações; baixa taxa de sucesso e a possibilidade de ocorrência de deformações congénitas.

“Na disciplina de biologia, as alunas da turma 12º CT1 realizaram de um trabalho
intitulado “Fatores De Risco Durante A Gravidez”.

* testemunho

Fatores De Risco Durante A Gravidez”

Sendo a gravidez um momento muito especial durante o qual decorre a gestação
de um novo ser humano, importa não esquecer a saúde do bebé e da mãe. Neste
sentido, as alunas procuraram conhecer os fatores de risco que podem causar
malefícios para a saúde de ambos.

Com o objetivo de enriquecer o trabalho, convidaram a Doutora Sara Correia,
Após terminarmos o trabalho concluímos que estes métodos têm custos bas- Investigadora Doutorada do Centro de Investigação em Ciências da Saúde da
tante mais elevados que outros tratamentos mais comuns, e têm uma taxa de Universidade da Beira Interior (CICS-UBI), para uma entrevista. Nesta, a Doutora
sucesso muito semelhante.”
partilhou com as alunas e com a turma, quais os cuidados que teve durante a
sua gravidez, incluindo os inerentes ao facto de não ser imune à toxoplasmose,
* testemunho
o qual é considerado um importante fator de risco durante a gestação.”
* testemunho

“Aqui Há Direito”

Catarina Manique, Edite Silva*

Visita de estudo ao Museu da Presidência da República e à Assembleia da Républica.
No passado dia 3 de dezembro de 2021, as turmas TSJ/APS19 e TSJ/APS20, efe- A Assembleia da República, ou Parlamento, é um dos órgãos de soberania contuaram uma visita de estudo ao Museu da Presidência da República e à Assem- sagrados na Constituição, a par do Presidente da República, do Governo e dos
bleia da República.
Tribunais, e é, nos termos da lei fundamental, “a assembleia representativa de
todos os cidadãos portugueses”. Para além da função primordial de representaDe manhã visitamos o Museu da Presidência da República.
ção, compete à Assembleia da República a elaboração das leis, a fiscalização da
atividade do Governo e da Administração, bem como vigiar pelo cumprimento
Este museu fica situado no Palácio de Nacional de Belém e representa uma das da Constituição e das leis.
mais importantes fontes de conhecimento e divulgação da história da República
Portuguesa e da instituição presidencial.
O guia iniciou a visita na sala do Refeitório dos Monges, com a história do Palácio
de São Bento, onde está instalado o Parlamento português.
Partindo de um projeto inicial do Presidente António Ramalho Eanes, foi concretizado pelo Presidente Jorge Sampaio, que o inaugurou a 5 de outubro de 2004. O edifício foi construído no século XVI e começou por ser um mosteiro beneditino, Mosteiro de S. Bento da Saúde. Em 1833, após a extinção das ordens religioEste museu detém milhares de peças, entre objetos pessoais, retratos, presentes sas, a propriedade do edifício passou para o Estado e foi decidido instalar ali as
de Estado e condecorações. O seu arquivo integra milhares de documentos que Cortes, o parlamento monárquico. Após a revolução republicana denominou-se
testemunham a vida pública e familiar da maioria dos Presidentes da República. Palácio do Congresso e foi com esta designação que chegou ao Estado Novo,
quando foi rebatizado de Palácio da Assembleia Nacional. Após a revolução de
A visita iniciou-se de manhã acompanhados por um guia.
Abril passou a ser conhecido apenas como Palácio de São Bento.
Ao entrar no museu, sobressai o relógio de bolso de Mendes Cabeçadas, oficial Entrando no edifício, fomos encaminhados para a Escadaria Nobre, construída
da Marinha que ordenou os primeiros disparos da revolução e futuro Presidente em meados dos anos 30 do século XX, e que ocupa, hoje, o espaço da antiga
da República. Este relógio marca a “hora zero” da República.
escadaria do mosteiro e parte da igreja conventual. Esta escadaria dá acesso à
Sala das Sessões e à Sala do Senado. As suas paredes estão decoradas com seis
Assistimos depois a um pequeno documentário sobre como se vivia em Portugal pinturas agrupadas em dois trípticos: na que dá acesso à Sala das Sessões, estão
no início do séc. XX e as mudanças que o regime republicano introduziu no país. representadas as Cortes de Leiria de 1254; na do lado oposto, que dá acesso à
Sala do Senado, estão representadas as principais atividades do reino no séc.
De seguida foi dado relevo a uma parede que continha o hino nacional e a ban- XV – a Agricultura, a Indústria e o Comércio. O teto é em abóbada e dele pende
deira nacional, símbolos nacionais, assim como os retratos dos seus autores. A um imponente e gigantesco lustre em ferro fundido, que pesa 1191kg e possui
Portuguesa é uma marcha composta por Alfredo Keil (música) e Henrique Men- 144 lâmpadas.
donça (letra) em 1890, e foi consagrada como hino nacional em 19 de junho de
1911. Na mesma data foi ratificada a bandeira nacional: o verde e vermelho da Prosseguimos para a Sala do Senado, que acolheu a Câmara dos Pares. Esta sala
República substituíram o azul e branco da Monarquia.
foi inaugurada a 3 de janeiro de 1867, durante o reinado de D. Luís, cujo retrato
ainda hoje nela permanece, encimando a mesa da presidência. A designação Sala
Prosseguimos a visita vendo uma coleção de presentes de Estado recebidos pe- do Senado apenas lhe foi conferida no período da I República, sendo até então
los Presidentes da República durante as visitas de Estado. Alguns destes pre- designada por Sala dos Pares do Reino. Durante o período do Estado Novo, a
sentes têm um valor material muito elevado, outros têm, sobretudo, um valor sala acolheu a Câmara Corporativa. Atualmente, devido ao sistema monocamesimbólico, procurando destacar aspetos da cultura, da história ou da economia ral, instituído pela Constituição de 1976, esta sala é utilizada para reuniões de
do país que representam.
comissões, para trabalhos dos grupos parlamentares, para sessões solenes, seminários, colóquios e para reuniões internacionais. É nesta sala que também se
A visita prossegue na galeria de retratos. Esta galeria apresenta 18 retratos pin- realizam as sessões nacionais do Parlamento dos Jovens.
tados de todos os antigos presidentes, dispostos por ordem cronológica de acordo com os seus mandatos. Estes quadros para além do valor documental, têm Passamos depois ao Salão Nobre. Este salão foi construído na década de 1940
também valor artístico muito importante, permitindo apreciar a história da arte situa-se no local onde se encontrava o coro alto da antiga igreja do mosteiro.
portuguesa.
Está decorado com grandes pinturas murais dedicadas à temática da expansão
marítima portuguesa. Este salão destina-se, atualmente, a receções oficiais, conSeguindo a visita, passamos para uma exposição sobre os poderes do Presidente ferências, outras cerimónias.
da República. Visionamos um pequeno filme abordando as competências do Presidente da República e pudemos ver diversos documentos e fotografias que ilus- De seguida visitamos a Sala das Sessões. Nesta sala destaca-se, em cima da tritram a ação de vários Presidentes no exercício dos seus poderes constitucionais. buna presidencial, uma pintura representando as Cortes Constituintes de 1821.
Por detrás da tribuna, ergue-se uma estátua de corpo inteiro, simbolizando a
O Presidente da República é o chefe do Estado e o único órgão de soberania uni- República. A bancada do Governo situa-se à frente, ao meio e foi aí colocada em
pessoal em Portugal. Nos termos da Constituição, ele «representa a República 1976. No período do Estado Novo esta bancada não existia, porque durante a DiPortuguesa», «garante a independência nacional, a unidade do Estado e o regular tadura, o Governo não comparecia no Parlamento. Dispostas em forma circular e
funcionamento das instituições democráticas» e é o Comandante Supremo das viradas para a tribuna da presidência, encontram-se as bancadas dos Deputados
Forças Armadas. Além dos poderes constitucionais, o Presidente da República dos diferentes partidos, da esquerda à direita. Existe também uma bancada desdetém atributos simbólicos e competências informais, legitimadas democratica- tinada à Comunicação Social e tribunas laterais destinadas ao Corpo Diplomático
mente pela sua eleição direta e universal.
e às Altas Individualidades. No primeiro e segundo pisos situam-se as galerias
destinadas ao público.
Para finalizar a visita seguimos para a exposição sobre as Ordens Honoríficas
Portuguesas.
Na Sala das Sessões, além das sessões plenárias, realizam-se as sessões solenes,
como é o caso da Sessão Comemorativa do 25 de Abril ou a Sessão da Tomada
As Ordens Honoríficas Portuguesas destinam-se a galardoar ou a distinguir, em de Posse do Presidente da República. Têm ainda lugar neste espaço as Reuniões
vida ou a título póstumo, os cidadãos nacionais que se notabilizem por méritos da Comissão Permanente e as reuniões das comissões parlamentares em que
pessoais, por feitos militares ou cívicos, por atos excecionais ou por serviços se procede ao debate na especialidade do Orçamento do Estado e das grandes
relevantes prestados ao País. O Presidente da República é, por inerência, o Grão- Opções do Plano.
-Mestre das Ordens Honoríficas Portuguesas. Nessa qualidade, concede todos os
graus e superintende na organização e disciplina das Ordens.
Finalizamos a visita na Sala dos Passos Perdidos que é a antecâmara da Sala das
Sessões. Situa-se no topo da Escadaria Nobre, por cima do átrio do Palácio. Esta
Nesta parte da visita pudemos apreciar algumas das mais altas condecorações é decorada por seis grandes telas, evocando alguns dos mais ilustres estadistas
oferecidas por chefes de Estado estrangeiros aos Presidentes da República Por- nacionais.
tuguesa e apreciar uma exposição das nove Ordens Honoríficas Portuguesas,que
se encontram organizadas em três grupos:
Esta sala funciona como sala de espera, ponto de encontro e, pela sua localização contígua à Sala das Sessões, é utilizada também pelos jornalistas para entre•as Antigas Ordens Militares (Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito; Cristo; vistas a Deputados e a membros do Governo.
Avis; Sant’Iago da Espada);
O nome da sala deriva do facto de durante a monarquia o povo dirigia-se para lá
•as Ordens Nacionais (Infante D. Henrique; Liberdade)
para falar com rei, porém chegavam lá esperavam, trocavam conversa uns com
os outros, andavam de lado para outro na sala e nada, e como raramente eram
•as Ordens de Mérito Civil (Mérito; Instrução Pública; Mérito Empresarial: Classe atendidos acabavam por irem embora, ou seja, eram passos ali perdidos.
Agrícola, Classe Comercial e Classe Industrial).
*TSJ20
Na parte da tarde visitamos a Assembleia da República.

