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O OUTONO NO JI DE PÊRO VISEU - P4

Com a nova estação “outono” procurá-
mos que as crianças interiorizassem as 
caraterísticas desta estação do ano, no-
meadamente as mudanças de clima, as 
cores da natureza, algumas atividades 
próprias desta época.

¡FELIZ DÍA DE MUERTOS! - P07

Os professores de Espanhol do AEF 
prepararam a exposição dedicada ao 
“Día de muertos”, uma tradição mexi-
cana de origem indígena, distinguida 
pela Unesco como Património Cultural 
Inmaterial da Humanidade.

CENTENÁRIO DE JOSÉ SARAMAGO - P5

No dia 16 de novembro assinala-se o 
centenário do nascimento de José Sara-
mago, o Nobel português da literatura. 
O Departamento de Línguas em articu-
lação com a Biblioteca Escolar decidiu 
promover uma série de iniciativas ...

A ARVORE DE NATAL - P6

A peça “A Árvore que no Natal Decoras, 
Esfuma-se no Verão”PEÇA , que a turma 
do 10º ano de Design de Comunicação 
Gráfica – DCG 22 - pretende desenvol-
ver surge no contextodo Plano Nacio-
nal de Artes e enquadra-se ...

PRÉMIO SIEMENS UBBU 2022 - P08

Os alunos do concelho do Fundão des-
tacaram-se uma vez mais no concurso 
nacional de programação, “O meu pro-
jeto UBBU 2022”. Este ano o concurso 
centrou-se em três dos 17 objetivos de 
desenvolvimento sustentável da ONU.

CIÊNCIA NA ESCOLA - P08

O projeto chamava-se: “Viagem ao 
mundo dos alimentos” e os alunos em 
conjunto com os mais velhos foram 
realizando diversas experiências. Hou-
ve uma partilha de conhecimentos e de 
aprendizagens.

VARRER O LIXO  - P3

Neste artigo, numa altura em que não 
há “eco-certezas”, deixamos aqui al-
gumas sugestões para reflexão. Quais 
são os meus compromissos enquanto 
consumidor, face a obsolescência dos 
“meus” gadgets?

Nada melhor que começar o ano letivo com uma atividade ao ar livre, no Parque 
Verde, com muita música, boa disposição, atividade física e muita alegria.

DESPORTO ESCOLAR E AR LIVRE DÍA DE LA HISPANIDAD

El 12 de octubre se celebra en España el Día de la Hispanidad o Día de la Fiesta 
Nacional.

O CÉU NÃO LHES RESPONDE - P09

No dia 24 de outubro a turma LH1 e 
outras turmas da escola foram convida-
das a assistir a uma peça de teatro no 
auditório da Moagem equipa da “Este-
-Estação Teatral”. Tinha como título “O 
céu não lhes responde” e ...

Com a nova estação “outono” procurá-
mos que as crianças interiorizassem as 
caraterísticas desta estação do ano, no-
meadamente as mudanças de clima, as 
cores da natureza, algumas atividades 
próprias desta época.

O OUTONO NO JI 
DE PÊRO VISEU

Como trabalhar a paz em tempo de 
Guerra?

Ação integrada na celebração anual das 
bibliotecas escolares em todo o mun-
do, consideradas “centro nevrálgico vi-
tal nas escolas” de acordo com o mote 
lançado: LER PARA A PAZ E HARMONIA 
GLOBAIS.

LER PARA A PAZ 
E HARMONIA      
GLOBAIS
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EDITORIAL

Estêvão Gouveia Lopes

Iniciámos mais um ano letivo e com o empenho dos Professores e Alunos damos 
continuidade à publicação do Jornal “Olho Vivo”, jornal já com várias décadas 
de atividade e participação de milhares de alunos, professores e outros agentes 
educativos. Aproveitando este importante meio de comunicação, saúdo toda a 
comunidade educativa, em especial Alunos, Professores, Assistentes Operacio-
nais, Assistentes Técnicos, Técnicos Superiores e Encarregados de Educação, 
apelando para que todos encarem esta nova situação pós pandémica com uma 
atitude de empenho nas funções que cada um desempenha.

Todos temos de interiorizar que estamos num mundo em constante mudança, 
com alterações significativas ao nível das relações sociais, de trabalho, da or-
ganização da formação/educação, das respostas que temos de dar individual e 
coletivamente às novas realidades que vão surgindo. Após um período de pan-
demia em que estivemos recatados ou mesmo retidos nas nossas casas, temos 
hoje uma realidade social diferente que temos de compreender para dar a me-
lhor resposta possível. Daí um conjunto de medidas tomadas, tais como a OPTL, 
o encerramento dos portões, a alteração de lugares ao nível dos Assistentes 
Operacionais, os apoios aos alunos em sala de aula e fora dela, a manutenção do 
reforço ao nível dos técnicos superiores, entre outras. Houve uma alteração da 
tendência de redução do número de alunos, mas temos uma maior diversidade 
cultural na escola a que temos que dar resposta. A integração de todos é fun-
damental, mas exige um esforço de todos para conseguir essa integração. Não 
é por um passo de mágica que conseguimos essa integração, é necessário de-
senvolver um processo contínuo, definir regras de convivência e principalmente 
desenvolver valores de respeito pelo outro, pelas suas opiniões, pela sua cultura. 
Posso não concordar com o outro, mas tenho pelo menos que tentar entender 
o porquê da sua posição e aceitar que existem opiniões e valores culturais bas-
tante diferentes.

Iniciámos mais um ano letivo e com o empenho dos 
Professores e Alunos damos continuidade à publi-
cação do Jornal “Olho Vivo”, jornal já com várias 
décadas de atividade e participação de milhares de 
alunos, professores e outros agentes educativos. 
Aproveitando este importante meio de comunica-
ção, saúdo toda a comunidade educativa, em espe-
cial Alunos, Professores, Assistentes Operacionais, 
Assistentes Técnicos, Técnicos Superiores e Encar-
regados de Educação, apelando para que todos en-
carem esta nova situação pós pandémica com uma 
atitude de empenho nas funções que cada um de-
sempenha.

 É nesta diversidade que temos de criar as condições 
para que os alunos e restante comunidade se sintam felizes e 
com vontade de realizar o processo de ensino/aprendizagem. 
O caminho não é fácil, não tem apenas um sentido, tem im-
previstos, mas temos todos de fazer um esforço para o con-
cretizar.
Termino desejando a toda a comunidade educativa um ano 
feliz.



3 - novembro de 2022

Carlos Rodrigues

Neste artigo, numa altura em que não há “eco-certezas”, deixamos aqui algumas 
sugestões para reflexão. Quais são os meus compromissos enquanto consumidor, 
face a obsolescência dos “meus” gadgets e quais são as “minhas” exigências para 
com os intervenientes do processo produtivo e do mercado.ES

PA
ÇO

Varrer o Lixo para Debaixo do Tapete

O ESPAÇO D ESTÁ PRONTO PARA RECEBER OS TEUS ARTIGOS

Naquilo a que se refere aos objetos tecnológico, as 
sociedades ditas tecnológicas, utilizam “tapetes” 
para ocultar o lixo resultante da louca obsolescência 
dos gadgets, que supostamente servem para melho-
rar o nosso dia-a-dia.

