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Selo Escola Voluntária

SEMANA CEF 2015    Teatro  Chuva de Estrelas  Desporto 
     Jogos tradicionais  Tasquinhas  Finalistas 12.º Ano 

Palestras Cristina Valente  Leonídio Ferreira
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A Semana Grande
Este numero 75 deste nosso jornal escolar abrange o ulti-
mo periodo do ano letivo de 2014-2015: como ja é habi-
tual, aparece publicado apenas em formato eletronico e é 
especialmente dedicado à Semana CEF 2015. Além das 
atividades que decorreram no final do segundo período e 
das que preencheram todo o terceiro, incluindo as visitas 
de estudo e algumas comemoraçoes, sao especialmente 
os momentos que marcaram a «Semana Grande», os dias 
3-12 de junho, a ocupar espaço e a ter aqui mais visi-
bilidade, com a opçao de uma cobertura vincadamente 
fotogràfica – nalguns casos, propositadamente fotorepor-
tagens. A abrir, porém, temos a honrosa distinçao com 
que o Ministério da Educaçao reconheceu o trabalho rea-
lizado ao longo dos anos sobretudo no àmbito da solida-
riedade, atribuindo ao CEF o Selo de Escola Voluntària.

Do lado oposto, nas ùltimas pàginas, reproduzimos os 
textos que introduziram as peças dos cinco programas da 
TVCEF deste perìodo, os quais, sò por si, fornecem uma 
miniatura (quase) completa da vida da escola a partir da 
data històrica comemorada em abril. Quem se der ao tra-
balho – ou quiser ter o prazer – de ver os programas da te-
levisào escolar poderà verificar que existe uma saudàvel 
sinergia entre os dois òrgàos de comunicaçao do CEF no 
plano da utilizaçao (e otimizaçao) do principal recurso 
que faz um jornal – os textos. Embora, em alguns casos, 
fosse desejàvel e oportuno elaborar de modo independen-
te e separado os suportes de base para os dois géneros de 
jornalismo, que nào se devem confundir (imprensa e te-
levisào), os conhecidos condicionalismos derivados dos 
tempos atuais, dominados pela escassez de tempo e de 
meios, impòem compromissos como o da utilizaçao da 
voz-off de algumas peças da TVCEF como tapete apro-
priado para a documentaçao fotogràfica utilizada na co-
bertura de outros acontecimentos, embora fosse melhor 
dispor de crònicas e/ou comenàarios mais elaborados e 
completo para o jornal.

Nào esquecemos que este é o nùmero 75 do jornal escolar 
do CEF desde o seu funcionamento no Planalto do Sol. 
Tendo em conta quanto acima referido (outros compro-
missos e a vaga de calor que assolou meia Europa nos 
dias em que se procede à revisào, as acabamentos e ao 
controlo ortogràfico desta ediçào), deixamos a comemo-
raçào desta efeméride para “tempos melhores”, possivel-
mente a breve prazo: poderà ser interessante assinalar o 
inìcio do novo ano escolar, jà em setembro, fazendo bri-
lhar, em suporte de papel, o conteùdo desta ediçào e as 
principais novidades que irào caracterizar a vida do CEF 
nos pròximos anos, com a chegada dos caloiros do Jar-
dim Infantil e dos alunos do Externato de S. Domingos, 
e de tudo o mais que nos for surpreendendo ao longo da 
nova caminhada qwue se avizinha.

Boa leitura!

ABERTURA
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A 
cerimónia decorreu no dia 30 de 
abril, em Lisboa, no belíssimo 
Teatro Thália, junto ao Palácio 
das Laranjeiras, foi simpaticamen-
te conduzida pela apresentado-

ra televisiva, Sílvia Alberto, e presidida pelo 
Ministro da Educação e Ciência, Nuno Pau-
lo Sousa A. Crato, que agradeceu aos jú-
ris dos prémios e seus patrocinadores e, de 
modo especial, «aos diretores, professores,  
técnicos e funcionários, alunos e pais, que fa-
zem da escola uma das mais extraordinárias 
instituições da nossa sociedade.»

Os momentos de canto, dança e música com que 
foram presenteados os premiados nesta sessão 
foram de excelência.

Depois, de termos tido o prazer de assistir a 
atuação excecionais, Guilherme d’Oliveira 
Martins (presidente do Tribunal de Contas), in-
tervindo na qualidade de presidente do júri dos 
«prémios de escola», reconheceu o trabalho de 
excelência realizado... 

Nos discursos proferidos, foi sempre realçado 
o papel que a escola desempenha no âmbito da 
responsabilidade social e na formação de alunos 
conscientes de que a sua intervenção voluntária 
na sociedade em causas sociais é fundamental 
para a melhoria de um país em que se pretende 
um maior contributo por parte de cada um de 
nós!

Por sua vez, o Dr. Eugénio da Fonseca, pre-
sidente do júri que analisou as candidaturas 
ao Selo de Escola Voluntária e é também pre-
sidente da Cáritas Portuguesa, afirmou que as 
33 escolas, maioritariamente agrupamentos, 
distinguidas a nível nacional pelos seus pro-
jetos de voluntariado comprovam que há mo-
tivos para termos esperança na escola. Estas, 
textualmente, algumas das suas palavras: Ao 
felicitar vivamente as escolas que vão receber  
o Selo de Escola Voluntária espero confia-
damente que prossigam daqui em diante  
com o mesmo dinamismo as vivências soli-
dárias que lhes permitiram tão significati-
va distinção. Não apenas promovendo o vo-
luntariado nas escolas, mas principalmente 
valorizando as ações de proximidade que 
nelas acontecem e que são, antes de tudo, 
a verdadeira forma de resolução de muitos  
dos problemas que hoje se encontram nas nos-

O CEF, 
Escola Voluntária 

desde há 46 anos!

sas comunidades e que reclamam um combate 
mais intenso pela coesão social que deve co-
meçar, antes de mais, dentro de cada uma das 
nossas escolas.

O Selo de Escola Voluntária é mais do que 
uma placa colocada em lugar emblemático 
do estabelecimento de ensino, afirmou ainda 
o Dr. Eugénio Fonseca: é sobretudo um sinal 
indicador de que nele se educa de verdade  
e não se adquirem apenas conhecimentos teó-
ricos.

O selo de Escola Voluntária é atribuído em fun-
ção do contributo dado pela escola ao desenvol-
vimento de laços sociais dentro e fora dela e não 
deve ser apenas mais uma medalha para mostrar 
aos outros…

Vamos continuar o projeto Ser para o Outro, 
merecendo assim todos os dias esta grande dis-
tinção!

««« »»»

Uma semana após a entrega do Selo de Escola 
Voluntária na cerimónia do dia 30 de abril, em 
Lisboa, teve lugar o descerramento da placa, co-
locada num dos lugares de maior visibilidade da 
escola, à entrada da Secretaria.

A cerimónia, singela e breve, realizou-se às 11 
horas do dia 6 de maio, estando presentes uma 
representação da comunidade escolar – direto-
res, professores e alunos – e o Dr. Nazareno do 
Carmo, vereador da Câmara Municipal de Ou-
rém, responsável pelos assuntos da cidade de 
Fátima. 

Texto e fotografia: Prof.ª Cristina Carvalho, Coordenadora do Projeto

Selo de Escola Voluntária 
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Leonidio Ferreira, editor 
executivo do Diário de 
Noticias e jornalista da 
área de política interna-

cional, deslocou-se no dia 14 de 
julho ao CEF para falar ao corpo 
docente sobre a sua experiência 
de cidadão do mundo. Em termos 
académicos e no âmbito das múlti-
plas viagens realizadas em exercí-
cio profissional, Leonídio Ferreira 
tornou-se um profundo conhecedor 
das particularidades culturais e so-
ciais do globo.

São exatamente estas particulari-
dades que se tornam um desafio à 
cidadania global; na verdade, não 
podemos falar de um mundo, mas 

de uma multiplicidade de mundos, 
dominados por diferentes códigos 
linguísticos, valores, perspetivas e 
comportamentos. Por isso, ser ci-
dadão do mundo não é um facto, 
uma realidade definida ou defini-
tiva, mas um projeto (processo?) 
cuja construção decorre ao longo 
da vida e não acaba nunca.

A cidadania global vai-se cons-
truindo em função da disponibi-
lidade que cada um tem para ver 
o mundo, para o sentir da mesma 
forma que outros o vêm e sentem, 
compreendê-lo numa outra pers-
petiva, sem juízos de valor, perce-
bendo o modo como tudo vai evo-
luindo e transformando à sua volta, 

À conversa com Leonídio Ferreira sobre o tema do projeto educativo 2014/2017

Cília de Jesus Seixo, Professora de Filosofia

dando liberdade e espaço para que 
cada um, dentro de certos limites, 
afirme aquilo que sente ser o certo 
e a verdade. 