Comentários em relação à visita
“Foi possível sentarmo-nos em locais
onde se sentam habitualmente os deputados da Assembleia da República,
no meu caso específico o assento parlamentar do Bloco de Esquerda.

“Esta visita de estudo contribuiu para
poder consolidar os meus conhecimentos tais como as competências da assembleia da república e pude empreender um pouco mais sobre quem foram
os antigos presidentes da república,
Fiquei a perceber melhor o funciona- suas histórias e percursos.
mento do parlamento e as suas funções”
No geral gostei da viagem e foi tudo
muito positivo.”
David Esteves, TSJ20
Henrique Balhau, TSJ20

“Na minha opinião qualquer cidadão
devia de visitar, porque vale mesmo a
pena conhecer, até porque como diz na
lei, a Assembleia representa todos os
cidadãos portugueses.”

“… a viagem aos sítios visitados foi
bastante enriquecedora tanto a nível
dos conteúdos escolares, como pela
oportunidade de visitar estes locais.”
Lara Pereira, TSJ20

Catarina Manique, TSJ20
“…foi uma grande oportunidade de co“…foi realmente incrível os presentes nhecermos os locais e de aumentarmos
de Estado que representam a cultura os nossos conhecimentos…”
de cada país.”
Micael Marques, TSJ20
Edite Silva, TSJ20

27 de janeiro: Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto
Visita de estudo a Vilar Formoso
Fronteira da Paz Memorial aos Refugiados e ao Cônsul Aristides de Sousa Mendes
No dia 27 de janeiro, foi realizada uma visita de estudo a Vilar Formoso e Belmonte, no âmbito das disciplinas de História A
e Psicologia B. É preciso lembrar o Holocausto e assinalar os 80 anos sobre os salvamentos de Aristides de Sousa Mendes, de
milhares de homens, mulheres e crianças, muitos deles judeus. Lembrar a História para não repetir!
As reflexões dos alunos

sinais de ódio e racismo nos discursos
que se ouvem por aí, para que não
caiam de novo em falsas promessas e
não usem alguma “raça” como “bode
expiatório” da raiva e ódio que provém
da ignorância e maldade.

Margarida Fernandes*
Esta visita permitiu-me saber mais
sobre um tema que me desperta bastante interesse, o caso do Holocausto,
e todas as vezes que descubro algo
choco-me ainda mais por ver o quão
o ser humano pode ser aterrorizante
e maldoso.
Tenho uma grande admiração por
aqueles que ajudaram estas pessoas,
e saber que perto da minha zona existiram atos de amor e solidariedade
para com estes inocentes marca-me
bastante no sentido positivo, e é um
grande motivo de orgulho que eu ainda desconhecia. Fiquei a saber muito
mais sobre a situação dos refugiados
da época da II guerra mundial, mesmo
sendo diferente dos de hoje, abriu-me
os olhos e o interesse por estas pessoas e para as ajudar o quanto possa,
de forma a evitar novos atropelos aos
seus direitos.
O caráter informativo e consciencializador desta atividade é algo que deve
ser cada vez mais propagado, para evitar a formação de mentalidades “ignorantes” e manipuláveis, pois a informação é a maior arma que podemos ter, e
a falta dela não nos permite defender
“os nossos e os outros” do mal que
querem instruir.
Para além disso, esta atividade despertou em mim algo diferente, como
a necessidade de agir em prol do bem
na nossa sociedade e proteger os que
estão mais suscetíveis a ser alvos do
ódio. É importante relembrar e não esquecer… para que não volte a acontecer.
A data escolhida não podia ter sido a
melhor, visto que se celebrava nesse
exato dia o Dia Internacional das vítimas o Holocausto. Desejo que esta
data seja sempre comemorada respeitosamente e difundida por anos, com
acesso à informação que advém deste acontecimento para que jamais se
repita futuramente. Espero que mais
pessoas tenham acesso ao verdadeiro
significado deste dia e que se informem cada vez mais sobre este acontecimento, de forma a saber detetar

Esta data é marcada por um sentimento de perda muito grande, e deverá ser
eternizada para ser relembrada ao longo da história. O assunto deve ser tratado com o horror que aconteceu, para
que seja visível a todos o massacre e o
ódio que resultaram no genocídio do
povo judeu, visando abrir os olhos de
todos à crueldade destes atos para que
jamais sejam repetidos em hipótese alguma.
*12LH

Ana Teixeira*
Quando chegámos ao local e enquanto ficávamos à espera para entrar no
museu “Vilar Formoso Fronteira da
Paz”, demos uma volta na Estação
Ferroviária de Vilar Formoso. Curiosamente, os edifícios da estação estão
decorados com painéis de azulejos,
fornecidos pela Fábrica de Cerâmica da Viúva Lamego, onde podemos
encontrar até um azulejo que retrata a
Serra da Estrela.
Seguimos para o museu, dedicado à
passagem dos refugiados por Portugal, durante a Segunda Guerra Mundial
e criado em memória dos refugiados
do holocausto e do cônsul Aristides de
Sousa Mendes, que emitiu milhares de
vistos permitindo salvar aqueles que
fugiam ao nazismo.
Este espaço desenvolve-se sob a forma de comboio, exatamente para relembrar como era feito o percurso de
fuga destes refugiados, e apresenta
um corredor hexagonal, simbolizando
a estrela de David pela qual eram representados os judeus nos campos de
concentração. No primeiro e segundo
núcleos vemos pessoas que viviam as
suas vidas normalmente (“gente como
nós”) e cuja vivência se altera drasticamente, depois de Hitler subir ao poder.
Neste corredor, progressivamente decrescente, observamos todos os factos
em ordem cronológica desde 1933 a
1940. Após passarmos o corredor deparamo-nos com vários espaços, com
paredes curvilíneas, para dar a sensação que estamos numa viagem de
comboio. Ao longo dos mesmos observamos a história de alguns dos refugiados, testemunhos de sobreviventes
do holocausto, a forma calorosa como
os refugiados foram acolhidos não só
em Vilar Formoso, como noutras zonas