O “actus” de que a tecnologia também pode rimar com 
sustentabilidade, é o apanágio de todas as empresas 
que produzem gadgets. Ao visitarmos os seus espa-
ços comerciais na Internet, podemos ler em gordas 
letras, não vá passar despercebido ao mais distraído 
leitor, a sua preocupação social e a sua vertente de 
sustentabilidade e proteção do ambiente. Todas es-
tas empresas tecnológicas, dizem “querer liderar em 
sustentabilidade o setor”. Portanto, sustentabilidade 
e responsabilidade social são, por isso, encaradas 
como o pilar estratégico e central da sua estrutura 
empresarial. Mas não só de “sustentabilidade” e de 
“responsabilidade social”, é feita a demagogia; na 
“arte de conduzir o povo”, estão incluídas promes-
sas que muito provavelmente não serão realizadas, 
mas que fazem de forma expressiva, parte de uma 
interesseira e ambiciosa manipulação comercial. No 
alinhamento dos desafios da atualidade, encontra-
ram oportunidades de negócio “em nome do plane-
ta” (combate às alterações climáticas) ou “mais pelas 
nossas pessoas” (promoção, inclusão e igualdades 
de oportunidades) ou “gestão ética e responsável”, 
ou, blá…, blá…,blá…

Na prática, as metas e as iniciativas para dar respos-
ta aos pilares definidos por este tipo de empresas, 
passam por processos pouco claros e compromissos 
com parceiros de países asiáticos e africanos e até 
de alguns sul americanos, que estão dispostos a tro-
co de duvidosos pagamentos, aceitar o “que temos 
debaixo dos nossos tapetes”. Assim, as sinergias 
com os nossos parceiros, são de extrema importân-
cia para as metas que as sociedades tecnologica-
mente evoluídas pretendem alcançar, contribuindo 
para “atitudes ambientalmente mais responsáveis”, 
“estratégias de sustentabilidade”, “redução da pega-
da carbónica” e para a “promoção da utilização cir-
cular de recursos”.

A verdade da “revolução verde tecnológica”, está 
em países como o Gana, que aceita o compromisso 
de ajudar a proteger o ambiente, fazendo parte das 

convenientes soluções para nos ajudar a reciclar ou 
a desativar os equipamentos tecnológicos, aceitando 
qualquer marca ou todo o tipo de equipamento TI, 
contribuindo desta forma para propiciar extensos, 
abrangentes e esclarecedores relatórios que nos re-
tiram qualquer dúvida sobre o lixo que já retiramos 
debaixo do nosso tapete.

E o leitor, fica esclarecido pelo conteúdo destes re-
latórios? Se sim, leia mais sobre os alertas de espe-
cialistas (Atiemo Smapson) no tema e que sucatei-
ros como o ganês, Sam Sandu, nos relata. Mercúrio, 
chumbo, cádmio e arsénico, sendo as substâncias 
mais tóxicas, também são em grandes quantidades, 
as mais encontradas nos cemitérios eletrónicos da 
cidade de Agbogbloshie. Pode-se vaticinar, pelo índi-

ce de obsolescência, que estes cemitérios irão conti-
nuar a crescer, se nada se fizer.

A responsabilidade e o contributo do Design? iremos 
abordar numa das próximas edições.

Há solução? sim, a solução sou “eu” e está em no 
“meu” comportamento.

A solução passa pelo “meu” compromisso, enquanto 
consumidor, face a obsolescência dos “meus” gad-
gets, pela “minha” exigência para com os interve-
nientes do processo produtivo e do mercado.

E você, o que varre para debaixo do tapete?

Recolectores e processadores de lixo de “cemitérios eletrónicos”, na procura de metais valiosos, expõem-se a toxi-
nas, que são a causa de males que vão desde a uma série de tipos de cancro a doenças no coração e respiratórias.
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Jardim de Infância de Pêro Viseu

Maria Pedro Alves da Silva*

Receção e integração das crianças no Jardim de Infância. Organização do Ambiente Educativo

Demos início ao ano letivo com a rea-
lização de uma reunião com os Pais/
Encarregados de Educação para prepa-
ração e organização do ano letivo.

Foi elaborado um plano de atividades 
de forma a ir ao encontro dos interes-
ses e necessidades de cada criança, 
desenvolvendo ao mesmo tempo atitu-
des de auto – estima, auto confiança, 

segurança, valorizando a si próprio, os 
outros e o meio que a rodeia.

Houve bastante flexibilidade da par-
te dos adultos e todas as crianças se 
sentiram bem integradas fazendo uma 
boa adaptação ao meio físico e social 
no Jardim de Infância.

* Educadora

Durante as rotinas diárias foram inte-
riorizadas algumas regras e normas de 
boa convivência e funcionamento, dan-
do maior incidência aos valores sociais.

Elaboraram-se os painéis organizativos, 
nomeadamente, o quadro de regras, o 
quadro de presenças, o quadro dos ani-
versários, identificação dos cantinhos 
da sala de aula, o quadro do tempo…, 
assim como, cada criança criou o seu 

símbolo e identificou o seu cabide, a 
cadeira, a toalha da sua higiene pes-
soal a capa e o dossier de arquivo de 
trabalhos, os materiais do uso pessoal, 
como, os copos para os lápis de cor, 
para as canetas de feltro...

As crianças participaram com muito in-
teresse nas atividades desenvolvidas.

* Educadora

O Outono no Jardim de Infância de Pêro Viseu

Com a nova estação “outono” procurá-
mos que as crianças interiorizassem as 
caraterísticas desta estação do ano, no-
meadamente as mudanças de clima, as 
cores da natureza, algumas atividades 
próprias desta época:

- Conversar sobre o outono;

- Passeio para observação e recolha de 
elementos da Natureza;

- Histórias: “O outono”;” A Pequena Fo-
lha Amarela”;

- Canções/Poemas do outono;

- Execução de trabalhos alusivos ao 
outono: colagem de folhas; pinturas; 

desenhos com as cores do outono; es-
tampagem de folhas do outono; fichas 
de pintura;

- Formar conjuntos utilizando as folhas 
de várias cores;

- Elaboração do Painel do outono.

Os trabalhos individuais para interiori-
zação de conceitos, foram muito bem 
acolhidos pelas crianças.

As crianças participaram com muito in-
teresse nas atividades desenvolvidas e 
os objetivos foram atingidos.

* Educadora

Dia Mundial da Alimentação do Jardim Infância de Pêro Viseu

Após apresentação e exploração das 
imagens das histórias falamos da im-
portância de uma alimentação variada 
e dos benefícios da mesma para a saú-
de.