A capacidade de dar liberdade ao 
outro, de modo a que possa mani-
festar as suas diferenças, implica, 
no entanto, possuir uma persona-
lidade bem estruturada, com ideias 
claras e coerentes, com valores for-
tes, mas capazes de integrar e acei-
tar a diversidade, e sem o perigo de 
perder a sua própria identidade.

Essa é a principal missão do edu-
cador, passar certos valores; segun-
do Leonidio Ferreira, estes valores 
devem estar enraizados numa ética 
pessoal de trabalho e de relação 

1Não há mundo, há mundos! 
E é na união e interação 
desses mundos que todos 
somos desafiados e ser ca-

pazes de construir uma casa comum, 
onde todos caibam e sejam respei-
tados na sua individualidade e dife-
renças, de modo que todos sintam 
que têm aí lugar de pleno direito.

É facto que quando nos encontra-
mos dentro dos nossos mundos de 
origem, língua, história  e cultura 
as relações são, aparentemente, 

Os mundos do mundo na construção da casa comum

mais fáceis e cordiais, embora nem 
sempre funcionem tão bem como 
se esperaria e tendo presente como 
desejo profundo a aceitação pelo 
outro e do outro e uma convivência 
carregada de liberdade, respeito e 
harmonia. 

É assim com todos e em todos os 
mundos, independentemente do 
grau de pobreza ou riqueza, de 
conflito ou de harmonia. Sabemos 
também que há fatores que facili-
tam a construção de uma proximi-

dade e harmonia praze-
rosas. Mas não basta a 
proximidade física... se 
não lembremos o que 
aconteceu na Bósnia 
Herzegovina, faz agora 
20 anos, com o genocí-
dio de Srebrenica, onde 
os covardes holandeses 
e a incapaz ONU deixa-
ram assassinar friamente 

milhares de bósnios muçulmanos 
pelos sérvios ortodoxos, sonhando 
com a grande Sérvia.

2Leonídio Paulo Ferreira 
(LPF) começou por nos fa-
lar de alguns dos locais por 
onde começou a sua apro-

ximação e conhecimento de outros 
mundos, de outras línguas e outras 
culturas e de como esses mundos 
foram um desafio ao seu mundo, 
um pequeno jardim hiperorgulho-
so da sua história e façanhas e que 
de certo modo começou com uma 
viagem por mares e marés, nada 
fácil é certo, mas que permitiu o 
contacto com muitos outros povos, 
geografias e culturas. 

LPF falou-nos de locais que, tem-
porariamente, foram seus mundos 
de um modo especial: Marrocos, 
Coreia e Estados Unidos. Reli-
giões, organização social, valores, 

com o outro. 
Cada um 
de nós deve 
sentir a ne-
cessidade de 
fazer bem, 
de melhorar e aperfeiçoar não ape-
nas o que é, mas também o que faz; 
este aperfeiçoamento só decorre 
num contexto de pensamento livre 
de estereótipos, de rótulos acerca 
dos outros ou das suas crenças. E 
o desafio principal da construção 
de uma cidadania global é esse: ser 
capaz de conviver com o outro, co-
nhecendo e reconhecendo as suas 
diferenças, sem, no entanto, perder 
a capacidade critica que lhe permi-
te distinguir o bem e o mal.

hábitos e costumes, gastronomia 
tudo foi um desafio para quem 
iniciava uma carreira jornalística 
carregada de ilusões e de sonhos. 
E carreira que depois lhe haveria 
de proporcionar viajar e conhecer 
vários outros pequenos e grandes 
mundos dos quais lembro a Índia, 
Taiwan, Paquistão, Iraque mas 
também a Bósnia, Israel e a Gré-
cia de onde acaba de voltar. Nós 
somos cidadãos do mundo quando 
somos cidadãos destes mundos e 
conseguimos criar neles e com eles 
relações de respeito pela diferença, 
seja em que domínio for: religião, 
política, desigualdades, riquezas... 
e de cordialidade, que permite vi-
venciar, em conjunto, o prazer da 
proximidade e do diálogo e em que 
todos ganham seja quem está seja 
quem vem.

Foi para relatar acontecimentos, 
resultados de eleições, cataclis-
mos, guerras e desentendimentos... 
e outros sem nunca renunciar ao 
seu mundo de origem, pois só as-
sim os mundos se enriquecem e 
se compreendem e são capazes de 
unir forças para a construção da 
tal sonhada casa comum E como a 
casa comum é um “Tmuitos”, ele 
não deixou, contudo, de acentuar 
a experiência vivida em terras do 
tio Sam e muito concretamente no 
pequeno Arkansas e na vilazinha  
de Hope, local onde nasceu  Bill 
Clinton, um dos últimos presiden-
tes dos USA.

Como rodapé, gostaria de usar, a 
modo de síntese do que escrevi,  o 
ditado latino Si Romae fueris, ro-
mano vivito more (Onde viveres, 
farás como vires).

 “Sou um cidadão do mundo”

José de Jesus AMARO (à direita, na foto), organizador da palestra

Tema do Projeto Educativo | Palestra
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Psicóloga Cristina Valente

Coaching parental

O livro Coaching para Pais, de Cris-
tina Valente, é uma ferramenta mui-
to útil para os pais na educação dos 
seus filhos. A educação das crianças 

e adolescentes não é tarefa fácil. E se escolhe-
mos ser pais, devemos abraçar esse projeto de 
vida com todo o interesse, dedicando-lhe tempo 
das nossas vidas. Todas as escolhas que fazemos 
implicam perdas e não apenas ganhos, mas, nes-
te caso, o nível de exigência é muito elevado. 

Este livro, do qual apresento o seguinte excerto, 
é baseado nas dez regras de ouro para os pais, de 
Kevin Steede: “Não há tarefa mais importante 
no mundo do que ser pai ou mãe. A maior par-
te dos pais deseja, sinceramente, desempenhar 
um bom papel na educação dos seus filhos. As 
crianças necessitam de saber que os pais estão 
ativamente a viver a vida com eles, não apenas 
a levá-los a dar uma volta, de forma passiva. 
Quando os pais estão conscientes deste simples 
facto, isso significa que deram um passo enorme 
no sentido de ensinarem os seus filhos a serem 
adultos felizes, automotivados e independentes. 
(…) Ser pai ou ser mãe não é aquilo que se é, 
mas sim algo que se faz. Ser pai ou mãe envolve 
ação. Envolve tomar decisões sobre aquilo que 
quer que os seus filhos saibam acerca da vida, 
sobre relações, sobre honestidade, sobre honra. 
Implica dar determinados passos para ajudar 
as crianças a atribuírem um valor elevado ao 
seu próprio caráter. Ser pai ou mãe significa 
tomar medidas significativas para ensinar os 
filhos a serem adultos independentes e respon-
sáveis”. 

A autora explora estas dez regras de ouro de 
forma magnífica porque nos relata a sua pró-
pria experiência enquanto mãe. Escreve no seu 
livro: “Ser pai e mãe é uma profissão para a 
vida. Uma missão que escolhemos e da qual não 
nos podemos demitir, mesmo nos momentos em 
que estamos mais cansados, quase à beira de 
um ataque de nervos e sem esperança”. 

Julgo que a maioria dos pais, quando o é pela 
primeira vez, não tem consciência da exigên-
cia desta missão. No entanto, embora as perdas 
sejam grandes quando escolhemos ser pais, os 

ganhos são enormes e, por isso, a maioria es-
colhe ser mãe/pai de novo. Ser mãe/pai é um 
desafio constante que pode ser vivido de forma 
mais assertiva com as “dicas” que Cristina Va-
lente nos dá no seu livro. 

A autora define educar de forma genial: “Edu-
car é respeitar, apoiar, compreender, aprender a 
desafiarmo-nos todos os dias. Educar é amar”.

De facto, quando educamos, é fundamental que 
reflitamos sobre o que queremos para os nossos 
filhos, para que mais facilmente possamos optar 
entre vários caminhos. Que adultos queremos 
que os nossos filhos sejam no futuro? É esta a 
questão que se impõe para traçarmos objetivos 
e estratégias a fim de orientarmos a educação 
dos nossos filhos e delinearmos a missão que es-
colhemos. Cristina Valente apresenta neste livro 
um conjunto de ferramentas para uma educação 
democrática baseada na colaboração, dignidade 
e respeito mútuo entre pais e filhos. Uma edu-
cação que orienta sem impor, reforça regras 
fundamentais para o seu crescimento, que não 
é permissiva, mas que exercita a autoridade e 
não o autoritarismo, que partilha responsabili-
dades e ensina valores. Alguns temas abordados 
são ensinar os nossos filhos a aprender com os 
erros; transformar sentimentos negativos em 
positivos; como lidar com as birras; a importân-
cia de os adolescentes e crianças participarem 
nas tarefas domésticas; perceber o poder de fa-
zer perguntas e de ouvir respostas; encarar de 
mente aberta os desentendimentos entre irmãos; 
conhecer estratégias para criar autonomia.