de Portugal, a partida de Portugal para
outras regiões do mundo e até registos dos vistos emitidos por Aristides
de Sousa Mendes para salvar a vida
a milhares de pessoas. A exposição
termina com uma frase marcante do
mesmo, em Agosto de 1940 “Era realmente meu objetivo “salvar toda aquela gente” cuja aflição era indescritível”
e ao seu redor encontram-se retratos
de famílias que devem a sua vida aos
vistos emitidos pelo cônsul. A parte do
museu que achei mais interessante foi,
sem dúvida, os testemunhos de quem
sentiu na pele o terror do nazismo e os
excertos de jornais portugueses que
narram a instalação dos refugiados ao
longo de todo o nosso país.
De facto, acho que o espaço foi muito bem conseguido, uma vez que nos
dá a conhecer factos importantes da
nossa História, transmitindo-nos um
pouco do que foi o terror destas viagens infindáveis, em busca de liberdade. Temos realmente a sensação de
que estamos num comboio e, apesar
de nunca nos conseguirmos colocar a
100% na pele de quem o viveu, penso
que é importante conhecer mais sobre
esta temática, para que os erros da humanidade no passado não se repitam
no presente, até porque há 100 anos
atrás ninguém achava que isto ia acontecer.
Foi importante ser a 27 de janeiro pois
assinala-se o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Este
dia foi implementado pela ONU, a propósito de não esquecer o genocídio em
massa de seis milhões de judeus pelos
nazis e respetivos colaboracionistas.
Assim, realizando atividades neste dia
e neste sentido, pretende-se educar
para a tolerância e a paz, bem como
alertar para o combate ao antissemitismo, que está em recrudescimento nos
dias de hoje.
Para além do tempo em que estivemos
a passear pela estação, almoçámos,
embora distanciados, numas mesas
perto do castelo com uma vista incrível. Tivemos tempo para explorar Belmonte antes de irmos ao Castelo, encontrando locais muito interessantes.
*12LH

Fábio Reis*
Assim que chegámos ao local deparámo-nos com uma estação magnífica
que não é comum vermos e encheu-nos os olhos, pelo seu detalhe de
azulejos nas paredes, mas nesse instante dizem- nos que foi por aí que
chegaram muitos judeus que fugiam

dos nazis, graças a Aristides de Sousa
Mendes, e aí encheu-nos também o coração e a alma.
Creio que eu tenho uma costela ainda
no tempo medieval, os meus olhos brilharam quando me deparei que estava
dentro de um castelo de tal grandeza
que pertenceu à família Cabral e que
esteve lá Pedro Álvares Cabral, o grande navegador que descobriu o Brasil,
fascinante! Subi à Torre e deliciei-me
de tal forma por estar no ponto mais
alto da fortificação e por aquela vista
magnífica que passei lá o resto do meu
tempo.
*12LH

Eduardo Pizarro*
Através desta visita de estudo pudemos aprender imenso com o memorial
aos refugiados e do cônsul, dando-nos
mais informação e dados sobre o período da 2ª Guerra Mundial e as atrocidades que foram cometidas a milhões
de pessoas, algumas delas que conseguiram escapar para o nosso país com
a ajuda do nosso querido Aristides de
Sousa Mendes. Foi também útil para
entendermos o quão importante é respeitar a diferença dos outros, sejam
de outra religião, cor de pele, etnia,
orientação sexual. Contribuiu para ganharmos mais empatia em relação aos
outros seres humanos.
É de crucial importância relembrar o
27 de janeiro de forma a que não esqueçamos os atos horrorosos que foram cometidos há menos de um século
atrás. Através da História e da visita a
museus, podemos conhecer os males
que já foram feitos no mundo e, assim,
consciencializamo-nos para que não se
repita algo tão assustador, como, neste
caso, o Shoa.Eu gostei dos momentos
no autocarro em que cantámos juntos
e, antes da visita ao castelo de Belmonte, tivemos a oportunidade de socializar à hora de almoço. Foi uma visita
de estudo que proporcionou bons momentos de aprendizagem e também
momentos de lazer memoráveis.
*12LH

Agrupamento de Escolas do Fundão Recebe a Bandeira dos Direitos Humanos
Catarina Crocker *
No dia 7 de dezembro, a Amnistia Internacional veio à nossa escola proceder à cerimónia da Entrega da Bandeira
dos Direitos Humanos.

tanto de maravilhoso como de difícil, o
que podemos fazer?

O AEF é uma “Escola Amiga dos Direitos Humanos” desde janeiro de 2020,
altura em que a candidatura foi aceite
e nos juntámos às outras nove EADH
do país.

Temos duas hipótese :
1.Sentirmo-nos impotentes e (com
essa desculpa) acomodarmo-nos
2.Sentirmo-nos confiantes de que
juntos conseguiremos mudar alguma
coisa, tentar mudar mentalidades, incomodar algumas consciências para
que viver (para alguns seres humanos)
passe a ser menos difícil, mais justo e
digno.

Esta bandeira é de todo o Agrupamento, de todos os professores, técnicos,
alunos e assistentes operacionais que
têm colaborado entusiasticamente em
múltiplas atividades que promovem os
direitos humanos, na escola, na comunidade, no mundo.
Sabemos que a nossa escola foi sempre um lugar ativo, um lugar de grande
consciência pedagógica que procurou
através de múltiplos projetos de solidariedade, projetos artísticos e científicos, promover o conhecimento sobre
o mundo, sobre o ser humano, sobre
os seus direitos e deveres. Mas nos últimos dois anos temos a acrescentar o
estimado apoio e impulso da Amnistia!

Hoje, mais do que nunca, temos consciência do que se passa à nossa volta.
A informação corre depressa e ninguém tem desculpa para se ausentar
dos problemas do mundo, ninguém
pode dizer que vivemos num mundo
maravilhoso e que nos basta viver a
vida e ir tentando resolver os nossos

problemas mais imediatos e cuidar
apenas dos nossos familiares e amigos
mais próximos.
Num momento da história em que somos “premiados” todos os dias com
informação sobre um mundo que tem

Insisto: O que podemos fazer? Continuar a mexer, a incomodar, a lembrar
que os direitos humanos estão em
tudo o que fazemos, em todos as dimensões da nossa vida: na nossa própria escola, na saúde, na ciência, nas
nossas casas, no nosso mundo-casa
global.
*Professora

As Vitórias das Cartas da Amnistia Internacional 2020
Turma TSJ20
O Agrupamento de Escolas do fundão juntou-se ao maior evento de direitos
humanos organizado pela Amnistia Internacional que é a Maratona de Cartas.
Esta consiste na divulgação de situações de pessoas e comunidades que se encontram em risco por lutarem pelo respeito dos direitos humanos, criação de
leis mais justas ou promover a defesa do ambiente.
Após a sua divulgação, a amnistia solicita que assinem petições, escrevam cartas ou organizem eventos em defesa destes casos.
A Maratona de Cartas 2020 reuniu mais de 4 milhões e meio de assinaturas em
todo o mundo!!!
E estas assinaturas e mensagens conseguiram MUDAR a vida de 5 pessoas que
se encontravam em risco
Melike Balkan e Özgür Gür são defensores dos direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Intersexo (LGBTI+) na sua Universidade Técnica do Médio
Oriente em Ancara, na Turquia.
Estes estudantes organizaram um evento que foi a marcha anual do orgulho
LGBTI+ que foi proibido tendo a polícia feito várias detenções.
Caso estes fossem considerados culpados, arriscavam-se a uma condenação de
até 3 anos de prisão.
O IMPACTO DA MARATONA DAS CARTAS foi que Todas as 19 pessoas envolvidas neste processo foram absolvidas e aumentou de forma inegável a visibilidade deste Grupo de Solidariedade LGBTI+, sensibilizando para a repressão
imposta aos defensores de direitos humanos na Turquia.

O IMPACTO DA MARATONA DAS CARTAS foi que a pena de prisão de Germain
Rukuki foi reduzida de 32 anos para 1 ano e, no dia 1 de julho, chegou a confirmação da sua libertação!
O grupo El Hiblu 3, eram apenas três adolescentes comuns, com 15,16 e 19
anos de idade que tentaram escapar à violência e à tortura embarcando no petroleiro El Hiblu cuja tripulação tentou devolvê-los à Libia.
Neste momento, estão acusados de crimes tão graves que poderão passar o
resto das suas vidas na prisão.
O IMPACTO DA MARATONA DE CARTAS é o acompanhamento do caso pela Amnistia Internacional até que seja feita justiça para estes três jovens.
Jani Silva é uma ativista ambiental que defende a conservação do ecossistema da
Amazónia e os direitos de centenas de campesinos na Colômbia e foi ameaçada
de morte e perseguida.
Um dos principais IMPACTOS DA MARATONA DE CARTAS neste caso, foi a garantia de que a proteção que Jani Silva usufrui não será anulada.
Nassima al-Sada é uma mulher que defende a liberdade das mulheres no seu
país, a participação na vida política e a terem o direito de tratarem de assuntos
diários sem autorização dos homens.
Por este motivo em 2018 foi presa e na prisão foi vítima de maus-tratos e, durante um ano, ficou numa cela em regime de solitária.