Alertámos para a higiene a ter com os 
alimentos e também, para os cuidados 
de higiene a ter com as mãos.

Após a realização do jogo em conjunto, 
cada criança picotou e colou a sua roda 
dos alimentos.Este jogo resultou muito 
bem e combinámos que este jogo fica-
ria, na sala para ser utilizado durante o 
ano letivo.

Com o  jogo “A Roda dos Alimentos”, 
as crianças aprenderam a distinguir os 
vários grupos de alimentos.

Realizaram uma ficha registo dos ali-
mentos habitualmente consumidos ao 
pequeno-almoço (filho(a), pai e mãe).

No dia a seguir ao Dia Mundial da Ali-
mentação desenvolvemos uma ativida-
de de culinária: Confeção de Espetadas 
de Frutas; com os mais variados frutos 
outonais na nossa sala. Cada criança 
trouxe para o Jardim de Infância duas 
peças de fruta e foi com essa fruta que 
as crianças prepararam as famosas es-
petadas de frutas.

Depois foi só saborear! As imagens 
mostram alguns momentos…

* Educadora
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Maria de Jesus Lopes *

Deixa-te levar pela criança que foste. 
SARAMAGO, J.  in As Pequenas Memórias

Centenário de José Saramago

No dia 16 de novembro assinala-se o 
centenário do nascimento de José Sara-
mago, o Nobel português da literatura. 

Assim, o Departamento de Línguas em 
articulação com a Biblioteca Escolar de-
cidiu promover uma série de iniciativas 
para comemorar esta data, no Agrupa-
mento de Escolas do Fundão.  Nesta ce-
lebração, que decorre do dia 16 a 25 de 
novembro, vão ser realizadas várias ati-
vidades: exposições no átrio da JF e da 
Secundária; leituras; Kahoot para toda 
a comunidade; “Almoço na cantina com 
Saramago”; ilustração do conto “A Ilha 
Desconhecida”; sessões de cinema (fil-
mes a partir de obras de Saramago); 
programa de rádio e um suplemento 
do jornal “Olho Vivo” dedicado espe-
cialmente ao autor. 

A obra de Saramago mexe connosco, 
incomoda, faz-nos refletir sobre a es-
sência do ser humano e deixa-nos per-
turbados.  Pois, a verdadeira literatura 
e arte são as que nos fazem sair do 
nosso conforto.  Como disse Sarama-
go “Vivo desassossegado, escrevo para 
desassossegar”.

A minha proposta de leitura para me-
lhor conhecerem este escritor é o livro 
“As Pequenas Memórias” de 2006.  É 
um livro de pequenas recordações da 
infância de Saramago: “Queria que os 
leitores soubessem de onde saiu o ho-
mem que sou”.

“À aldeia chamam-lhe Azinhaga, está 
naquele lugar por assim dizer desde os 
alvores da nacionalidade (já tinha foral 
no século décimo terceiro), mas dessa 
estupenda veterania nada ficou, salvo o 
rio que lhe passa mesmo ao lado (ima-
gino que desde a criação do mundo), 
e que, até onde alcançam as minhas 
poucas luzes, nunca mudou de rumo, 
embora das suas margens tenha saído 
um número infinito de vezes. A menos 
de um quilómetro das últimas casas, 
para o sul, o Almonda, que é esse o 

nome do rio da minha aldeia, encontra-
-se com o Tejo, ao qual (ou a quem, se 
a licença me é permitida), ajudava, em 
tempos idos, na medida dos seus limi-
tados caudais, a alagar a lezíria quando 
as nuvens despejavam cá para baixo as 
chuvas torrenciais do Inverno e as bar-
ragens a montante, pletóricas, conges-
tionadas, eram obrigadas a descarre-
gar o excesso de água acumulada. (…)

Foi nestes lugares que vim ao mundo, 
foi daqui, quando ainda não tinha dois 
anos, que meus pais, migrantes em-
purrados pela necessidade, me leva-
ram para Lisboa, para outros modos de 
sentir, pensar e viver, como se nascer 
eu onde nasci tivesse sido consequên-
cia de um equívoco do acaso, de uma 
casual distração do destino, que ainda 
estivesse nas suas mãos emendar. (…)”

SARAMAGO, J. As Pequenas Memórias 
(excerto)

* Coordenadora do Departamento de 
Línguas

Dia Global da Dignidade

O Dia Global da Dignidade, celebra-se, 
desde 2008, em escolas um pouco por 
todo o mundo. Neste dia, professores, 
educadores e alguns voluntários, pro-
curam dinamizar e promover nas esco-
las, atividades em torno dos princípios 
da dignidade.

Este ano, a nossa escola assinalou a 
data promovendo a relação entre os 
conceitos de ambiente e dignidade, 
recorrendo às árvores (tão fustigadas 
neste verão no nosso país e em parti-
cular nesta região) como elemento re-
presentativo dessa relação. Pois, sem 
dignidade ambiental não há dignidade 
humana. 

Com a colaboração e cooperação de 
todos “vestimos” de cor e palavras as 
nossas árvores.”

Ainda no âmbito do Dia Global da Dig-
nidade, os alunos Lara Rocha, Anai-
sa Mendes, Diogo Brito, José Ácosta e 
Francisco Russo, da turma APS21, rea-
lizaram uma palestra intergeracional, 
onde reuniram os alunos da Turma 7ºb 
do Agrupamento e os alunos da Acade-
mia Sénior do Fundão. Nesta palestra 
criou-se um mural conjunto, com ideias 
e conceitos referentes à dignidade, os 
seniores e os alunos do 7ºB colocaram, 
também, as suas folhas na árvore da 
Dignidade.

Conversa/Palestra sobre “DEPENDÊNCIAS”

Leonor Rocha e Inês Rodrigues *

No dia 12 de outubro no âmbito da dis-
ciplina de Comunidade de Intervenção 
Social - Intervenção em populações de 
risco, as turmas de APS 20, 21, 22; TSJ 
20 e TAS 20, 21 participaram numa 
conversa/palestra, no anfiteatro princi-
pal do nosso Agrupamento.

A Diretora Técnica Alexandra Tracana 
das “CASAS DE SANTIAGO”, esclareceu 
os alunos acerca do que é ser-se Toxi-
codependente, referiu algumas drogas 
que muitas vezes tomam e principal-
mente como lidar com os mesmos em 
situações extremas.  

Pronunciou-se ainda sobre como se 
pode abordar a intervenção com os to-
xicodependentes e as principais dificul-
dades e riscos, bem como os objetivos 
da intervenção junto desta população 
de risco:

- aprender a estimular os toxicodepen-
dentes a se integrarem em processos 
de recuperação, tratamento e reinser-
ção social;

- como diagnosticar possíveis situações 
de risco;

- como estimular o toxicodependente 
para o abandono das drogas;

- como apoiar na cooperação com a 
família, através da informação, motiva-
ção, apoio social e encaminhamento no 
processo de recuperação e reinserção 
do toxicodependente na sociedade.