É um livro com muita informação em cada pá-
gina lida, que carece de alguma reflexão. Dedi-
ca todo um capítulo à adolescência, começando 
por explicar como sabemos que a adolescência 
chegou a nossa casa – “Bem-vindos ao planeta 
da adolescência!” – escreve a autora. Outros 
temas abordados são a importância de tratar os 
adolescentes com respeito, dignidade e firmeza; 
o que passa pela cabeça de um adolescente: as 
suas dificuldades, as suas inseguranças, as suas 
fragilidades; como podemos ajudá-los nesta 
fase; as inquietações dos pais relativamente ao 
álcool, droga e sexo, num subcapítulo que inti-
tula –“Sexo, Drogas e Rock’n’roll”. 

Na minha opinião, é por vezes muito difícil 
comunicar com alguns adolescentes. Experi-
mentaram quase tudo de quase nada e estão por 
isso convencidos de que sabem tudo, mas, na 
verdade, sabem quase nada de quase tudo. Nes-

Prof.ª Margarida Castelão Dias 
(sentada à direita da Autora) 

responsável pelaFormação 
no CEF 

Apresentação da  Oradora
Prof.ª Cristina Mendes 

Carvalho (de pé)

PALESTRA
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Ser pai, ser mãe... uma tarefa para a vida!
Esta é uma breve crónica que contextualiza e complementa o trabalho 

da Prof.ª Margarida Castelão Dias sobre a conferência

Ajudar os pais a estabelecer com 
os filhos uma boa relação paren-
tal e a manter com eles o melhor 
desempenho «profissional», como 

pais e educadores foi o tema da palestra que a 
psicóloga parental Cristina Valente proferiu 
no CEF, no dia 17 de abril, para um auditório 
interessado e atento. Não sendo esta palestra 
destinada aos alunos do CEF – embora alguns 
lá tenham estado com os pais –, a oradora co-
meçou por lhes dizer… ao que veio, ou melhor, 
qual é o significado de uma psicóloga 
parental, em prática, uma assisten-
te, ou facilitadora de boas rela-
ções familiares – mas não só.

Nada que o pais não saibam, 
obviamente, mas estamos 
perante a eterna questão da 
diferença entre saber e fazer.

Numa conferência de mais 
de duas horas destinada aos 
pais dos alunos do CEF – alguns, 
acompanhados pelos próprios filhos 
– Cristina Valente falou sobretudo de coisas 
práticas, quase óbvias sobre um serviço de 
apoio aos pais, referido à atuação de alguém 
experiente que «aconselha, informa e dá apoio 
emocional» no âmbito sobretudo das relações 
entre adultos e adolescentes.

Trata-se de um serviço importante, que consis-
te em ajudar os pais a alcançar os seus objeti-
vos na educação dos seus filhos e na sua rela-
ção com eles, propondo-lhes formas de gerir 
as angústias e os conflitos que inevitavelmente 
surgem nas relações familiares. 

A introdução «vibrante» 
às referências que iria 
depois fazer a casos 
concretos em que 
a presença de uma 
pessoa competen-
te, capaz de acon-
selhar e dar supor-
te, se torna quase 
indispensável, a orado-
ra sintetizou o trabalho, que 

desenvolve apaixonadamente, e referiu e co-
mentou depois situações frequentes que desen-
cadeiam tensões ou dificultam relações sadias 
e construtivas entre pais e filhos, apresentando 
para cada caso soluções baseadas em conclu-
sões científicas no âmbito das neurociências e 
da Psicologia da Idade Evolutiva.

Não sendo possível sintetizar de modo exaus-
tivo a longa exposição, feita pela oradora, de 
casos e situações, não só familiares, que são 

por vezes difíceis ou impossíveis de resol-
ver sem a intervenção de uma pessoa 

competente, como um psicólogo, 
sirva de exemplo a referência 

aos castigos, que alguns ain-
da hoje aplicam como anti-
gamente. Veio a propósito, 
para esclarecer este aspeto, 
o testemunho dado na pri-

meira pessoa pela professora 
Adelaide Lopes que, já lá vão 

50 anos, apanhou 24 reguadas 
na escola, que ainda estão a doer… 

simpelsmente porque se chamava Adelai-
de, e havia duas…

O seu exemplo, narrado de forma extrema-
mente concisa e com sentido de humor, permi-
tiu, após a intervenção de uma mãe quase no 
final da conferência, esclarecer a forma mais 
apropriada de intervir tendo em vista conse-
guir os melhores resultados e deu oportunida-
de ao diretor da escola, presente na mesa da 
conferência, para reafirmar, integrar e comen-
tar a resposta dada por Cristina Valente.

Esta foi uma conferência muito rica em 
conteúdo e eficaz, em tom co-

loquial, vibrante e sim-
pático por parte da 

psicóloga, que dei-
xou no final uma 
mensagem-teste-
munho aos alunos 
da nossa escola, 

num tom coloquial, 
simpático e amigo.

Ser pai ou 
ser mãe não é 

aquilo que se é, 
mas sim algo que 

se faz!

“Educar é respei-
tar, apoiar, compreender, 

aprender a desafiarmo-nos 
todos os dias. 

Educar é amar”

te livro, é abordada esta temática no capítulo – 
“Alô, alô, Terra chamando…”: como comuni-
car com um adolescente.

Apresenta ideias inovadoras, como a impor-
tância de se fazerem reuniões de família que, à 
primeira impressão, parecem utópicas, mas que 
rapidamente se percebe que são de grande uti-
lidade e pedagogia. Explica a importância dos 
TPC, não na ótica da aprendizagem de conteú-
dos, mas como uma oportunidade para estreitar 
laços e mostrar amor. Este livro é muito comple-
to, não esquecendo nenhuma realidade. Termina 
com um capítulo muito atual, dedicado às famí-
lias monoparentais – Pais e mães single. 

Os nossos filhos erram muitas vezes, tal como 
nós. Isso, por vezes, traz-lhes imenso sofrimen-
to e a sensação de que não aprendem nunca 
com o erro. Cristina Valente sugere que lhes 
digamos: “O trabalho mais importante na mi-
nha vida é ajudar-te a crescer e a tornares-te 
a pessoa mais extraordinária que consigas ser! 
E como levo este trabalho muito a sério, vou 
corrigir-te muitas vezes para poderes melhorar, 
mas também vou estar sempre a encorajar-te! 
Estou a contar com a tua ajuda, OK!”

Escreve: “Não queremos apenas ajudar a criar 
um melhor planeta para os nossos filhos, mas 
sobretudo a criar melhores filhos para este pla-
neta. E essa responsabilidade é nossa – da fa-
mília e da escola!”

Mas o melhor é lerem este livro fabuloso!

COACHING PARENTAL
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Uma pequena tertúlia de 
amigos reuniu-se no es-
paço da FNAC, em Lei-
ria, no dia 1 de maio, 

para ouvir Ana Filomena Amaral 
falar da sua obra «O Cassador de 
Muros». O enredo da obra – que é 
mais, muito mais do que uma his-
tória – não foi desvendado, pois o 
objetivo era convidar esse pequeno 
auditório e, através dele, muitos 
mais, à leitura integral do livro. 

A autora começou por explicar o 
aparente erro do título: Cassador, 
com dois “esses”, e não «caçador», 
que não faria sentido: o termo deri-
va do verbo cassar, significando eli-
minar, impedir, fazer cessar e, por 
extensão, derrubar.