Germain Rukuki é um defensor pacífico dos direitos humanos no Burundi.

O IMPACTO DA MARATONA DE CARTAS foi que foram restabelecidos os contactos telefónicos semanais com a família e nomeada para o Prémio Nobel da Paz.
No dia 27 de Junho de 2021 foi libertada.

Na sequência de um julgamento injusto com acusações infundadas de “participação em movimentos de insurreição”, “ataque à autoridade do Estado” e “ameaça à segurança do Estado” foi condenado a 32 anos de prisão.

A Amnistia Internacional já iniciou a maratona de Cartas 2021 com novos casos,
cuja assinatura já está disponível. Assinem as petições para podermos mudar a
vida dessas pessoas

Celebrações do Dia Internacional dos Direitos Humanos
Projeto EADH
expostos no átrio verde, com a orientação da professora Rosalina Gomes.

Para celebrar o dia 10 de dezembro a
equipa das Escolas Amigas dos Direitos Humanos (EADH) organizou múltiplas atividades do dia 2 ao dia 17. Deixamos aqui um pequeno resumo.

5.No dia 2, decorreu um debate sobre
direitos humanos no AEF, orientado
pela equipa EADH e Associação de Estudantes.

1.A turma TSJ20 com a colaboração
dos professores Célia Nunes e José
Luís Oliveira montou a exposição sobre os casos da Maratona de Cartas
2020 e o seu impacto;
2.A professora Andreia Sousa organizou a Gincana “Ver, Ouvir e Andar ; a
propósito do Dia Mundial da Pessoa
com Deficiência” . Esta foi seguida de
um debate com os testemunhos da
psicóloga Sara Baptista e do professor
Rui Bidarra.
3.Durante vários dias, os alunos do
projeto EADH dinamizaram o jogo
Não me Conformo (Jogo de memória
e conhecimento sobre os inconformistas e lutadores pelos direitos huma-

nos), em diversas turmas, do 9º ao 12º
anos, com a colaboração dos diversos
professores: Tânia Sá, Clara Barbosa,
Ana Brioso, Célia Nunes, João Afonso e
Catarina Crocker.
4.Alunos de 10º e 11º prepararam trabalhos sobre os Direitos Humanos, na
disciplina de Filosofia. Os trabalhos ficaram expostos na biblioteca e átrios
próximos. Foi ainda exposto um trabalho dos alunos do 3º ano (Turma

Projeto Ser Solidário

B) da EB Santa Teresinha, orientado
pela professora Ema Brito. Os Alunos
do 12AV realizaram desenhos subordinados à mesma temática e que foram

7.No dia 9, foi apresentado o filme da
peça “O que vemos é o que somos” (do
Grupo Teatro Histérico) seguido de
debate sobre as migrações e direitos
humanos; Esta atividade foi orientada
pelos professores António Pereira e
Catarina Crocker e teve a participação
dinâmica das turmas 10CTAV e 10LH.

Plogging à Pedra d’Hera

Ana Brioso*

Inês Rodrigues*

Projeto Ser Solidário oferece Cabazes Solidários de Natal
O projeto “Ser Solidário” agradece a todos os que participaram na Campanha
Solidária de Natal de recolha de bens
realizada no mês de dezembro na comunidade escolar, para apoiar época
natalícia de 2021 alunos carenciados
do agrupamento, com a oferta de 20
Cabazes Solidários de Natal. Agradece
em particular aos alunos voluntários do
projeto Ser Solidário, à Associação de
Estudantes, à Escola Sta. Teresinha, e
à articulação curricular feita pela professora Andreia Sousa com as turmas
APS20/APS21 e 10ºCT1 na promoção
da divulgação da Campanha. Agradecimento também por interromperem as
suas férias para comporem os Cabazes

6.No dia 7 a Amnistia Internacional
esteve na escola: entregou ao AEF a
Bandeira dos direitos humanos, dinamizou a o Mega Puzzle (Juntos Vencemos) para promover a Maratona das
Cartas e realizou um workshop sobre
discriminação.

Solidários de Natal, para que fosse possível a sua entrega atempada e acrescentarem algum aconchego aos alunos
e suas famílias nesta época tão especial
e carregada de simbolismo.
Mais uma vez se demonstrou, com os
contributos dos alunos de todos os ciclos de ensino e do pessoal docente e
não docente, que a união e os gestos
de solidariedade são um poderoso ato
de cidadania e podem provocar sorrisos nos que neste momento estão em
situação de mais vulnerabilidade.
*Coordenadora do Projeto “Ser Solidário”

No passado dia 13 de dezembro, as
turmas de APS21 e APS/TSJ20, no âmbito das disciplinas de Educação Física (professora Ana Pedro) e Sociologia
(professora Andreia Sousa), realizaram
um Plogging à Pedra d’Hera.
O Plogging é uma modalidade que alia
o desporto à ecologia e como tal durante o percurso, que teve início no na
nossa escola, recolhemos toda a espécie de lixo que fomos encontrando.
No final da atividade, depositamos o
respetivo lixo no local adequado. Pudemos verificar que ainda há alguma
falta de civismo, pois encontrámos
muito lixo, não só no percurso citadino como também no percurso campestre. Acreditamos que atividades como
estas podem, não só desenvolver o
nossa consciência ecológica, mas também motivar-nos à prática do exercício
físico.
*APS21

DIAS DE ESCOLA
PROGRAMA DE RÁDIO SEXTA-FEIRA 19:00 / 20:00 HORAS

Termas Romanas da Quinta do Ervedal
João Pires*

Rita Taborda e Núria Garcia*

No dia 11 de janeiro de 2022, a turma do 10.ºCTAV e do 11.ºCSEAV foram visitar as termas romanas do Ervedal, perto de Castelo Novo, com a
supervisão do professor de História da
Cultura e das artes, António Pereira, e
com a professora de Filosofia, Catarina
Crocker. A nossa guia foi a arqueóloga
Joana Bizarro do Museu Arqueológico
José Monteiro, do Fundão, que começou por nos explicar que as termas
foram descobertas, pelos materiais
característicos da época em que os
romanos habitavam a Península Ibérica, por exemplo o solo das habitações
coberto com cerâmicas. Quando o Museu Arqueológico do Fundão soube da
existência dessas cerâmicas, decidiu
iniciar uma escavação aos terrenos.
Durante a escavação descobriram duas
termas, uma que eles deduzem ter
sido privada e outra pública, devido às
suas dimensões e características. Além
das termas, eles (os arqueólogos que
ajudaram na escavação) pensam ter
havido ali por perto uma vicus, que era
uma aldeia característica dos tempos
romanos que continha algumas casas
e espaços públicos.

Julga-se que as duas termas foram
usadas na mesma época, pois a forma
como estavam dispostas era parecida
e usaram os mesmos materiais (da
mesma época) em ambas e também
porque estão a uma distância bastante
pequena uma da outra.

As escavações do espaço começaram
em 2007, com a ajuda de arqueólogos
e voluntários (alguns alunos da nossa
escola), mas infelizmente foram suspensas em 2016. Este ano o Museu
pretende reabrir o projeto para explorar mais da área. As termas foram
escavadas camada por camada, pois
os especialistas calculam que elas tenham sido construídas na primeira
metade do século 1 d.c., tendo assim
o maior cuidado em preservar as ruínas do local.

Darlene Justo, Gabrielly Diniz, Maria João Torrado*
As ruínas das Termas da Quinta do Ervedal datam do séc. I a.C. até ao séc. XI
d.C.. A passagem do tempo e esta data mais recente veem-se pela existência
de sepulturas numa fase mais tardia da construção, encontradas na escavação
iniciada em 2007.
As ruínas localizadas na zona de Castelo Novo, estavam integradas no território
dos nossos antepassados da Lusitânia. Distinguem-se pela proximidade que
existe entre as termas públicas e as privadas, algo incomum, principalmente
nesta zona. A distinção entre ambas resulta através da análise das características dos espaços, as públicas têm divisões mais espaçosas e alargadas do que
as privadas, que pelo facto de pertencerem a uma casa são mais fechadas por
abrigarem menos pessoas.
Nas duas termas partilham-se características como o pavimento em ladrilho e a
apresentação de três espaços do banho termal- caldário (água quente), tepidário
(água tépida), frigidário (água fria).
*11.º CSEAV

Com a escavação do local, pode se
confirmar que os Romanos tinham um
ótimo e funcional sistema de canalização e construção. As termas eram
edifícios erigidos em pedra (aqui era o
granito) que tinham funções de lazer,
higiene e fins medicinais. As termas do
Ervedal possuíam uma natatium (piscina exterior).Depois da “aula prática foi
proposto aos alunos das duas turmas
do curso de Artes Visuais (10.º e 11.º)
presentes no local, que desenhassem a
planta ou uma parte das ruínas.