Esta foi uma palestra bastante esclare-
cedora para o nosso Curso, em relação 
aos temas abordados. 

* APS21

Durante este mês de outubro, a saúde 
mental está em destaque e, neste âm-
bito, os alunos do APS20 cumpriram o 
desafio lançado pela Cidadania, criar 
um espaço que visou combater precon-
ceitos e aproximar as pessoas a este 
problema de saúde pública, cada vez 
comum entre nós, e que muitos ainda 
preferem ignorar, umas vezes por ig-
norância outras pelo estigma ainda as-
sociado a esta área da saúde. Os alunos 
finalistas do Curso de Apoio Psicosso-
cial, no passado dia 10 de outubro, Dia 

Mundial da Saúde Mental, desenvolve-
ram um conjunto de atividades, apre-
sentando-as à comunidade escolar na 
sala CT1 sob o nome de “Sala de Saúde 
Mental”. Este espaço procurou oferecer 
aos alunos e professores, que por ali 
passaram, um ambiente descontraído e 
simples, onde puderam tomar contacto 
com algumas emoções e a importân-
cia da sua aceitação e gestão para uma 
saúde mental saudável. Pois sem saúde 
mental não há saúde.

Dia Mundial da Saúde
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Os alunos do Curso Profissio-
nal de Design de Comunicação 
Gráfica vêm pedir a colabora-
ção de toda a Comunidade Es-
colar.

A PEÇA “A ÁRVORE QUE NO NATAL DE-
CORAS, ESFUMA-SE NO VERÃO”, que a 
turma do 10º ano de Design de Comu-
nicação Gráfica – DCG 22 - pretende 
desenvolver surge no contextodo Pla-
no Nacional de Artes e enquadra-se no 
subtema “O negro que nos fica depois 
do fogo”, que o Agrupamento de Esco-
las do Fundão está a desenvolver. Para 
além disso, quer ainda dar resposta ao 
concurso de Árvores de Natal Ecológi-
cas que, anualmente,a Câmara Muni-
cipal do Fundão desafia as escolas do 
município a participar.

Como objetivo de abordar a realidade 
dramática dos incêndios que todos os 
verões fustigam a Beira Interior, reti-
rando qualidade de vida às populações 
e que põe em causa a dignidade huma-

A Árvore que no Natal Decoras, Esfuma-se no Verão

na de todos os afetados, pretendemos 
criar uma OBRA que imponha uma to-
mada de consciência, já no Natal! Este é 
um problema que tem de ser pensado e 
refletido durante o ano todo, para que 
haja verdadeiramente prevenção! Que-
remos trazer este problema para esta 
época festiva, com a criação de uma 
OBRA artística, reivindicando uma re-
flexão atempada!

Trata-se de uma peça “camuflada” pela 
decoração natalícia, mas que, acima 
de tudo, é uma crítica à forma como 
a sociedade utiliza a ÁRVORE em prol 
dos seus caprichos! A ÁRVORE que é 
quase idolatrada no Natal, sendo um 
dos principais símbolos, é totalmente 
desrespeitada e marginalizada no Ve-
rão. É necessário apontar-nos o dedo, 
a NÓS SOCIEDADE e fazer ver esta total 
incoerência, esta tão triste inversão de 
afetos!

Queremos que os mais distraídos (en-
tenda-se: pessoa incrédula em relação 
à arte) vejam na nossa OBRA uma Ár-

vore de Natal, estranha, mas de Natal! 
Mas, acima de tudo, queremos, deixar 
a possibilidade, a todos os restantes 
observadores de serem “acordados” do 
deslumbramento dos brilhos Natalícios 
e que, nas suas consciências, seja des-
pertada a URGÊNCIA de AÇÃO!

Vamos construir uma LINDA e BRILHAN-
TE Árvore de Natal que ao inverter-se 
ESFUMA-SE, ESVOAÇA-SE e DESMATE-
RIALIZA-SE no ar!

Para concretizar este projeto, necessi-
tamos da colaboração de toda a COMU-
NIDADE ESCOLAR, para isso pedimos 
que nos façam chegar cápsulas de café 
da marca Nespresso (ou compatíveis), 
nas cores: VERDE; DOURADO; VERME-
LHO ou outras em tons Natalícios - va-
mos precisar de muitas centenas!

E ainda: Plástico (tipo Sacos de Plástico) 
nas cores: VERMELHOS, AMARELOS, LA-
RANJAS, PRETOS, CINZENTOS e BRAN-
COS!

Turma DCG22

Os alunos da turma DCG22 agradecem 
vossa colaboração!

EB DE VALVERDE

A Escola Básica de Valverde comemo-
rou a “Semana da Alimentação” de 10 
a 14 de outubro, realizando diversas 
atividades de sensibilização a uma ali-
mentação saudável. 

Iniciaram-se as atividades com a ex-
ploração de um PowerPoint sobre a 
alimentação, procedendo-se de segui-
da à observação e exploração da roda 
dos alimentos. Com estas atividades 
pretendeu-se efetuar a identificação 
de alimentos saudáveis e de risco e a 
aprendizagem de hábitos de higiene 
e vida saudável. Efetuaram-se registos 
com produção de texto, elaboração de 
uma ementa saudável e entoação de 

Semana da Alimentação

canções alusivas ao tema. Houve ain-
da a oportunidade de sensibilizar as 
crianças ao consumo de fruta da época 
tendo-

-se confecionado marmelada com a 
ajuda de pais e avós. Na continuidade 
desta atividade os alunos tiveram opor-
tunidade de degustar a marmelada e 
levar um potinho para casa.

Finalmente realizou-se a divulgação 
deste dia através da distribuição e ex-
ploração de um folheto e da realização 
do jogo interativo “Jogo da Alimentação 
Saudável”.

JI/EB da Fatela 

No JI/EB da Fatela, as comemorações 
do Dia Mundial da Alimentação decor-
reram no dia 17 de outubro. Este ano, 
aliámos a esta data o projeto que esta-
mos a desenvolver no âmbito do proje-
to de Turma/Grupo e Cidadania “O meu 
mundo e o teu” que, pretende promo-
ver o respeito pela diversidade cultural 
através do conhecimento dos usos e 
costumes de outros países.

Para atingir os objetivos pretendidos 
realizaram-se várias atividades, entre 
elas:

- Análise do Semáforo da Alimentação e 
da Roda dos Alimentos para identifica-
ção dos alimentos mais saudáveis;

- Leitura de excertos do livro “Bem- vin-
dos ao nosso mundo” para conhecer 
como são constituídas as refeições de 
vários países e comparação com as 
nossas;

Dia Mundial da Alimentação

- Diálogo com a D. Wanita, uma senho-
ra tailandesa residente na Fatela há 
cerca de vinte anos, sobre o seu país 
em geral e os hábitos alimentares em 
particular;

- Localização da Tailândia no globo ter-
restre e pintura da respetiva bandeira;

- Consulta de informação sobre a Tai-
lândia no livro “Países e Povos do Mun-
do”;

- Elaboração de uma receita tailandesa 
para o lanche da manhã e de pipocas 
para o lanche da tarde.