A sessão começou com uma breve 
introdução da Prof.ª Adelaide so-
bre a obra que lera – reconheceu – 
apressadamente… e essa primeira 
dificuldade, ultrapas-
sada, foi também um 
primeiro muro que 
caiu…, 

O auditório ouviu se-
guidamente algumas 
passagens seleciona-
das, declamadas pela 
Prof.ª Anabela Silva e 
por alguns elementos 
do Clube de Artes: foi 
uma reverberação de 
emoções, reflexões, 
pura fruição de beleza 
e pensamento…

Três surpresas finais, 
de elevado “teor” ar-
tístico e cultural – três 
momentos musicais 
– precederam uma 
breve troca de impres-
sões para aprofundar 

Ana Filomena Amaral

O Cassador de Muros

Finalmente a obra de Eça 
de Queirós ganha vida, 
apresentando-se como 
filme nos cinemas! Este 

dá-nos a conhecer um leque de 
ilustres atores portugueses que se 
mostraram talentosos ao encarnar 
as diversas personagens que mar-
caram o século XIX. Porém, é evi-
dente que se assistiu a um profundo 
contraste entre a interpretação dos 
atores e o cenário em que essa de-
corria.
Inicialmente, deparámo-nos com o 
famoso escritor, Eça de Queirós, a 
ditar as primeiras frases introdutó-
rias da sua obra. O mesmo foi-nos 
acompanhando, como narrador, in-
tervindo como suporte para a com-
preensão do filme. É importante 
referir que a leitura da obra é cru-
cial para entender o desenrolar da 
história, pois, se tal não suceder, o 
espetador estará perdido num enre-
do diversificado e numa época his-
tórica que desconhece. Entende-se 
que o narrador situa o espetador, 
mas cabe a este último antever e 
conhecer a obra.
A interpretação da mesma foi 
bem realizada, pois focaram-se os 
principais episódios d´Os Maias, 
nomeadamente, as divergências 
entre Afonso da Maia e seu pai, a 
vida controversa de Pedro até ao 
seu suicídio, o encontro de perso-
nagens ditas relevantes no Grande 
Hotel, os encontros amorosos en-
tre Maria Eduarda e Carlos, entre 
outros. Contudo, a azáfama entre 
Carlos e Eusebiozinho, enquanto 
crianças, não foi bem encadeada 
no filme.
A respeito do papel dos atores é 
de louvar, principalmente o da-
quele que veste a personagem de 
Ega. Todos atenderam às carac-
terísticas das personagens, tanto 
físicas como psicológicas. Neste 
caso, o uso apropriado do 
guarda-roupa serviu 
para idealizar a 
socieda-
de dessa 
época.
Quanto ao 
cenário, entende-
mos que foi o arruinar 
do filme. Se o realizador 
pretendesse inserir-nos 

A propósito do filme 

“Os Maias”

numa peça de teatro, então o cená-
rio talvez se adequasse. Contudo, 
neste caso, à medida que se assistia, 
maior era o aborrecimento. O filme 
devia ser atrativo e, para isso, teria 
de existir um espaço real, físico, 
que nos transportasse para a vida 
rotineira da época e, em vez disso, 
fomos surpreendidos com uma pai-
sagem onde sobressaem árvores de 
plástico, de cartão, edifícios de car-
tão, flores artificiais, até o céu era 
de cartão, entediante e enfadonho. 
Quando vimos o Ega olhar para 
aquele céu, estupidamente alegre, 
e a Maria Eduarda absorta não com 
aquilo que devia ser uma paisagem 
deslumbrante, mas sim com um 
pedaço quadriculado de cartão, não 
quisemos acreditar. Mas o que nos 
espantou mais foi o facto de até 
as próprias pessoas estarem repre-
sentadas como pequenos bonecos 
pintados a pincel num pedaço de 
cartão, imóveis. O espaço, inclu-
sive, era constantemente o mesmo, 
mas aproveitado de outros pontos 
de vista, por onde um coche de ca-
valos se cansava de estar sempre a 
passar e onde os figurantes se fati-
gavam de se apresentarem.
Desta forma, revelou-se um filme 
medíocre quando podia ser um êxi-
to de bilheteira, dado que o realiza-
dor se aproveitou para interpretar o 
papel de encenador. É óbvio que a 
quantia atribuída para realizar este 
filme era reduzida, no entanto, teria 
o seu encanto se existisse um espa-
ço físico real. Mesmo que simpló-
rio poderia ter sido bem sucedido, 
como muitos outros filmes produ-
zidos com baixo orçamento. Ao 
contrário daquilo que se esperava, 
foi um desperdício de lucros, que 
poderiam ter sido bem investidos, 
se não fosse essa ideia pouco feliz 
de construir um cenário muito pou-
co artístico e inestético. 

a reflexão. E este foi também um 
remate apropriado para o lança-
mento de uma obra que deveria ter 
sido apresentada em Portugal por 
Eduardo Galeano se, entretanto, ele 
não tivesse falecido…

Antes ainda das três atuações artís-
ticas, a autora quis elogiar de modo 
particular o trabalho coordenado 
pela professora Anabela Silva, sua 
grande amiga, e realizado com ami-
zade e entusiasmo, pelos jovens…

LIVRO | ROMANCE | FILME

Crítica de cinema

Larisa Tiurbe e Daniela Carreira, 11º D

Quem frequenta a Biblioteca Escolar por escon-
der tesouros para uma «caça» profícua e segura
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PORTUGUÊS

Pela primeira vez alargado 
a todo o território nacio-
nal, o Concurso Olimpía-
das da Língua Portuguesa 

2014/2015 contou com a participa-
ção de dezenas de alunos da nossa 
escola.

Ao  dinamizar o concurso Olim-
píadas da Língua Portuguesa, a 
Direção Geral de Educação lança 
às escolas um desafio transversal 
referente ao uso correto da norma-
-padrão do português europeu. Na 
verdade, embora esta seja a língua 
materna da maioria dos alunos que 
frequentam a escola portuguesa (o 
que, no caso do CEF, corresponde a 
um universo de cerca de 98%), nem 
todos fazem dela um uso abrangen-
te, consciente e irrepreensível. No 
ano letivo de 2014/2015, a DGE, 
em parceria com a Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, 
o Plano Nacional de Leitura e o 
Agrupamento Aurélia de Sousa, 
lançou este concurso a nível nacio-
nal  e, mesmo não estando isento 
de aspetos a melhorar, fê-lo assu-
mir um papel de destaque entre  os 
concursos escolares atualmente em 
vigor. Com a sua participação, o 
CEF pensa ter perseguido três obje-
tivos fundamentais: contribuir para 
o êxito desta iniciativa, relançar um 
importante debate junto da 
comunidade escolar e, 
acima de tudo, de-
senvolver nos seus 
alunos o sentido 
crítico e o gosto 
por superar de-
safios que incre-
mentem o seu 
conhecimento, 
em consonância 
com o Projeto Edu-
cativo.

A 1ª fase do concurso consistiu na 
aplicação de uma prova escrita, no 
dia 24 de abril de 2015, em mode-
los distintos de acordo com a faixa 
etária dos alunos, o escalão A 
correspondente ao 3º ciclo do 
ensino básico e o escalão B, 
ao ensino secundário. Os 72 
participantes da nossa escola 
obtiveram uma média con-
fortável, que nos encoraja a 
continuar a participar neste 
tipo de atividades, apesar de 
os critérios de seleção para a 
fase final não terem permiti-
do o apuramento dos nossos 
alunos. No entanto, não po-
demos deixar de enaltecer 
todos os elementos dos dois es-
calões pela seriedade, empenho e 
entusiasmo com que marcaram a 
sua presença. Congratulamo-nos 
ainda, individualmente, pelos re-
sultados alcançados pelos alunos 
que se destacaram em cada escalão 
e que de seguida se mencionam:

CEF PARTICIPA NA 
3ª EDIÇÃO DAS OLIMPÍADAS 
DA LÍNGUA PORTUGUESA

Uma média confortável

Escalão A  Escalão B
Mariana Lopes (9.º A)  – 90,0/100 Maria João Neto (10.º B)  162,5/200
Mariana Oliveira (9.º D)  – 90,0/100 Fábio Jesus (10.º B)  160,5/200
Ema Campo (8.º D)  – 89,5/100 Beatriz Faria (11.º B)  153,5/200

R e c o r d a -
mos que, 

no próximo 
biénio, prossegui-

remos o Projeto Educativo subordi-
nado ao tema “Sou um cidadão do 
mundo…real: cultural, tecnológico, 
social” e nada vem mais a propósi-
to que a promoção de competên-

Prof.ª Ana Margarida Oliveira, A coordenadora do Projeto

72 
ALUNOS DO CEF PU-

SERAM À PROVA AS SUAS 
COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO 

DA LÍNGUA PORTUGUESA 
NUMA DAS MAIS IMPOR-

TANTES COMPETIÇÕES 
NACIONAIS

cias linguísticas, 
sempre que pos-
sível num es-
pírito saudável 
de competição, 
partilha e refle-
xão, para alunos 
e professores.