Nas termas publicas, depois de entrarem os mesmos teriam de passar
por certas etapas, das quais o Apoditerium, que era uma espécie de vestuário onde eles se despiam e depois
iriam diretamente para o frigidário,
este consistia num banho frio onde
as pessoas se banhavam, mais tarde
iriam para o tepidário, banho morno,
e por fim o caldário, banho mais quente onde os mesmos se banhavam em
óleos e com uma espécie de espátula
tiravam a sujidade. Começaram por
abrir quadrados de mais ou menos
cinco metros em vários lugares e conforme o que descobriam, iam alargando o perímetro da escavação. Depois
desse processo começam a escavar
até chegarem a camada sem intervenção humana, e aí apercebem se de que
chegaram ao fim. Enquanto isso fazem
o desenho arqueológico de estruturas onde desenham cada pedra, cada
sala… em papel milimétrico. Se formos
a fazer de forma “antiga”, pegamos em
duas fitas métricas, uma ficara no perímetro e a outra ficara perpendicular
a mesma para poder determinar a largura e o comprimento do objeto que
estamos a desenhar. De uma forma
mais simples e moderna, utilizam-se
drones. Os topógrafos são os técnicos
que usam máquinas que dão os dados
necessários para facilitar o desenho
técnico de uma determinada zona.
Por fim, a descoberta destas termas é
bastante importante para o nosso pais
e mais propriamente na nossa região
pois são um exemplo que consegue
descodificar o quotidiano dos romanos e a sua arquitetura.
*11.º CSEAV

*10.ºCTAV

Luana Morales e Palmira Ventura*
Através do seu aspeto arquitetónico e da sua dimensão conseguimos perceber
o quão importantes são as termas romanas. As termas são um exemplo raro de
ruínas em Portugal e a sua escavação era feita a superfície.
*11.º CSEAV

AULA NO MUSEU - DESENHO TÉCNICO DE UMA
PEÇA DE CERÂMICA DO ERVEDAL

Desenho técnico arqueológico – investigação de Darlene Moreira – 11.ºCSEAV:
“Para além da descrição textual e da
fotografia, o desenho funciona aqui
como modo de expressão privilegiado
na descrição analítica do objeto, fundamental para a definição da sua natureza e das características específicas
que o identificam e particularizam.”
(Madeira, 2002, p. 13)
Introdução:
O conhecimento das características
técnicas que presidem ao fabrico do
artefato é deveras importante para o
seu estudo e representação qualquer
que seja o seu tipo. No caso da cerâmica tratamos com objetos que de
uma forma genérica são compostos
por matérias plásticas: argilas, massas pastosas, maleáveis, estabilizadas
pela cozedura. Pelo fato de se tratarem
de matérias moldáveis o objeto surge
com várias particularidades, fruto de
ações manuais ou mecânicas, dados
de particular importância para o seu
estudo.
Elementos de análise do objeto:
1- a forma geral, ou a configuração básica do volume;
2- as particularidades dessa forma,
como sejam a espessura do material
e elementos por assim dizer auxiliares
como as asas e pés;
3- a decoração. Existem ainda outros
elementos derivados, como as marcas
características de modos de fabrico,
que podem figurar.
Formas estruturais básicas: A noção de
eixo do utensílio cerâmico não é mais
do que uma abstração concebida a partir da ideia de rotação do objeto sobre
um reta vertical imaginária em volta da
qual se distribui a sua massa de uma
forma mais ou menos igualitária.
A caraterização básica dos recipientes
cerâmicos é feita com referência a formas geométricas elementares quer se
trate de sólidos ou superfícies de revolução. É importante ter uma noção das
formas estruturais básicas dos objetos
cerâmicos pois tal permite uma sistematização da análise, facilitando o estudo e a representação.
Desenho completo de um vaso: A configuração do desenho de objetos cerâmicos propõe a divisão clara de dois
aspetos básicos de uma peça cerâmica: os dados referentes à sua parte exterior e os dados referentes à sua parte
interior. Os primeiros são representados do lado direito e os segundos do
lado esquerdo separados a meio por
uma linha geralmente contínua perpendicular.
O desenho de um vaso completo
começa pelo traçado geométrico das
suas dimensões básicas delimitadoras,
ou seja, um retângulo envolvente da
vista principal. Deve depois proceder-se à obtenção do perfil com a ajuda
do diedro de modo a controlar o posicionamento correto do objeto no plano
de representação.
Desenho parcial de um vaso a partir de
fragmentos: Os pressupostos básicos
são idênticos ao das peças completas.
O conhecimento do objeto revela-se
aqui de grande importância, quer se
trate de um fragmento do bordo ou de
fundo, pois é importante identificá-lo e
integrá-lo no conjunto global da peça
para poder determinar o diâmetro, o
perfil e a secção.
Para conseguir identificar geometricamente a inclinação de um perfil

fragmentário é necessário que o fragmento seja um bordo ou um pé. Para a
determinar a inclinação do perfil basta
que se apoie o bordo ou o pé do vaso
num plano horizontal fazendo com
que todos os pontos do plano de abertura ou de base assentem na superfície de modo a concluir a sua correta
orientação.
Caso não exista o bordo, ou este tenha
uma dimensão insuficiente, o diâmetro
de níveis particulares do vaso pode ser
estabelecido com a ajuda de um conformador de raios. Assim sendo, os
fragmentos cerâmicos informam sobre
a forma do recipiente naquela ‘faixa’
horizontal. Dado que se trata de uma
reconstituição parcial, depois de determinado o contorno exterior, procede-se ao transporte por decalque.
Bibliografia: Madeira, José L. (2002) O
Desenho na Arqueologia, Anexos de
Conimbriga, vol. 5, Coimbra
Fomos ter duas aulas no Museu. Tivemos a oportunidade de aprender numa
conversa com a sabedoria do Diretor
Dr. Pedro Salvado e também com a experiência no terreno do concelho da
arqueóloga Dr.ª Joana Bizarro.
Na nossa primeira visita ao museu arqueológico tivemos a receção do Dr.
Pedro Salvado que nos falou um pouco
sobre a importância da interculturalidade e como a existência desta mistura tão rica possibilitou e facilitou a
nossa vida, bem como a existência daquele museu. Referindo a, citando as
suas palavras, ‘humildade cultural’ necessária para respeitar todo este passado, no qual se focam para trabalhar
hoje, e, com isso, respeitar quem permitiu formá-lo.
Tivemos contacto com peças romanas
que foram encontradas nas aldeias e
vilas vizinhas e vimos replicas de outras que nos deram suporte visual importante à parte teórica que já tínhamos estudado.
Numa segunda visita observámos objetos como uma arnela, taças, uma sineta, moedas (que se permitem datar,
normalmente, através da observação
do imperador em relevo numa das
suas faces), fíbulas e tesselas.
Maria Torrado. 11.CSEAV
A arqueóloga Joana Bizarro deixou-nos escolher um excerto de cerâmica
do Ervedal e deu-nos uma folha para
medirmos a lábia da peça. Os centímetros que apareciam na folha eram os
centímetros correspondentes à lábia
da peça. De seguida traçámos uma linha com essa mesma medida em outa
folha e definimos o meio dessa medida, depois num extremo de um dos lados dessa linha posicionamos a peça e
traçámos o contorno da peça. Depois
usámos o papel vegetal para transferimos esse contorno para o outo lado
da linha e assim fizemos o esboço da
abertura da peça de cerâmica.
Existem outras ferramentas para medir
a lateral da peça de cerâmica mas que
podem danificar estas peças por estarem bastante deterioradas que são a
craveira e o pente de perfil.
Ana Luísa Figueiredo, 10.ºCTAV
As turmas e professores agradecem
ao Museu e aos seus representantes e
colaboradores (Câmara Municipal do
Fundão que nos facultou o transporte)
esta experiência muito enriquecedora.
Quem sabe se daqui não vão surgir
alunos interessados nesta bela área da
arqueologia.