Todas estas atividades contribuíram 
para o aumento do conhecimento so-
bre alimentação e para o alargamento 
dos horizontes culturais dos alunos. 
Para além disso, a comida estava deli-
ciosa e ainda aprendemos a dizer algu-
mas palavras em tailandês.
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Los profesores de Español

El 12 de octubre se celebra en España 
el Día de la Hispanidad o Día de la Fies-
ta Nacional. 

Los profesores de español del institu-
to Agrupamento de Escolas de Fundão 
celebraron este día con actividades rea-
lizadas en las clases y con una exposi-
ción dedicada a los países hispanoha-
blantes con banderas hechas por los 
alumnos de español, libros, postales 
y símbolos de la cultura española y de 
los países americanos hispanohablan-
tes. Se señaló la aceptación mutua y 
respeto entre las culturas y tradiciones.

¿Por qué se celebra el día 12 de octubre 
el Día de la Hispanidad?

Los ciudadanos españoles recuerdan la 
milenaria historia de su país, subrayan-
do el valor sociopolítico internacional y 

Día de la Hispanidad o Día de la Fiesta Nacional de España

el compromiso que las Fuerzas Arma-
das tienen a diario con la sociedad. En 
los actos conmemorativos del Día de la 
Fiesta Nacional, las Fuerzas Armadas 
desfilan en el Paseo de la Castellana en 
Madrid. 

El 12 de octubre de 1492, Cristóbal 
Colón descubrió América. Desembarcó 
junto con sus hombres en la isla Gua-
nahaní ubicada en el archipiélago de 
las Bahamas, lo que dio comienzo a un 
puente cultural entre los pueblos de 
América y Europa. Este hecho histórico 
culminó con el llamado encuentro de 
dos mundos. Pero no fue hasta 1892 
cuando la reina regente María Cristi-
na de Habsburgo-Lorena promulgó un 
Real Decreto en San Sebastián, a pro-
puesta del presidente Antonio Cánovas 
del Castillo, en el que se declaraba fies-
ta nacional el 12 de octubre, en conme-

moración del Descubrimiento de Amé-
rica. El 12 de octubre del año 1935, se 
celebró por primera vez en Madrid.

Curiosidades

- El 12 de octubre de 1492 no se reveló 
la existencia de América, ya que Cristó-
bal Colón y los propios implicados de la 
trascendencia histórica de este hecho 
siempre creyeron que habían llegado a 
las Indias. 

- Este día también se llama en muchos 
países de América Latina Día de la Raza 
o Día de la resistencia indígena.

- Este día es también Día de la Virgen 
del Pilar, patrona de Zaragoza y de Es-

paña. Además de ser Patrona de la Be-
nemérita y Patrona de la Hispanidad.

- El rey Alfonso XIII coronó el 12 de oc-
tubre de 1928 a la patrona de Extre-
madura, la Virgen de Guadalupe, como 
Reina de la Hispanidad.

¿En otros países cómo se celebra?

El Día de la Hispanidad es conocido en 
casi toda Latinoamérica como el Día de 
la raza, y aunque se trata de un día fes-
tivo en el calendario, en muchos países 
de América Latina, ha pasado a llamar-
se de día de la raza a Día de la resisten-
cia indígena.

Os professores de Espanhol do AEF pre-
pararam a exposição dedicada ao “Día 
de muertos”, uma tradição mexicana de 
origem indígena, distinguida pela Unes-
co como Património Cultural Inmaterial 
da Humanidade. Nos dias 28 de outu-
bro a 3 de novembro, esta festividade 
tem como propósito celebrar a vida e 
honrar os entes queridos. Expuseram-
-se os costumes num “altar de muertos” 
decorado com flores e objetos simbóli-
cos como “calaveritas de azúcar”, “pan 
de muerto”, papel picado, velas, retrato 
do ente querido homenageado e a figu-
ra icónica da lenda popular “La Catri-
na”, bem como as “calaveras” coloridas 
realizados pelos alunos de espanhol.  

 ¡Feliz Día de Muertos!

Poderão visualizar também a história e 
origem deste dia e os costumes cele-
brados em Espanha. 

Ahora en Español: “Una lengua no es 
solo sintaxis y semántica, sino que en 
esa semántica se combinan expresio-
nes culturales que encontramos el sen-
tido último en cada lengua. Es impor-
tante hablar acerca de lo que significa 
este día, la tradición de celebrar la vida 
a través del recuerdo y los homenajes 
a los difuntos, entes queridos y como 
es celebrado en vários países y culturas 
de lengua española y comparar con la 
cultura portuguesa.”

 ¡Feliz Día de Muertos!

Dia Mundial da Saúde

Durante este mês de outubro, a saúde 
mental está em destaque e, neste âm-
bito, os alunos do APS20 cumpriram o 
desafio lançado pela Cidadania, criar 
um espaço que visou combater precon-
ceitos e aproximar as pessoas a este 
problema de saúde pública, cada vez 
comum entre nós, e que muitos ainda 
preferem ignorar, umas vezes por igno-
rância outras pelo estigma ainda asso-
ciado a esta área da saúde.

Os alunos finalistas do Curso de Apoio 
Psicossocial, no passado dia 10 de ou-
tubro, Dia Mundial da Saúde Mental, 
desenvolveram um conjunto de ativida-
des, apresentando-as à comunidade es-
colar na sala CT1 sob o nome de “Sala 
de Saúde Mental”. Este espaço procu-
rou oferecer aos alunos e professores, 
que por ali passaram, um ambiente 
descontraído e simples, onde puderam 
tomar contacto com algumas emoções 
e a importância da sua aceitação e ges-

tão para uma saúde mental saudável. 
Pois sem saúde mental não há saúde.

DIAS DE ESCOLA 
PROGRAMA DE RÁDIO

SEXTA-FEIRA 19:00 / 20:00 HORAShttp://bibliotecasaef.blogspot.com/
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Prémio Siemens o Meu Projeto UBBU 2022

Os alunos do concelho do Fundão des-
tacaram-se uma vez mais no concurso 
nacional de programação, “O meu pro-
jeto UBBU 2022”. Este ano o concurso 
centrou-se em três dos 17 objetivos de 
desenvolvimento sustentável da ONU: 
5 - Igualdade de género, 10 - Desigual-
dades reduzidas, 16 - Paz, Justiça e Ins-
tituições fortes. Os alunos escolheram 
um dos objetivos e criaram um projeto 
utilizando a ubbox relacionado com o 
tema escolhido.

Parabéns a todos!

Categoria exploradores 5º/6º anos 

1º lugar: “Igualdade de Género”, do alu-
no osgadoce349, prof.ª Mª do Carmo 
Lopes, Hugo Rodrigues e Carla Afonso, 
Agrupamento de Escolas do Fundão.