A par do inglês 
e do francês, 
sabemos que a 
língua portugue-

sa é, para nós, muito mais do que 
o objeto de uma disciplina… Faz 
parte do nosso património cultural 
e é uma importante ferramenta na 
comunicação com os outros, tor-
nando-se fundamental para qual-
quer profissional que se paute pelo 
rigor e pela excelência. 
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A DESCULPA 
(Para o concurso “Faça lá um poema”)

Dizem que o fazem por amor
Amor a Deus
Estranho amor
Para mim, amor é bem comum
Para eles, amor é euforia ao matar
É euforia ao torturar
É euforia ao instigar guerra
Guerra insignificante
Enquanto milhões morrem de fome
Tudo por causa desse Deus
Deus terrorista
Deus egoísta
Deus que odeia
Deus de pouca sabedoria
Deus este é demónio
É este o correto sinónimo.

Larisa Tiurbe, 11.º D

O dicionário 
da alma

As palavras têm um poder fantástico, 
inigualável sobre o decorrer do nos-
so quotidiano. A variedade de vocá-
bulos sinónimos que temos à nossa 

disposição permite-nos transmitir a mesma ideia 
de modo diferente e, quem sabe, mais ou menos 
evidente. Também é graças às palavras que po-
demos comunicar, que nos podemos exprimir, 
que nos podemos fazer ouvir e, por conseguinte, 
marcar a diferença no dia de alguém ou, quem 
sabe, no nosso.

É entusiasmante e excitante a quantidade de fra-
ses que se podem formar. E é tão bom ouvir, 
depois de um doloroso e desgastante dia, algo 
como “ És uma pessoa única!” ou até mesmo 
“Sem ti, nada faria sentido!”. São palavras 
como “única” que nos fazem ver novamente a 
manhã, o sol, a luz, e atenuar o sofrimento vi-
vido. Contudo, essa mesma palavra que nos fez 
sorrir novamente pode, em contrapartida, aba-
ter ainda mais o sentimento psicológico do ser 
humano. Essa mudança do sentido da palavra, 
como que da noite para o dia, evidencia o duplo 
sentido que subtilmente apresenta.

Parece irónico, mas é na mente que procuramos, 
no dicionário que temos disponível e que com-
pletamos ao longo da nossa vida, as palavras 
certas para expor uma opinião, ou expressar  
sentimentos, … que vão atingir o coração, aque-
le que só sente e nada raciocina. É por isso  que 
muitas vezes não transmitimos da forma mais 
vibrante o que nos vai na alma, o que nos emo-
ciona e nos impede de aplicar a lógica.

A verdade é que, apesar das múltiplas interpre-
tações, as palavras assumem um papel funda-
mental no nosso dia a dia, na nossa vida, visto o 
poder de mudança que apresentam. Basta travar 
a preguiça, a ânsia e a cobiça e lutar como a luta 
que as palavras nos oferecem na nossa vida!

Patrícia Santos Silva, 12º C

Clube de Teatro

Às Três Pancadas

Eu adorei o teatro. Gostei da pressão de es-
tar num palco. Eu dou os parabéns ao Prof. 
Paulo Jorge e ao Prof. Tomé. A ideia de 

transformar o livro Teatro às Três Pancadas numa 
peça de teatro é genial. Quem me dera voltar a 
estar em palco. Eu só entrei no Clube de Teatro no 
3.º período, a convite do Prof. PJ. Aceitei e não me 
arrependi. É muito engraçado e nós lá podemos 
ser quem quisermos e o que quisermos. Aconselho 
a entrarem no… Clube de Teatro! – Rui Pereira, 5.º C

***

Para mim, esta experiência de fazer um es-
petáculo de teatro foi incrível! Senti uma 
grande adrenalina e alegria quando entrei 

em palco. Diverti-me imenso nos ensaios, pois, 
apesar de trabalharmos para fazer um espetáculo 
bom, aprendi também alguns valores que vão ser 
importantes para a vida em diante: amizade, tra-
balho em equipa, responsabilidade e alegria! Esta 
experiência foi única e espero voltar a repeti-la. – 
Joana Heleno, 5.º C

***

Eu gostei muito do teatro, foi muito diver-
tido e vou continuar lá. O teatro é “fixe”, 
porque tem coisas que nenhuma outra ati-

vidade tem. Lá aprendemos muitas coisas. Adoro 
o teatro! – Maria Mesquita, 5.º C

***

No teatro, quando estava a estudar o pa-
pel, aprendi muitas coisas. Gostei muito 
e aprendi a não ter medo do palco. Com a 

ajuda do Prof. Tomé e do Prof. Paulo Jorge, apren-
di a decorar o papel. Fui para o teatro, porque 
achei os dois professores engraçados e porque o 
teatro não é um clube como os outros. Se alguém 

anda no teatro, não pode andar em nenhum outro 
clube e tem de decorar o papel. – Carlos Vieira, 5.º C

***

Eu adorei estar no teatro. Entrei mais tarde, 
mas consegui fazer tudo. No palco assus-
tei-me tanto, tanto, que acabei por conse-

guir aquilo que queríamos. Eu fiz de cortesão, só, 
porque entrei depois da outra peça. A peça em que 
participei foi brutal, adorei! Para o ano, espero 
que o professor conte comigo e eu lá estarei. 
Os professores ralhavam, pressionavam, tudo 
para o nosso bem. Tudo aquilo que fiz em palco foi 
graças aos professores e aos meus colegas, pois, 
sim, eu sem eles não era nada e não conseguiria 
fazer o que fiz. 
Treinei, decorei, ensaiei, para fazer aquilo que foi 
feito. Eu adoro o teatro, os professores e os meus 
colegas. Obrigada a todos! – Muriel Martins, 5.º C

***

Eu entrei um pouco depois dos outros, mas 
mesmo assim consegui viver alguma ansie-
dade por entrar em palco. Com os nervos 

esquecemo-nos das falas, mas depois lembramo-
-nos, parece a II Guerra Mundial antes de abrirem 
o pano. Antes de eu entrar, comecei a pensar em ir 
à casa de banho, mas, como que por magia, pus o 
pé no palco e tudo desapareceu. É mágico sentir 
isto no palco. Eu adoro o teatro! Obrigada, profes-
sores do Clube de Teatro, por me terem dado mais 
confiança e para eu não ter vergonha de entrar em 
palco e fazer o que gosto. – Beatriz Anastácio, 5.º C

***

Eu gostei muito de andar no teatro, foi diverti-
do e interessante. Podem contar comigo para 
o ano. De 0 a 5, dou 6! – António Correia, 9.º A

Os alunos do Clube de Teatro apresentaram ao público quatro peças inspiradas na 
obra Teatro às Três Pancadas, de António Torrado, no auditório do CEF, na manhã 
de 3 de junho, quarta-feira. O público era composto por alunos do 1.º e do 2.º ci-

clos, uma plateia animada que se divertiu e aplaudiu de forma entusiasta o desem-
penho dos jovens atores, pertencentes a turmas do 5.º ao 9.º anos, mas principal-

mente do 2º ciclo, cuja esmagadora maioria pisava o palco pela primeira vez.
A seguir deixamos o registo das impressões de alguns destes alunos, reflexo do en-
tusiasmo que a trupe viveu ao longo de todo o ano letivo, muitas horas de trabalho 
para uns escassos minutos em cena. Também isto faz parte da aprendizagem destes 

jovens atores.

TEXTOS | TEATRO
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de junho, coincidiu com o fim 
do ano letivo e teve dois mo-
mentos empolgantes, em ter-

mos de significado e participação, e não só 
para a comunidade escolar. 

O primeiro momento aconteceu às 18 ho-
ras: os protagonistas foram os alunos fina-
listas do 12.º Ano que encheram o auditório 
para a tradicional cerimónia da bênção das 
pastas e do envio.

O Padre Rodrigo presidiu à parte propria-
mente dita da cerimónia, de caráter reli-
gioso, e dirigiu aos Finalistas o convite a 
«Partir corajosamente»… rumo às novas 
fases da vida: para a maioria, será ainda – e 
sempre – a continuação da formação aca-
démica, depois dos exames que iriam ini-
ciar na semana seguinte.

A segunda parte do encontro foi preenchida 
com as palavras de despedida dos represen-

Finalistas

tantes das oito turmas, precedidas pelos 
«retratos» das mesmas, pequenos vídeos, 
preparados pelos alunos, com fantasia e 
liberdade, evocando alguns momentos e 
emoções que marcaram a sua vida esco-
lar e os anos que viveram nesta escola.

SEMANA CEF 2015

A TVCEF publicou no portal YouTube uma 
gravação quase integral da primeira parte do 

encontro e completa da parte lúdica do mesmo, 
carregada de emoções e momentos comovedores.
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Como o tempo passa... Há tão pouco tempo es-
távamos nós empenhados a falar no futuro e no 
quanto queríamos partir para uma nova aven-
tura e esse futuro agora é o presente. 

Terminámos esta etapa no CEF e não é de âni-
mo leve que nos despedimos ou que dizemos 

um até já. Foram muitos os momentos 
que aqui vivemos. 