SECÇÃO DESPORTIVA
O Olho Vivo sairá no próximo mês de

Daniela Mendes, Leonor Silves- de 120 alunos desde o 4º ao 12º ano. ir devagar e vamos acelerando. Para a maio.
tre, Madalena Infante
Pelas 9h00 da manhã começaram os próxima fase espero treinar mais para
No âmbito dos DAC do 9º B com o tema
dos “media” fizemos uma reportagem
sobre o Corta-Mato Escolar organizado
pelo grupo de Educação Física, realizada na zona central da escola, no dia
17 de dezembro de 2021. O principal
objetivo foi a promoção da atividade
física mais propriamente o Atletismo,
mas também promover o alegre convívio entre todos os alunos da escola
e professores, sempre sem perder de
vista a valorização das relações interpessoais e sociais. Participaram cerca

alunos mais novos e assim sucessivamente e a distância aumentava dependendo do ano de escolaridade. No final
de cada corrida eram chamados ao pódio os alunos do 6º ao 1º lugar, embora
só passassem para a próxima fase, o
distrital, os alunos do 1º ao 3º lugar do
pódio. As provas terminaram às 13:00,
durante a prova entrevistámos alguns
dos concorrentes que ficaram em primeiro lugar. O João Freire do 7º ano diz
que espera treinar mais para a próxima
fase. “Esperava ganhar, no final do percurso já estava cansado, mas temos de

conseguir ganhar”. A Maria Gonçalves
do 12º ano disse estar bastante confiante e que esperava ganhar: “Sim esperava ganhar, a sensação de ganhar é
boa, é uma sensação de alívio, as minhas dificuldades nesta prova foram as
subidas. As espectativas para a próxima fase é fazer o melhor possível”. É
muito importante participar deste tipo
de atividades desportivas que a nossa
escola nos proporciona e quem sabe se
no próximo ano não poderás ser tu o
vencedor?

As datas de envio serão anunciadas
oportunamente.
Agradecemos que enviem as imagens
- fotografias, gráficos, desenhos, logótipos, etc. - em ficheiros separados.
O endereço eletrónico de serviço é:
olhovivo@esfundao.pt.
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abelhas. E os alunos de geometria descritiva! As abelhas ao escolherem qual flor polinizar, estudam com
atenção a sua forma, cheiram, pousam, tocam, e então,
levam por entre os seus pelos o máximo de pólen que
conseguem.
Os alunos de geometria efetuam um processo idêntico, ao escolhem qual local “pollen”izar, vêm, pousam,
tocam, registam e então, por entre os seus pelos levam
esboços cheios de ideias.
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Entenderam as relações dos elementos, perceberam
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mais novos. Percebidas as relações e feitas as cartas da
navegação para a futura performance.
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Tal como dita a natureza tudo é um ciclo, ainda para
mais a polinização. Uma vez recolhidos esboços e pólen, é então altura de produzir sementes, produzir vida.
Os insetos amarelos depositam o pólen nas gametas.
Os alunos de geometria depositam os esboços na mesa.

e-Pub
Jornal on line:
www.esfundao.pt

Ambos seres, sem se aperceberem já fecundaram sementes, as flores já as culminam e os cérebros já lhes
fizeram digestão. São capazes de ver no espaço, de se
verem no espaço.
Encerra-se então o ciclo e inicia-se outro por consequência. Penso que as abelhas se dirigem, agora, a
flores azuis e os alunos a outro espaço, para que outros possam avançar com as suas participações nesta
“pollen”ização.
*No âmbito da turma de geometria do 11º 2021-2022
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Contacto:
olhovivo@esfundao.pt

Mulher

A Técnica da Serigrafia

Darlene Justo*

Maria João Torrado*

“Mulher”, o que há a dizer sobre “mulher” hoje em dia? Já se sabe tudo. É
mais que sabido que “elas” “importam”
e “merecem” “respeito” e mais “não sei
o quê”.

A serigrafia é uma técnica, um processo de impressão, no qual a tinta passa
pela malha, não obturada, de uma rede
pela pressão de uma régua de borracha.

A verdade é que não sabemos “nada”
sobre “mulher”. Quanto mais achamos
que estamos perto de saber tudo, então é porque estamos muito longe dela.

Descobri-a, porque tive interesse e
curiosidade em realizar um trabalho
que elaborei na disciplina de desenho
e que, em conversa sobre o sentido da
identidade e dos conflitos entre os vários “eu’s”, suscitou a possibilidade de
se explorar o gesto nele aplicado com
a técnica serigráfica. Avançou para ensaio e resultou!

A “mulher” é tanto para se definir, ela
é, por exemplo, a silhueta nas pinturas
de Lourdes de Castro, é o contraste de
duas cores, por vezes três e forma, ou
formas. Coisas tão simples, mas que
nos prendem ali, por horas, hipnotizados pela simplicidade, aquele “falta
algo... ” e no entanto sinto que está
lá tudo. Imagens que falam conosco
numa conversa muito íntima, sobre as
mais pequenas peculiaridades da vida,
aquelas que só elas conseguem enxergar.
Ela é mancha. A mancha que arromba
os portões da fotografia e impõe o seu
lugar. “vim para ficar”, e fica! Alastra-se por ali, porque uma vez perante ela
só desejamos que ela não saia, mesmo
tendo entrado sobre a nossa vontade.
Helena de Almeida, escreve-me uma
carta, quero saber em primeira mão
como é ser levada neste barco que é a
ideia/mancha , a mulher em uma das
suas 101 formas de ser.
A 100º forma de ser mulher, é o grito. COMO o grito das mulheres no livro
“As mulheres do meu país” , um grito

silencioso, somente audível através da
visão, o primeiro que olhasse uma mulher nos olhos, ficaria revoltadíssimo
capaz de exigir que moderasse o tom.
Mas faria isso tudo no seu quadrado,
bem longe do circulo da mulher, afinal
quem seria o “idiota” a discutir pelo silêncio de uma mulher desconhecida?

Foi um processo mais rápido do que
o esperado, possível de se realizar em
duas tardes de quarta-feira na oficina
Serigrafia & Gravura.

Percebido o processo de funcionamento da técnica, materiais e instrumentos,
espaço e fazes de aplicação, produtos e
seus objetivos, passou-se à prática. Foi
Uma citação de um desconhecido do aqui que fiquei mais ligada a este modo
parque, um pensamento invasivo do de expressão.
além, é ela. “ As mulheres percebem
muito melhor a magia das coisas” diz O desenho foi repetido na rede com paele, não mente, a mulher é uma feiti- tel de óleo, de forma a tentar manter
ceira e todos nós só somos bonecos de o gesto e a textura deste material no
vodu à espera da próxima alfinetada.
papel. Sobre este desenho, em toda a
tela, passou-se um obturador na tinta,
Ponto, ponto, ponto, reticências, umas “cola azul” de base aquosa.
reticências que são como três mini infinitos, porque definitivamente a mulher Esta relação de produtos, gorduroso e
são essas reticências, algo que nin- aquoso permite que, ao limpar a tela
guém vai alcançar verdadeiramente.
com diluente, este não interfira com o
produto de base água, retirando ape*11º CSEAV
nas a cera e deixando assim a rede
aberta com a forma do desenho realizado antes.

de forma a que, colocado o papel sobre este, em espaço marcado e passada a tinta com uma raclete, régua de
borracha, se arraste a tinta de um lado
para o outro do quadro, podendo assim passar-se a para o papel a forma do
desenho permitindo criar varias cópias
com o mesmo desenho.
Dado que tinha duas cores teve de se
fazer dois quadros cada um com a forma da área de cor a aplicar.
Apesar de ter sido um trabalho para ensaio e de, por isso, se poderem esperar
resultados menos agradáveis, por ser a
minha primeira serigrafia o resultado
agradou-me e surpreendeu-me, o que
me leva a querer repetir a experiência
e descobrir as potencialidades da técnica e poder depois divulgar as criações
plásticas que vou desenvolver.