Objetivo de Desenvolvimento Sustentá-
vel: 5 - Igualdade de Género

Categoria aventureiros 3º/4º anos

2º lugar: “Igualdade de Género”, do alu-
no polvomagro971, prof.ª Maria Vera 
Roque e Susana Lobo, Agrupamento de 
Escolas de Gardunha e Xisto, Fundão

Objetivo de Desenvolvimento Sustentá-
vel: 5 - Igualdade de Género

3º lugar Aventureiros: “Paz Na Ucrânia”, 
do aluno hienaideal564, prof.ª Carla 
Afonso e Susana Lobo, Agrupamento 
de Escolas de Gardunha e Xisto, Fundão

Objetivo de Desenvolvimento Susten-
tável: 16 - Paz, Justiça, e Instituições 
Fortes

Link dos projetos:

h t t p s : / / p l a y . u b b u . i o /
share/57912?t=Ovz81vYenG

h t t p s : / / p l a y . u b b u . i o /
share/57213?t=Ovz81vYenG

h t t p s : / / p l a y . u b b u . i o /
share/54974?t=Ovz81vYenG

No dia 31 de outubro, os alunos e as 
professoras da EB de Alcaria comemo-
raram o Halloween de forma muito en-
tusiástica!

Começaram por visualizar a história: 
“Desculpa... Por Acaso és Uma Bruxa?” 
· de Emily Horn. De seguida realizaram 
diversas atividades alusivas ao tema e 
divertiram-se a pregar partidas.

E para terminar, a mãe do Lucas, no 
âmbito do projeto: “Ler em Família”, 
veio contar e explorar a história:” O 
Halloween dos Lápis” de Drew Daywalt.

Foi um dia diferente e muito divertido!

Halloween na EB de Alcaria

os jovens a identificar o percurso aca-
démico a seguir em função das suas 
ambições, desenvolver uma atitude 
proativa e diferenciadora no mercado 
de trabalho, assim como a desenvolver 
outras ferramentas importantes, como 
as soft skills, para que consigam posi-
cionar-se adequadamente na carreira 
que desejam.

Foi um dia muito enriquecedor e reple-
to de aprendizagens, com um feedback 
muito positivo por parte da entidade 
promotora e dos alunos!

* Serviço de Psicologia e Orientação

SPO *

O Inspiring Future tem como objetivo 
capacitar os jovens para que possam 
construir o seu projeto de vida e de 
carreira com o seu máximo potencial, 
contribuindo para o combate ativo ao 
abandono escolar e para as escolhas 
conscientes e informadas dos jovens 
acerca do seu futuro.

Esta iniciativa esteve no nosso agru-
pamento no dia 19 de outubro, com a 
participação ativa do SPO e dos coor-
denadores de diretores de turma do 
ensino secundário e dos professores 
acompanhantes, e realizou atividades 
e formações com o objetivo de ajudar 

Inspiring Future no AEF

Ana Silva e Jaqueline Alves *

No passado dia 27 de outubro, a pro-
fessora Alda Fidalgo, veio com a turma 
TAS21 realizar uma atividade no âmbi-
to das ciências experimentais na Escola 
Básica de Alcaria.

O projeto chamava-se: “Viagem ao 
mundo dos alimentos” e os alunos em 
conjunto com os mais velhos foram 
realizando diversas experiências. Hou-
ve uma partilha de conhecimentos e de 
aprendizagens. 

Considerando que o Ensino Experimen-
tal das Ciências, nos primeiros anos 

Ciência na Escola

de escolaridade, é fundamental para o 
desenvolvimento da literacia científica 
dos alunos e para o desenvolvimento 
de competências necessárias ao exer-
cício de uma cidadania informada, esta 
atividade foi importante na medida em 
que todos os alunos demonstraram in-
teresse e empenho na realização das 
experiências.

No final, ainda houve tempo para o 
convívio entre eles e para algumas brin-
cadeiras. Os alunos da EB de Alcaria 
adoraram esta tarde dedicada ao ensi-
no das Ciências de base experimental.

* Professoras

Dia Internacional do Sorriso

No dia 7 de outubro, comemorou-se o 
Dia Internacional do Sorriso, no âmbito 
da Cidadania e Desenvolvimento e com 
a colaboração das turmas: 7ºA, 7ºB, 
7ºC, 7ºD, 7ºE; 8ºA, 8ºB, 8ºC, 8ºD, 8ºE, 
APS20, APS21, APS22, TAS21, EAC21, 
GPI21 e 5ºA no acompanhamento mu-

sical (Hino da Alegria), os alunos cons-
truiram um “smile humano”, no “campo 
de treino” da Escola Secundária, com o 
apoio das professoras de Educação Fí-
sica Cristina Cruz e Ana Pedro e as fil-
magens do aluno Afonso Covas.

No âmbito da Estratégia Nacional de 
Educação para a Cidadania e do Per-
fil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória, designadamente no domí-
nio do Bem-Estar Animal, a Direção-Ge-
ral da Educação sugeriu aos estabele-
cimentos escolares a promoção, entre 
4 e a 14 de outubro, Quinzena do Bem 
estar animal.

A nossa escola, aceitou o desafio e 
no âmbito da Cidadania e Desenvolvi-
mento, em parceria com as turmas de 

APS20 e APS21, nas disciplinas de CIS 
e Psicologia, realizou uma recolha de 
alimentos para o Centro de Recolha 
de Animais Errantes do Fundão. Cul-
minando no dia 14 de outubro com 
uma palestra ministrada pela Doutora 
Mónica Andrade, veterinária do CRAEF 
e a entrega dos alimentos recolhidos. 
Tivemos, ainda, a honra da presença 
da Vereadora da Ação Social, Inclusão 
e Igualdade – Dra. Maria Alcina Domin-
gues Cerdeira.

Bem-Estar Animal

Biblioteca do Agrupamento de Escolas do Fundão

Para requisições escreva-nos para:

bibnumero3@esfundao.pt
http://bibliotecasaef.blogspot.com/



Roda de alunos com Palestra -Ler para a 
Paz e a Harmonia Globais –

Como trabalhar a paz em tempo de 
Guerra?

Ação integrada na celebração anual das 
bibliotecas escolares em todo o mun-
do, consideradas “centro nevrálgico vi-
tal nas escolas” de acordo com o mote 
lançado: LER PARA A PAZ E HARMONIA 
GLOBAIS.

Ação proposta pela IASL (International 
Association of School Librarianship).

No dia 27 de outubro, a turma do 
10ºLH1 foi convidada a participar na 
atividade “Ler para a Paz e a Harmonia 
Globais” – Como trabalhar a paz em 
tempo de Guerra? na biblioteca da es-
cola, juntamente com a turma E do 7º 
ano.