Nem todos bons, é certo, mas fizeram-nos cres-
cer e trouxeram-nos até à celebração onde hoje 
nos encontramos. 

Não é fácil para nenhum de nós pensar que é a 
última vez que nos apresentamos como alunos 
desta escola, mas todos temos muito orgulho 
em dizer que pertencemos a esta grande famí-
lia e iremos sempre a ela pertencer. 

Um enorme obrigado a todos aque-
les que participaram direta ou indi-
retamente na nossa formação e que 
nos prepararam para esta nova fase 
que se aproxima. 

De forma particular, queremos 
agradecer à professora Filomena, 
nossa Diretora de Turma, que nos 
orientou ao longo deste ano com a 

Palavras de despedida da representante do 12.º B, Márcia Filipa Gomes Rodrigues

«O mais importante é partir»

FINALISTAS 

sua paciência infinita que, mesmo assim, che-
gava a ser insuficiente. Quero agradecer tam-
bém, à minha querida Inês, pela grandeƒ ajuda 
na elaboração deste texto.

"O mais importante numa viagem não é che-
gar, mas, sim, partir".
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A sessão do dia 5 iniciou-
-se com a atuação do 
renovado grupo de per-
cussão do CEF. Depois 

entraram em palco os apresenta-
dores Jacinta Almeida, do 12.º G, e 
Pedro Gomes, do 12.º E, presidente 
da AECEF, que deram início ao 
espectáculo. As primeiras três can-
ções da noite foram interpretadas 
pelos alunos do 1º ciclo do Exter-
nato de S. Domingos, divididos em 
três grupos. Tal como outras acções 
que decorreram ao longo do ano, 
esta participação fez parte de uma 
estratégia de integração deste esta-
belecimento de ensino no CEF para 
o próximo ano lectivo.

Embora o resultado fosse o menos 
importante, cabe-nos referir que a 
canção preferida do júri foi a 3ª a 
entrar em palco, “For-
migas”, interpretada 
pelo 3º grupo do Ex-
ternato: a letra é de 
Luísa Ducla Soares e a 
música do prof. Jorge 
Gonçalves, diretor ar-

Integrado nas atividades 
da Semana CEF, teve lugar 
nos dias 5 e 6 de Junho, no 
auditório do CEF, mais uma 
edição do Chuva de Estrelas 
da nossa escola. O evento 
foi organizado pelo Clube de 
Música e pelo Grupo de Artes, 
com a colaboração da AECEF. 
No primeiro dia, atuaram os 

alunos do 1º e do 2º 
ciclos e, na segunda 
sessão, os do 3º ciclo 
e Secundário. Este 
momento forte da 
vida escolar do CEF 
acontece anualmente, 
desde 1997!

tístico e organizador 
do espetáculo.

Os membros do júri 
foram o Dr. Fer-
nando Ferreira, em 
representação dos 
professores; o senhor 
António Mesquita, 
em representação dos 
pais; o senhor Daniel 
Moreira, em representação dos 
funcionários; o senhor António 
Reis, convidado especial, coorde-
nador e director do Grupo de Ca-
vaquinhos a Associação Cultural, 
Recreativa e Desportiva da Moita 
Redonda; o senhor António Oli-
veira, outro convidado especial, 
em representação dos alunos da 
Universidade Sénior do CEF; a 
professora Neuza Neves, antiga 

aluna e diretora da Escola de Dança 
B Ballet; e o P. Rodrigo dos San-
tos Carvalho, em representação da 
direção, presidente do júri.

Porque nesse dia o presidente fazia 
anos, foi-lhe proporcionada uma 
surpresa que iniciou com um vídeo 
divertido, evocando o seu nasci-
mento há 74 anos, em Unhais da 
Serra, e terminou com todo o pú-
blico a cantar os parabéns.

Depois, veio a atua-
ção dos alunos do II 
ciclo. Muito empe-
nho e concentração 
foi o fator comum 
da participação des-
tes alunos. No fim, o 
júri decidiu entregar 
o terceiro prémio à 

canção A Thousand Years, inter-
pretada por Margarida Marques, do 
6.º A; o segundo, à canção Uptown 
Funky, interpretada pelos alunos  
Rafael Marques Mendes, Rodrigo 
João Reis, Guilherme Martins Sil-
va e Miguel Olimov, todos do 6.º 
B; finalmente, o primeiro prémio 
coube à canção Junto  a Ti, com 
interpretação enérgica e sublinhada 
de aplausos das alunas Joana He-
leno e Beatriz Fonseca do 5.º C.

Antes da revelação dos vencedo-
res, as alunas da escola de Dança 
B Ballet iniciaram a segunda parte 
do espetáculo com duas atuações, 
igualmente muito aplaudidas.

CHUVA DE ESTRELAS | I-II ciclos

O grupo Formigas, vencedor no escalão do I Ciclo 
(Externato de São Domingos)
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CHUVA DE ESTRELAS | I-II ciclos
5 de junho

Canções e intérpretes do II Ciclo
1 | Não é Verdade – Carolina Deslandes 
Ana Lopes, Ana Luisa e Mafalda (6.º D)

2 | Codigo Amistad – Violetta 
Francisca e Chloé (5.º B);  Joana Heleno, Beatriz  e 
Madalena (5.º C)

3 | A Thousand Years – Christina Perry
Margarida Marques (6.º A)

4 | Balada do Desajeitado - D.A.M.A.
Salomé,  Marta,  Beatriz,  Inês e Lara Bruna (5.º D

5 | Eu Quero é Curtir – Bloom Bell
Mafalda; Carolina; Ana Lopes; Ana Luísa (6.º D)

6 | A Thousand Years – Christina Perry
Margarida Marques (6.º A)

7 | Diamonds – Rihanna
Beatriz Oliveira, Ana Lúcia e Valéria (6.º D)

8 | Uptown Funk – Bruno Mars
Rafael,  Rodrigo,  Guilherme e Miguel (6.º B)

9 | Junto a Ti – Martina Stoessel
Joana Heleno; Beatriz Fonseca (5.º C)

10 | Stay With Me – Sam Smith
Carlota,  Luana,  Patrícia e Maria (6.º B)

Canção vencedora no 
escalão do II Ciclo

SEMANA CEF 2015

Margarida Marques 
(6.º A), 3ª classificada 
no escalão do II Ciclo
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No dia 6 teve lugar a se-
gunda sessão, para os 
alunos do 3º ciclo e do 
Secundário, que, mais 

uma vez, iniciou com a atuação 
do Grupo de Percussão e com o 
vídeo divertido, já exibido na vés-
pera, que chamava a atenção para 
as 19 edições deste evento. Jacinta 
Almeida, do 12.º G, bisou na apre-
sentação, desta vez acompanhada 
pelo Tomás Miranda, do 12.º C. A 
professora Cília Seixo, em repre-
sentação dos professores, a senho-
ra Luísa Miranda, em representa-
ção dos pais, e Carolina Ferreira, 
do 12.º G, foram novidades 
no júri, em relação à 
véspera. O Prof. Ma-
nuel Bento, diretor 
do CEF, assumiu 
desta vez a pre-
sidência.

No terceiro ci-
clo os lugares 
do pódio ca-
lharam às can-
ções: Thinking 
Out Loud, inter-
pretada por  Maria-
na Lopes, do 9.º A, no 
3º lugar; All of Me, inter-

pretada por Beatriz Jacinto, do 9.º 
E, em 2.º lugar; e The Story, inter-
pretada por Daniela Carvalho, do 
9.º B, que alcançou o 1º lugar.

***

Na segunda parte, depois de mais 
uma intervenção da escola de dan-
ça B Ballet, desfilaram os alunos 
do Secundário. Mais uma vez, a 
concentração e o empenho foram 
a constante de todas as atuações. 
Desta vez o júri decidiu entregar 
o terceiro lugar à Juliana Silva do 

11.º D que interpretou  a canção I 
Will Always Love You,  de Whit-
ney Houston; o segundo à banda 
constituída por Ricardo Alexan-

dre e Francisco Almeida do 
11.º C, Samuel Neves e 

Guilherme Eugénio 
do 10.º E e Paulo 

Lopes do 11.º 
F, que nos 
brindaram 
com um 
som ge-
nuíno dos 
anos 60, 
apesar de 

nessa altu-
ra ainda fal-

tarem muitos 
anos para eles 

nascerem, interpre-
tando Johnny B Good, 

CHUVA DE ESTRELAS | III Ciclo | Secundário
6 de junho

do consagrado Chuck Berry e, fi-
nalmente, o primeiro lugar à inter-
pretação poderosa e muito profis-
sional de Sofia Cunha, do 12.º D, 
que cantou Rise to The Sun acom-
panhada pelos colegas José Vali-

nho do 12.º A, Billy Verdasca do 
12.º D, e João Leonardo, do 10.º A.