Assim, aberta a rede sobre o quadro
este é fixado numa mesa de impressão *11ºCSEAV\w

Atividade Interpretativa pela Zona Antiga do Fundão
Micaela Coelho*
Ontem, dia 2/02/2022, durante a tarde, fizemos uma caminhada pela zona
Antiga do Fundão com os professores
Carlos Rodrigues, Nuno Garcia e a professora Clotilde Barata.
Encontrámo-nos no portão da Escola.
De seguida, fomos ver o “lobo” que se
encontra ao pé da Estação que é feito
de materiais recicláveis, depois passámos na Rua da Quintinha, onde parámos e estivemos a observar uma casa
antiga, a identificar as suas características e a tentarmos perceber o porquê
de as casas serem construídas daquela
maneira. A seguir, fomos ver a Capela
de Santo António e, pelo caminho, até
chegarmos à Igreja Matriz do Fundão,
observámos outras casas antigas, onde
verificámos as mesmas características.

18 - março de 2022

Chegámos à Igreja Matriz e entrámos
para vermos como ela é “feita” por dentro.
De seguida passámos pela Rua da Cale
onde parámos para olhar mais casas
antigas e, muitas delas, à porta, na
pedra, tinham uma cruz e números.
Nas casas antigas as janelas não eram
alinhadas e as casas tinham duas portas, uma mais estreita que a outra: a
mais estreita dava acesso à habitação,
enquanto a outra dava acesso à “loja”,
características das habitações dos cristãos-novos.
Por último visitámos a Fonte das Oito
Bicas.
*APS21

Gincana “Ver Ouvir e Andar”
Andreia Sousa

Inspira o Teu Professor
Gabriela Cruz*

No passado dia 02 de dezembro,
aquando da celebração da Semana dos
Direitos Humanos, no Agrupamento de
Escolas do Fundão, realizou-se a Gincana (Ver, Ouvir e Andar). Esta teve como
objetivo assinalar o Dia Internacional
da Pessoa com Deficiência. Foi organizada pela turma de APS20, na disciplina
de CIS, participaram as Turmas: APS/
TSJ20; APS21;EAC/TAS21; TAL/TAS20.

Inspira o Teu Professor do Mentes Empreendedoras

Uma vez mais a nossa escola aderiu
ao projeto Inspira o Teu Professor do
Mentes Empreendedoras que tem como
objetivo principal a valorização da figura do professor, no estreitar da relação
professor/aluno permitindo uma maior
motivação e contribuindo para um melhor desempenho por parte destes últimos. Este ano letivo ficou acordado
Durante a Gincana, os alunos passaram
com a mentora do projeto, Mariana
pela experiência do uso da bengala e
Martins, de que as turmas alvo seriam
da venda, sentindo as dificuldades da
os 7º e 9º anos. Desta forma, todos os
pessoa portadora de deficiência visual,
diretores de turma foram convidados a
percebendo o problema das barreiras
participar no projeto. Após convite feiarquitetónicas e os seus entraves à
to, os DT das turmas aderentes, Carorientação espacial.
la Rocha- 7º A, Daniela Martins- 7º D,
Luís Nunes- 7º D, Teresa Correia- 9º A e
De seguida, puderam também “AlimenCelestina do 9º C disponibilizaram-se a irá decorrer na terceira semana de fetar-se às Cegas” experienciando o quão
levar a bom porto a participação neste vereiro o terceiro e último workshop.
um ato simples diário, que é a alimen- deira de rodas apresentam dificuldades projeto.
tação, pode constituir uma “verdadeira várias e muitas vezes tem de se recorApós estes encontros e ainda no âmaventura” quando realizado sem o re- rer à ajuda de terceiros, o que acaba Com todos os DT participantes, no dia bito deste projeto, os alunos poderão
curso à visão.
por interferir na autoestima da pessoa. 15 de outubro, fez-se uma reunião via participar no Concurso Inspira o teu
meet com a Mariana Martins para que Professor com os trabalhos executados
Por último, puderam fazer uso da ca- Acreditamos que iniciativas como esta todos pudessem esclarecer dúvidas e podendo ter a participação dos EE onde
deira de rodas realizando um percurso contribuem para a fomentação da em- agendar os três workshops que fazem os melhores serão premiados pelo Pro“adaptado” e verificando, que mesmo patia pelo outro, em cada um de nós, parte do projeto. Com as dúvidas escla- grama Mentes Empreendedoras.
em percursos, supostamente simples, tornando-nos cidadãos mais atentos e recidas os intervenientes dispuseramas dificuldades de deslocação em ca- sensíveis às dificuldades dos outros.
-se, desde logo, a trabalhar a temática É de opinião, dos professores e DT parcom os alunos das suas turmas.
ticipantes de que o projeto está a decorrer muito bem e os alunos de uma
No 1º período decorreram dois work- maneira geral mostraram uma boa parshops, o primeiro na primeira semana ticipação.
PROGRAMA DE RÁDIO
de novembro e o segundo na primeira
semana de dezembro. No 2º período *Coordenadora do projeto

DIAS DE ESCOLA
SEXTA-FEIRA 19:00 / 20:00 HORAS

Escrita Criativa - O Conto da Ilha Desconhecida
Escrita criativa a partir de um excerto de O Conto da Ilha Desconhecida, de José procura de si mesma. Estavam tão perdidos na inspiração que nem perceberam
Saramago ( no âmbito da Comemoração do Centenário do Nascimento do Autor) o tempo a passar e quando repararam o sol já estava quase a perder-se atrás das
montanhas da conhecida Ilha Desconhecida.
[…] “Mal o sol acabou de nascer, o homem e a mulher foram pintar na proa do
barco, de um lado e do outro, em letras brancas, o nome que ainda faltava dar Depois desse dia, a inspiração dentro deles não parou, e ir para o barco pintar
à caravela. Pela hora do meio-dia, com a maré, A Ilha Desconhecida fez-se enfim tornou-se uma rotina. Alguma coisa no ar das redondezas de onde moravam
ao mar, à procura de si mesma. […]”
dava uma sensação de inspiração. Uma sensação de estar em casa.
in O Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago (excerto)

Um certo dia, Filipe vira-se para Célia e pergunta:
-Achas que estamos presos na inspiração?

O mar, a essa hora cor de prata, estava muito calmo. As gaivotas comiam as Célia olha para Filipe e diz:
muitas migalhas que sobraram do almoço.
-Acho que vamos ficar aqui para sempre…
O António e a Amélia recolheram as velas, eram brancas como nuvens.
E olharam-se com os olhos velhinhos que agora tinham.
- Ó António, hoje o dia está tão bonito! Mas está um pouco frio, dá-me o casaco
preto, se fazes favor.
Andreia Maria Santos Marques, Nº1, 8ºC
- Aqui está, querida...
- Obrigada.

O casal começou a viagem, pois queriam reencontrar um amigo
viam há muito tempo.

que já não

O barco continuou a navegar até à ilha longínqua. A “ilha desconhecida” era muito bonita e estava enfeitada com balões vermelhos. Foram conhecê-la. O António Durante a viagem encontraram uma jangada com um homem já de idade. O
pegou em dois balões vermelhos e ofereceu-os a Amélia.
velhote parecia cansado e o casal foi tentar perceber o que se estava a passar.
Foi uma viagem maravilhosa! Uma viagem de encontro.

–O que está aqui a fazer? - perguntou a mulher.

Laora Noycheva, n.º 5 - 8.º C

–Eu estava a tentar encontrar o meu filho, já não o vejo há algum tempo - respondeu o velhote.

–Mas sabe onde ele está? - perguntou o homem.
Lá estavam eles, Célia e Filipe, Célia uma mulher de cabelos ruivos, inspiradora,
que usava roupas claras, mas por alguma razão hoje estava de preto. Filipe um –Sei, ele estava a caminho das Ilhas Canárias – respondeu o velhote.
homem de cabelos castanho-claros, talentoso, que usava roupas escuras, mas
por alguma razão hoje estava de branco.
–E como se chama o seu filho? – perguntou a mulher.
Já eram cinco da manhã e os dois não conseguiram dormir a noite inteira, só
a olhar para o teto, a mente de ambos não parava de dizer “Se tens uma inspiração, aproveita-a!”. Foi o que fizeram, levantaram-se da cama, vestiram-se e foram
pintar para a proa do barco. Estavam um ao lado do outro. Escusava-se dizer que
eram um casal de artistas perdidamente apaixonados. Passaram horas a gastar
as suas inspirações na pintura. Num silêncio confortável, a ouvir as pequenas
ondas que a água fazia, os peixes a saltar e os pássaros a cantarolar. Perto do
meio-dia continuavam a pintar, a maré já a fazer a Ilha Desconhecida perder-se à

–O meu filho chama-se Rodrigo – respondeu o velhote com um sorriso no rosto.
–Nós vamos ao reencontro de um amigo nosso e ele também se chama Rodrigo
e está nas Ilhas Canárias, junte-se a nós – disse o casal.
Rumaram até ao destino e, lá, algo inesperado aconteceu.
Maria Clara, nº15 - 8ºB

Dia de S. Valentim
Textos redigidos pelos alunos do 8.º ano, no âmbito da efeméride do Dia de S. Valentim
Amor!