Para iniciar a mesma, os alunos do 7º 
ano realizaram uma breve representa-
ção do livro “O muro no meio do livro”. 
Este, apresenta uma moral muito inte-
ressante, dando-nos uma perspetiva 

Roda de Alunos com Palestra - Ler para a Paz e a Harmonia Globais

sobre os julgamentos e medos da dife-
rença. Seguidamente, a  professora Li-
liana Reis, explicou-nos que nem sem-
pre esse “muro” esconde coisas más 
por trás dele e que não devemos julgar 
nem ter medo do que é diferente. Rela-
cionou o tema do livro com várias ques-
tões de grande relevância do quotidia-
no, como por exemplo a importância 
da paz nas nossas vidas e as inúmeras 
consequências presentes na falta dela. 
Com tudo o que tem acontecido entre 
países como a Rússia e a Ucrânia, é ne-
cessário estarmos informados e cientes 
do quão importante é termos paz.

Considero que esta  atividade nos en-
riqueceu bastante, pois nos torna pes-
soas mais informadas,  responsáveis e 
humanas. 

Joana Mendes- 10ºLH1

Eu achei este assunto bastante apela-
tivo pois a paz faz parte de nós. Para 
termos uma vida feliz temos de ter 
paz, mas infelizmente estamos num 
mundo onde a paz nunca é duradoura. 
Assistimos à guerra da Rússia contra a 
Ucrânia que cada vez está a agravar-se 

mai. Mas a paz não começa quando a 
guerra terminar. Não há paz quando 
há  violência física e psicológica, pois 
quando insultamos alguém de uma cor 
diferente, de um país diferente ou por 
uma pessoa não ter o aspeto ideal que 
a sociedade define, trata-se de uma for-
ma de guerra diária que gera  bulliyng,  
humilhações e medo. Lidar com proble-
mas como a violência doméstica é não 
estar em paz em casa. Há pessoas que 
nem em casa nem fora de casa têm paz! 
Estar em paz é  aceitarmo-nos como 
somos sem tentar mudar pelo que os 
outros dizem, é sentirmo-nos confortá-
veis e seguros quando saímos de casa, 
é ter orgulho em nós próprios! 

Mariana Cunha, 10º LH1 

Gostei muito, principalmente do deba-
te, em especial na reflexão sobre o que 

Alunos foram ao Teatro na Moagem ver 
a peça “O CÉU NÃO LHES RESPONDE”

No dia 24 de outubro a turma LH1 e 
outras turmas da escola foram convida-
das a assistir a uma peça de teatro no 
auditório da Moagem equipa da “Este-
-Estação Teatral”. Tinha como título “O 
céu não lhes responde” e tratava de 
dois importantes temas da atualidade. 
Um dos temas tinha como inspiração os 
direitos das mulheres, em países como 
por exemplo o Paquistão e o outro, re-
tratava os devastadores desastres na-
turais que acontecem no Bangladesh, 
devido às alterações climáticas. Saeed 
e Narine,  são os personagens princi-
pais deste teatro e são dois refugiados 
de países distintos, que apenas têm 
como objetivo encontrarem um local 
onde consigam ter melhores condições 
de vida.

Trata-se de uma peça bastante interes-
sante pois trata de questões que estão 
realmente a acontecer no mundo, às 
quais muitas pessoas parecem mostrar 
indiferença, pois esses problemas “não 
estão a acontecer no nosso país”.

Em Portugal, nomeadamente no Fun-
dão, há cada vez mais pessoas de paí-
ses e culturas diferentes. Este teatro 

O Céu Não Lhes Responde

demonstra que, apesar de todas as di-
ferenças, devemos respeitar e acolher 
essas pessoas, cuja dura realidade nós 
desconhecemos.

Considero que esta peça de teatro foi 
bastante educativa para mim, pelo que 
deverá ser apresentado a outros jovens 
para os sensibilizar e informar sobre 
estas questões. 

Joana Mendes, 10º LH1

Esta peça foi deveras interessante, pois 
levou-nos a concluir como funciona a 
vida em países com regimes ditatoriais, 
através da representação de apenas 
dois fabulosos atores, Joana Poejo e Sa-
muel Querido, que conseguirem agar-
rar tão bem o seu papel, ou neste caso, 
os diversos papéis. A manta, como eles 
próprios referiram, foi a metáfora desta 
peça, que foi habilmente usada para di-
versas circunstâncias e momentos.

Uma das temáticas desta peça, foi a 
abordagem da vida dura, muito dura, 
das mulheres, onde não se podem 
mostrar, têm que andar com o corpo e 
com o cabelo tapados. O facto de uma 
mulher casada estar de cabeça desco-
berta, leva a que seja espancada e até 
mesmo morta em alguns casos. É tam-

bém abordada a resistência das mulhe-
res em fortes manifestações, numa vã 
tentativa de serem ouvidas, mas rapi-
damente reprimidas. As mulheres, ou 
até mesmo famílias destes países, mui-
tas das vezes, têm que abandonar tudo 
e sair à procura de um lugar melhor 
para viver, com a esperança de um dia 
regressar. 

Madalena Infante, 10º LH1

Achei a peça muito significativa e com 
temas bastante abrangentes que infe-
lizmente vêm a acontecer há muitos 
anos e se mantêm na atualidade. Acho 
muito importante falarmos destes te-
mas porque de um momento para o 
outro uma destas realidades pode vir a 
acontecer no nosso país, como as alte-
rações climáticas, pois tivemos muitas 
secas este ano e  em várias regiões as-
sistimos à escassez de água. Também 
acho o assunto dos direitos das mulhe-
res muito importante pois infelizmente 
atualmente estão a  a ser fortemente 
ameaçados, como é o exemplo da jo-
vem Masha Amini de 22 anos que mor-
reu por usar incorretamente o hijabe. 
E estes crimes onde os homens e po-
licias matam mulheres inocentes sem 
qualquer tipo de punição e sendo ain-
da considerados heróis, é um pesade-

lo que ninguém gostaria de viver. Mas 
devido a isso as mulheres já estão a 
começar a levantar a voz e a negarem 
usar o hijabe e até já há crianças a ir à 
escola sem o mesmo. Mas infelizmente 
foi preciso a morte de uma mulher in-
justiçada para estas manifestações se 
tornarem uma preciosa iniciativa.

Mariana Cunha, 10º LH1

nós somos e o que nós temos, que são 
coisas completamente diferentes, não 
é aquilo que nós temos que nos vai fa-
zer ser melhores pessoas.  Ser amigos 
uns dos outros, ajudar quando alguém 
precisa, por exemplo, é isto que nos 
faz ser melhores pessoas.

Madalena Infante, 11ºLH1

Queria agradecer à professora por nos 
conseguir envolver numa atividade 
como esta pois penso que foi bastante 
útil não só para a aprendizagem em si 
mas também para nos despertar  para 
vida fora dos muros da escola, nomea-
damente na importância da diplomacia 
nas relações internacionais como ferra-
menta para a paz.

David Santos, 10ºLH1

O Plano Nacional das Artes (PNA) criado pelo Minis-
tério da Cultura e pelo Ministério da Educação tem 
como Missão promover a transformação social, mo-
bilizando o poder educativo das artes e do patrimó-
nio na vida dos cidadãos: para todos e com cada um. 