No final do evento, os professores 
Anabela Milheiro e Manuel Bento 
entregaram os prémios aos vence-
dores. Na altura dos agradecimen-
tos o diretor do CEF fez questão de 
assinalar os 19 anos do Chuva de 
Estrelas com um abraço ao prof. 
Jorge Gonçalves.

Este, por sua vez, repetiu os agra-
decimentos que havia feito na vés-
pera:

“Como principal responsável do 
Chuva de Estrelas, quero agra-
decer a todos os que o tornaram 
possível, desde a equipa técnica 
constituída pelos professores José 
Lourenço e Paulo Cesário, aos ex 
colegas João Duarte e Rosalina 

SEMANA CEF 2015
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CHUVA DE ESTRELAS | III Ciclo | Secundário

Sousa que fizeram questão de colaborar, ape-
sar de já não pertencerem aos quadros 
da escola, às alunas Andreia, Carolina 
Ferreira, Jacinta e Bruno Cesário, aos 
funcionários, à AECEF e TV CEF, aos ele-

mentos do júri, até ao apoio da direção que faz 
uma aposta séria neste evento todos os anos. 
O agradecimento principal vai, evidentemente, 
para todos os participantes, os alunos que, com 

o seu empenho têm feito com 
que este evento tenha vindo a ter 
mais qualidade de ano para ano.” 

Como coordenador das ativida-
des, referiu ainda: “Este evento organizado pelo 
Clube de Música e que, tal como o do teatro, 
tem uma maior visibilidade junto do público, é 
apenas um exemplo dos muitos eventos que têm 
lugar ao longo do ano organizados pelos vários 
clubes e têm como objetivos permitir a formação 
integral dos alunos, consolidar os conhecimen-
tos curriculares e pôr em prática a criativida-
de. Às vezes, alguns só conseguem ver o aspe-
to lúdico destes clubes, mas, na verdade, para 
além desse aspeto, que é necessário para que 
a aprendizagem seja○○○ feita com motivação 
e também de forma divertida, eles têm como 
principal objetivo complementar as matérias le-
cionadas nos vários domínios do saber. Por isso, 
há clubes em todas as áreas do conhecimento 
– nas ciências, na matemática, nas línguas, no 
desporto e nas artes. Por isso também, a escola 
é visitada frequentemente por personagens do 

Canções e intérpretes
1 | Lucky – Jason Mraz
Márcia Silva eTiago Pereira (7.º C)

2 | Skinny Love – Birdy
Carolina Antunes (8.º D)

3 | Silêncio e Tanta Gente – Maria Guinot 
Ema Campo (8.º D)

4 | Lips Are Moving – Meghan Trainer
Ema Campo, Carolina Marquez, Ana Bouça e Caro-
lina Antunes (8.º D)

5 | Thinking Out Loud – Ed Sheeran
Mariana Lopes (9.º A)

6 | Rude – Magic
Beatriz Volante (8.º C)

7 | All of Me – John Legend
Beatriz Oliveira (9.º E)

8 | The Story – Brandi Carlile
Daniela Carvalho (9.º B)

9 | Let It Go – Demi Lovato
Marta Vasconcelos (8.º B)

10 | Love Me Like You Do – Ellie Golding 
Leandra Vicente (8-º A)

Canção vence-
dora no escalão 
do III Ciclo



1| Rise To The Sun – Alabama Shaks
Sofia (12º D)

2| I Will Always Love You – Whitney Houston
Juliana Silva (11.º D)

3| Johnny B Good – Chuck Berry
Ricardo Alexandre e Francisco Almeida (11.º C),  
Samuel Neves e Guilherme Eugénio (10.º E) e 
Paulo Lopes (11.º F)

4| Let It Rain – Amanda Marshall
Eliana Galeão !11.º C)

5| Hurt – Christina Aguilera
Viviane Laranjeiro (12.º B)

6| A Máquina – Amor Electro
Jéssica Antunes (12-º G)

7| Radioative – Imagine Dragons
Ana Santos (12-º A) 

8| Say Something 
Alexandra Pereira (11.º D) e Leandro Vieira (11-º B)
9| When I Was Your Man – Bruno Mars
Miriam Silva – 12G

10| Teresa – Capitão Fausto
José Valinho (12.º A), Billy Verdasca, Inês Maria 
(12.º D), e João Leonardo (10.º A).

Canção vence-
dora no escalão 
do Secundário



III CICLO

SEMANA CEF 2015

SECUNDÁRIO

domínio público (escritores, cientistas, investigado-
res, desportistas, artistas...) que, com os seus conhe-
cimentos e experiência de vida, motivam os alunos 
para começarem a fazer projetos para as suas vidas 
futuras. É uma estratégia definida no Projeto Educa-
tivo, com resultados positivos, e da qual a escola não 
prescinde. Obrigado a todos.”
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Nos dias 3, 4 e 5 de junho decorreu mais 
uma semana CEF onde não faltou ale-
gria, entusiasmo, divertimento e mui-

tas atividades desportivas!

Com o objetivo de proporcionar do 5º ao 12º 
ano um leque diversificado de atividades, as 
mesmas foram planificadas tendo em conta 
não só os interesses de cada faixa etária, mas 
também os espaços e outras atividades já exis-
tentes.

Da corrida de orientação à gincana realizada 
no segundo ciclo, passando pelos espetacula-
res golos de andebol e futsal, o ambiente foi 
de festa, terminando na sexta-feira com o tor-
neio de voleibol para o ensino secundário que 
teve o seu ponto alto no sempre ansiosamente 
aguardado desafio erre professores e alunos. 
Parabéns a todos os vencedores e a todos 
aqueles que de forma brilhante dignificaram 
todos os torneios realizados num clima de ver-
dadeiro espírito desportivo.

Desporto Escolar
Pedro Cochicho, 

Professor de Educação Física

SEMANA CEF 2015
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De realçar, também, a comemoração do Dia do An-
debol em parceria com o Colégio São Mamede que 
decorreu no dia 3 de junho com a participação de 
35 alunos. 

A todos os alunos que colaboraram mais diver-
sas atividades de oficiais de mesa, arbitragem 
e orientação das equipas participantes o nosso 
muito obrigado!
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Não foi a primeira vez e não será a última: esta, a pro-
messa da equipa dos SPO  – Anabela Remédios (Téc-
nica de Educação Especial), Teresa Ferreira (Técnica 
de Serviço Social) e o Psicólogo Fernando Ferreira –, 

em conjunto com os professores Diamantino Rosa e José Carlos 
e com a colaboração de professores e funcionários que, na manhã 
do dia 5 de junho, bem cedinho, mobilizaram os alunos do 5º ano 
de escolaridade para uma manhã bem diferente.
Enquanto no pavilhão decorriam torneios de futsal, voleibol e 
outras modalidades desportivas, toda a área arborizada entre a 
piscina e o auditório e uma parte do pátio de estacionamen-
to dos autocarros encheram-se de «praticantes» de jogos que, 
ainda não há muitos decénios… era o que havia: salto à cor-da 
– pião – berlinde – malha – corrida de aros – macaca – elásti-
co… A parte mais espetacular e que envolveu maior participa-
ção foi obviamente o salto à corda.
Foram extraordinárias a partilha da alegria, a interação, a sur-
presa, a descoberta, enfim… tudo!

Fernando Ferreira, Psicólogo, Responsável pela equipa promotora da atividade

SEMANA CEF 2015

 tradicionaisJogos
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Agradecemos a todos os presentes – alu-
nos e Professoras Manuela Rosa, 
Margarida Marto, Hélia Reis, 
Fátima Carlos e o senhor  Bretes 

que, com a sua calma e cuidado, orientou o 
jogo da malha. Um obrigado também ao Prof. 
José Lourenço, que colaborou com o staff, e às  
colegas/funcionárias, Ivone e Clementina, que 
brilharam no salto à corda, um agradecimento 
pela alegria e interação.

Quem pôde participar ou simplesmente obser-
var o desenrolar desta iniciativa ficou com uma 
sensação de grande harmonia e beleza, como do-

cumentam as imagens destas 
páginas, recolhidas pelo psi-
cólogo Fernando Ferreira.

Um dia destes 
voltaremos a 

repetir…

•

SEMANA CEF 2015
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Tasquinhas CEF 2015

A Semana CEF de 2015 terminou na noite do dia 
12 com a participação da comunidade escolar na 

também já tradicional quermesse das «Tasquinhas»: 
o pavilhão do CEF –  onde teve lugar o encontro de-
vido ao receio de as condições atmosféricas serem 
adversas, transformou-se novamente num imenso 

arraial, animado e colorido.