Entre padrinhos e afilhados.

Amor sem tempo

O amor
Por Alma Gonzalez

Entre primos.
Fundão, 14 de fevereiro de 2022
O amor! Oh, o amor!

Entre tios e sobrinhos.
Meu amor,

Um calor eterno

Uma coisa tão linda.
Uma vontade de confiar
Uma coisa tão pura.

O amor.

Uma coisa inexplicável.

Amar é cuidar.
Amar é gostar.

O amor.

Amar é querer o bem.
Um ano sem ti, um ano sem te amar, Um ato de bondade
preferia um minuto a teu lado do que
uma vida inteira sem ti.
Uma risada na escuridão

Uma palavra tão abrangente.
Uma palavra tão significativa.

Escrevo-te estas poucas linhas, porque Ter fé num olhar terno
senti saudades.
Tudo isso é amar
Não sei se vou enviar-te esta carta ou
se vai ficar guardada no meu coração.

O amor.
Tem de ser saudável.

O amor.

Tem de ser feliz.

Uma sensação única.

Tem de ser carinhoso.

Estás longe, sempre que falarem de Sorrir só por vontade
amor irei lembrar-me de ti com felicidade e alegria. Estás na minha memória Não ter medo e dar-te a mão
e no meu coração com aquelas lindas
recordações de verão.
Há lugares que me fazem lembrar de Até mesmo um pensamento
momentos especiais, os que me fazem
lembrar de ti.
Transformado numa ação

Uma sensação que vem de dentro.
O amor.

Tantos tipos.

Toda a minha vida, desde que te conhe- Transformado em um momento
Há pessoas que deixaram de acreditar, ci, tentei mudar, dizer que te amo mais
que o universo, tentei ser melhor, mas Resulta numa paixão
Outras que acreditam,
nem sempre consegui.

Tantas pessoas infetadas por ele.

Outras que andam à procura,

Tantas loucuras.

Outras que têm um.

Tantas sensações.

O amor.

O amor.

Aprender a amar.
O amor.

Aprender um com o outro.

Entre amigos.

Aprender coisas novas.

O tempo vai passar, a borracha apaga
os erros, mas os da vida não os apaga, O amor é partilhar o melhor da vida
não tenho hora ou dia para parar de te
amar.
É voar sem sair do chão
Prefiro, meu amor, guardar-te como É saber dizer “amo-te” de uma forma
um tesouro, para que ninguém me rou- sentida
be este amor sem tempo, o meu por ti.
E enfrentar a solidão

Adoro-te!
Entre namorados.

Joana Martins, n.º 11 - 8.ªB
Tiago Carmona, n.º 16 - 8.º C

Entre amantes.

Tantas maneiras de o mostrar.

Entre famílias.

Uma delas, através de uma palavra:

Entre pais e filhos.

Amo-te!

Entre irmãos.

Andreia Maria Santos Marques, Nº1,
8ºC

Entre avós e netos.

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

bibnumero3@esfundao.pt

Refletindo…
A meu ver, neste século XXI, o amor tem vindo a perder o seu sentido e im- Concluindo, a importância do amor (e da amizade) tem de ser respeitada e preportância, pois as pessoas começaram a namorar para determinar um número, servada, pois qualquer dia viveremos numa sociedade de pessoas falsas…
gabando-se de namorarem a rapariga (ou o rapaz) “X” ou “Y” e nem aproveitam
as alegrias e felicidades de um namoro. A importância do amor tem de ser res- Para rematar…
peitada; o mesmo acontece com o valor da amizade.
Os valores do amor e da amizade
Os verdadeiros amigos são aqueles que elogiam, que criticam, construtivamente, quando algo está mal, aqueles que nos ouvem; amigos verdadeiros são aque- têm de se levados com importância,
les que não falam mal de nós nas costas, que não são interesseiros por questões
materiais, de aparência física ou social e, acima de tudo, amigos verdadeiros são não com maldade e repugnância!
aqueles que vivem a amizade com sinceridade, compreensão e respeito!
Pedro Almeida / Nº19 / 8ºB
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Centro Qualifica do A.E do Fundão
Centro Qualifica do A.E do Fundão - Um Centro ao Serviço das Populações autóctones e migrantes do Concelho do Fundão
Os Centros Qualifica são estruturas especializadas em Educação e Formação que
procuram encontrar as melhores soluções para adultos que queiram obter uma
certificação escolar e/ou profissional, isto conjugando o que apreenderam ao
longo da vida, em diferentes contextos, com a formação que lhes possam faltar
para completar uma qualificação constante no “Catálogo Nacional de Qualificações”.
O C.Q,s estão vocacionados para a qualificação de adultos que tem por objetivo
melhorar os níveis de educação e formação dos adultos, contribuindo para a melhoria dos níveis de qualificação da população e a melhoria da empregabilidade
dos indivíduos. Assenta numa estratégia de qualificação que integra respostas
educativas e formativas e instrumentos diversos que promovem a efetiva qualificação de adultos e que envolve uma rede alargada de operadores.
O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas do Fundão tem inscrições abertas
para cursos de certificação escolar de nível básico (4º, 6 e 9º ano) e secundário
(12º ano).
Além da oferta formativa referida anteriormente também queremos destacar a
abertura no início de janeiro de 2022 de duas turmas de Português Língua de
Acolhimento (PLA) para migrantes a residir no Concelho do Fundão provindos de
paragens tão distantes ou próximas como: França, Polónia, Alemanha, Holanda,
Noruega, Eritreia, Nigéria, Mali, Costa do Marfim, Camarões, Tunísia, Argélia, Índia, Paquistão, Afeganistão, Ucrânia, Estados Unidos, Israel, África do Sul e Porto
Rico. Brevemente contamos abrir mais duas turmas para este público que está a
chegar todos os meses ao nosso País e ao nosso Concelho.
No dia 7 de fevereiro abriu em horário pós-laboral (18h30 min. às 22h30min)
um curso EFA Secundário - tipo C para adultos/jovens com o ensino secundário
incompleto (12º ano incompleto – via prosseguimento de estudos ou via ensino
profissional). Este curso tem a duração de 300 horas mais 15 de mediação (cerca
de quatro meses). Ainda na formação de jovens/adultos estão a decorrer duas
Unidades de Formação de Curta Duração (UFCDs) de 50 horas cada, nas áreas do
Inglês (0354 – Língua Inglesa – Atendimento) e da Informática (7846- Informática
– Noções Básicos).
Estão abertas inscrições para outra turma de Inglês um pouco mais avançado
com o código 5444 ”Língua Inglesa – Relações Laborais – Desenvolvimento”,
também de 50 horas.
Para mais informações poderão ser solicitadas pelo e-mail aefundao@centroqualifica.gov.pt, pelo contato telefónico 275 249 861, 275 750 480 e 92 4040383
ou pela deslocação ao Centro Qualifica no Edifício da Escola Secundária do Fundão, junto gabinete da Direção do Agrupamento, todos os dias úteis das 9h30
min. às 18h00 min.
A Equipa do Centro Qualifica do AE do Fundão.

Gincana “Ver Ouvir e Andar”

O projeto CES4Kids é um projeto financiado pelo EIT Mobilidade Urbana no
âmbito do Evento de Engajamento do
Cidadão 2021, e liderado pela cidade
de Barcelona que conta com vários parceiros internacionais.

do seu ambiente escolar em termos de
mobilidade. Foi então elaborado este
vídeo que mostra todas as etapas desenvolvidas e a priorização de propostas futuras para a melhoria do espaço
público e dos serviços de mobilidade.

Visa ouvir e compreender os hábitos,
necessidades e preferências de crianças e jovens no campo da mobilidade,
bem como capacitar novas gerações
para serem participantes na cocriação
da mobilidade.

Agradecemos a colaboração de todos
os envolvidos e de todos os que responderam ao questionário.

21 - março de 2022

PROTEJA-SE E PROTEJA
OS OUTROS

Cristina Cruz*

A turma EAC21TAS21 do AEF identificou e analisou os pontos fortes e fracos

RECOMENDAÇÕES COVID 19

*Coordenadora: Cristina Cruz com a
colaboração da professora Maria José
Andrade.

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