O conhecimento do Plano Estratégico do PNA, os 
conceitos, eixos, programas e medidas subjacentes 
permitirão a cada escola concretizar a territorializa-
ção das respetivas ações, ultrapassando as barreiras 
da sala de aula e da escola, numa perspetiva inte-
gradora do saber pela mobilização das artes e do 
património nas áreas disciplinares. Constituem as 
Escolas PNA uma rede colaborativa que privilegia a 
presença da cultura em todas as fases de educação e 
formação dos alunos.

Em cada escola/agrupamento de escolas PNA, o de-
senvolvimento dos Projetos Culturais de Escola (PCE), 
mobilizam as comunidades educativas, em torno de 
prioridades especificas, enquadrando uma relação 
direta, científica e pedagógica, com o exercício pro-
fissional, no quadro da Missão do Plano Nacional das 
Artes (PNA).

Plano Nacional das Artes

A Academia PNA vocacionada para a disponibiliza-
ção de um portfolio de ações de capacitação e de 
uma bolsa de formadores/artistas e especialistas, 
em articulação com os CFAE, aposta na operaciona-
lização de ações de formação diferenciadoras diri-
gidas a docentes, técnicos de câmaras municipais e 
mediadores culturais, tendo em vista a pedagogia 
das artes e do património e a utilização dos diversos 
instrumentos propostos pelo PNA.

OBJETIVOS:

I.Refletir sobre o poder das artes, do património e 
da cultura na vida dos cidadãos – e nas comunidades 
educativas, em particular;

II.Identificar o PNA enquanto agente de transforma-
ção social e garante do acesso à cultura para todos 
e com todos;

III.Reconhecer o efeito transdisciplinar/indisciplinar 
das artes e do património na gestão curricular;

IV.Sensibilizar para a importância de elaborar um 
Projeto Cultural de Escola (PCE);

V.Apresentar o PCE como uma metodologia de traba-
lho de projeto que visa a conceção de uma progra-
mação cultural e artística, participativa, transdiscipli-
nar, integradora e sustentável;

VI.Identificar passos de construção de um PCE;

VII.Reconhecer a metodologia do trabalho de projeto 
como essencial ao PCE;

VIII.Identificar estratégias de motivação de equipas;

IX.Refletir no processo de constituição da Comissão 
Consultiva do PCE;

X.Valorizar a constituição de redes de colaboração, 
locais e regionais, dentro e fora do universo escolar, 
com vista ao mapeamento e desenvolvimento de ter-
ritórios de ação cultural/educativa;

XI.Salientar a importância da formação dos agentes 
educativos na gestão da mudança de práticas.
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Cursos de  Educação e 
Formação de Adultos

EFA Escolar
Secundário Tipo C

Unidades de Formação de Curta Duração
- Língua Inglesa - Atendimento (50h)

- Língua Inglesa - Relações Laborais - Desenvolvimento (50h)

- Língua Francesa - Atendimento (50h)

- Informática - Noções Básicas (50h)

- Ética e deontologia profissional no trabalho com crianças e jovens (25h)

RVCC
Nível Básico e Nível

Secundário

PLA
Português Língua de

Acolhimento

CENTRO QUALIFICA
Incentivo para adultos que concluam o 9º ano ou 12º ano, através do Processo de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências (RVCC).

Apoio financeiro de 554 € através do Acelerador Qualifica (PRR).

Contacte o Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas do Fundão para obter mais informações.

aefundao@centroqualifica.gov.pt ou 275 249 861

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO

2 0 2 2
2 0 2 3

15h30 às 16h30

Visão e Missão do PNA – Prioridades Estratégicas

Paulo Pires do Vale 

16h30 às 18h30

Projeto Cultural de Escola  

António Pereira

(10’ – Pausa para café)

Academia PNA

Maria Luísa Oliveira

Debate Final

Em breve vão receber link de inscrição. Esta ACD releva 
para os efeitos previstos no Estatuto da Carreira dos Edu-
cadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário.
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O grupo de Educação Física e a Biblioteca preocupam-se com a saúde e bem-
-estar físicos e mentais. Para isso, nada como manter-se ativo.

Foi então criada pela biblioteca e grupo de educação física uma nova rubrica: 
o BIBLIOFIT. A partir de agora, durante todos os meses, iremos disponibilizar 
vídeos com exercícios, a partir dos quais toda a comunidade educativa pode 
exercitar-se a partir de casa.

BIBLIOFIT Halloween

Há magia na escola...halloween do grupo de dança do desporto escolar com a 
colaboração da Biblioteca da Escola. 31 Outubro 2022

Corta-Mato Escolar

O corta-mato escolar vai-se realizar brevemente, no 
dia 9 de Novembro durante toda a manhã. Será ás 
10:00 na pista de atletismo.

Se gostas de te divertir, correr e desafiar esta prova 
é para ti. O mais importante é participares e melho-
rares a tua saúde com a prática desportiva.

Inscreve-te com o teu professor de edu-
cação física.

Estás pronto para novos desafios? Queres melhorar 
a tua saúde física e mental?

Então basta escolheres a modalidade certa para ti. 
Inscreve-te junto do teu professor de educação física 
e não percas a oportunidade de seres mais saudável 
e fazeres mais amigos

Desafio Desportivo
Este ano vamos iniciar um projeto muito dinâmico 
no qual pretendemos envolver toda a comunidade 
escolar: pais, alunos, encarregados de educação, 
professores e assistentes operacionais. Cada vez 
mais se fala em saúde física e mental e sabemos 
que a prática de exercício físico é um dos melho-
res medicamentos do mundo. Por isso convidamos 
todos a participarem nesta iniciativa às 3ª feiras às 
18h. Serão aulas de fitness variadas e outras ativida-
des. Vamos aproveitar para melhorar a nossa saúde 
e para termos um momento divertido de convívio. 
Esperamos por todos. Apareçam na sala CT2.

Corta-Mato Escolar

Nada melhor que começar o ano letivo com uma atividade ao ar livre, no Parque 
Verde, com muita música, boa disposição, atividade física e muita alegria. 

Este dia é comemorado em todo o país e claro que o nosso agrupamento tinha 
de participar com uma manhã repleta de variadas atividades desportivas. Desde 
fitness, futebol, corfebol, basquete 3x3, voleibol, raquetas, frisbee e ténis de 
mesa. Foram várias as opções à escolha de cada um. Tivemos 18 turmas envol-
vidas, com alunos do 5º ao 12º ano e também alunos do ensino profissional, 
perfazendo cerca de 400 alunos. 

Os professores do grupo de educação física quiseram desta forma mostrar a 
todos os alunos que a prática desportiva é fundamental, não só nas aulas de 
educação física como também no desporto escolar e no seu dia-a-dia.

DESPORTO ESCOLAR

DESPORTO E AR LIVRE NO PARQUE VERDE