Sensivelmente a meio do convívio, o Grupo de Cavaquinhos da 
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Moita Redonda, 
dirigido pelo ex professor do CEF, António Reis, atuou durante 
mais de uma hora para deleite dos convivas que, para além de 

ouvirem as músicas tradicionais de todas as regiões do país, ainda 
dançaram ao som das mesmas.

SEMANA CEF 2015
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Tasquinhas CEF 2015
Clube de Português
Clube de Francês/Inglês
Clube Agir Europa 
Clube de Matemática
Eco Clube
Clube de Solidariedade                                                                                                                                    
Clube de História
Clube de Fotografia | ClickAr-te 
Laboratório de Físico-Química
Grupo Física e Química
Clube Roboteam
Universidade Senior 
Grupo de Cavaquinhos 
Tvcef
Associação de Estudantes
FuncionáriosPr
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SEMANA CEF 2015

A organização esteve mais 
uma vez a cargo da direção e do professor Júlio 

Rosa com a colaboração dos clubes, grupos disciplina-
res, funcionários, pais, Universidade Sénior e Associação 
de Estudantes, além de outras realidades da escola que se 
esmeraram na preparação dos respetivos «stands» e mar-

caram presença para encerrar de uma forma útil e agra-
dável não só as atividades deste ano letivo, mas também 

para confraternizar e divertir-se – à grande.
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Uma atmosfera de calma e alegria 
marcou a edição 2015 das Tas-
quinhas que viu uma participação 
particularmente numerosa de pais, 

alunos, professores, funcionários e outros 
curiosos que acorreram para saborear os de-
liciosos pitéus que cada tasquinha preparou e 
para passar algumas horas de alegre convívio.

Para além dos manjares diversos, algumas 
tasquinhas tinham ainda atividades culturais e 
pedagógicas, com personagens trajadas a rigor. 
Não faltou também a alusão aos santos popula-
res, obrigatória nesta época do ano.

Durante muito tempo, os participantes deambularam de tasquinha em tas-
quinha, num ambiente de arraial popular transportado para o pavilhão 
gimnodesportivo da escola, reencontrando amigos, saboreando, conver-

sando e descomprimindo de um ano le-
tivo intenso de trabalho. O êxito repeti-
do do evento deixou a promessa de que, 
para o ano, cá estaremos de novo, com 
mais e melhor! 

Reconhecendo o sucesso da iniciativa, 
a Direção do CEF fez questão de diri-
gir «aos professores e funcionários» o 
seguinte agradecimento oficial:

«Vimos por este meio agradecer 
a todos os professores e funcio-
nários que colaboraram e par-

ticiparam na atividade do dia 12 “Tasquinhas” pelo cuidado, 
gosto e empenho com que o fizeram. A forma como decorreram 
as atividades demonstrara a quem nos visitou a excelente es-
cola que somos e a dedicação que temos pelos nossos alunos e 
pelo que fazemos. Obrigado. A Direção».

SEMANA CEF 2015
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CANTINHO DA AE
Pedro Gomes, Presidente da Associação de Estudantes do CEF

Durante todo o terceiro pe-
ríodo, decorreu uma ini-
ciativa de angariação de 
fundos, através do sistema 

de rifas, a favor da APAAF [Associa-
ção Protetora dos Animais Abandona-
dos de Fátima] (mais de 250 euros), e 
de dez famílias carenciadas, que rece-
beram, cada uma, um cabaz de verão, 
com massas, arrozes, açúcar, farinha, 
leite, etc. Basicamente, bens essen-
ciais. Agradecemos, por isso, a ajuda 
de quem nos ajudou a divulgar a ini-
ciativa e a conseguir tornar a própria 
iniciativa num sucesso. 

Além disso, no dia 1 de junho comemo-
rou-se o Dia Internacional da Criança. 
A Associação de Estudantes não quis 
ficar de fora deste dia tão importante 
para os mais jovens e promoveu um 

dia diferente, na Sala do Aluno, com 
um brinde simbólico aos alunos que se 
dirigiram a nós, com música ambiente 
e muitas doçarias. 

Como era a semana da petizada, orga-
nizou-se, também pelas mãos da As-
sociação de Estudantes, a Lan Party, 
que, além da sua vertente recreativa 
e desportiva, teve uma vertente mais 
solidária por parte daqueles que se 
inscreviam no torneio do jogo LOL – 
League of Legends. Conseguiram-se 
cerca de 50 quilos de bens alimentares 

que compuseram 
os já referidos ca-
bazes.

O torneio de 
FIFA decorreu normalmente, tendo 
terminado com a vitória de Dany Cos-
ta, que levou para casa um prémio sim-
bólico de 10 euros.

Na competição de Call of Duty [COD], 
o Miguel Popes destacou-se e conse-
guiu, também ele, conquistar a quantia 
simbólica de 10 euros. 

No que diz respeito ao LOL, que teve a 
maior interação e adesão por parte dos 
alunos, a equipa composta por João In-
verno, Artur Saraiva, Francisco; João 
Amendoeira e Ricardo Antunes levou 
a melhor e conseguiu 50 euros como 
prémio. 

Não nos ficámos por aqui. No dia 5, 
também na Sala do Aluno, decorreu 
mais um Dia da AE para terminar da 
melhor maneira as aulas dos alunos 
que iriam submeter-se aos exames. 

Para celebrar os feitos conseguidos 
pelos alunos e distinguir todos estes 
premiados, decorreu durante as Tas-
quinhas uma cerimónia de entrega de 
prémios a todos os vencedores das ini-
ciativas e atividades da Associação de 
Estudantes. 

Concurso Nacional de Leitura

Fases distrital e concelhia

Decorreu no passado dia 
14 de abril, decorreu, 
em Rio Maior, a fase 
distrital do Concurso 

Nacional de Leitura do distrito de 
Santarém. Trata-se de um projeto 
que envolve todas as escolas do 
país e que visa promover a leitura 
e o conhecimento de novas obras e 
autores.

Do Centro de Estu-
dos de Fátima par-
ticiparam nesta ses-
são as alunas Ana 
Bouça, do 8.º D, 
Bárbara Marques, 
do 8.º B, e Sara 
Mendes, do 7.º A, a 
representar o Ensino 
Básico, e as alunas 
Bárbara Reis, Carolina Ferreira 
e Diana Reis, do 12.º G, em repre-
sentação do Ensino Secundário.

Depois de ultrapassada, com suces-
so, a fase escolar de apuramento, as 
concorrentes do ensino básico es-
tudaram as obras Trash – Os rapa-
zes do Lixo, de Andy Mulligan, e A 
Lua de Joana, de Maria Teresa M. 
Gonzalez; para o Secundário, foi 
proposto o estudo da obra O Re-

torno, de Dulce Maria Cardoso, e 
Livro, de José Luís Peixoto. 

Esta fase do concurso contou com a 
presença de cerca de 135 alunos de 
todo o distrito na Biblioteca Muni-
cipal Laureano Santos e, posterior-
mente, no Cineteatro de Rio Maior.

Carolina Miguel Pedro Ferreira, 12.º G

No dia seguinte, 15 de abril,  de-
correu no auditório do concelho de 
Ourém a fase concelhia do mesmo 
concurso, reservada aos alunos do 
II Ciclo. Pelo CEF, participaram 
os alunos Maria Filomena Cor-
reia (5.º D), João Carreira Mame-
de (6.º B) e Rute Reis Roque (6.º 
D). Desta vez, para todos, o prémio 
foi a partipação: «Só por isso, já se 
é vencedor», afirmou a prof.ª Filo-
mena Vieira.

CNL | Associação Estudantes

Dia Internacional da Criança 
Lan Party... jogos COD e LOL numa vertente solidária...
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Mais uma vez o Clube 
AGIR Europa come-
morou o Dia da Europa. 
Com uma exposição 

alusiva às principais instituições 
comunitárias, patente no corredor 
da sala de Professores na primeira 
metade do mês de maio, o clube 
deu a conhecer, a alguns, e relem-
brou, a outros, as funções inerentes 
às instituições que regem muitos 
aspetos da nossa vida quotidiana.

Não podendo ser na data certa, por 
o dia 9 de maio ser sábado, a come-
moração teve lugar na véspera e o 
momento forte foi o já tradicional 
Europaper que anima sempre os 
mais pequenos, e não só! Foram 
eles, os alunos do 5º e do 6º anos 
,os protagonistas do momento mais 
alto: a execução do Hino da Ale-
gria, cantado e acompanhado com 
flautas e violas devidamente afina-
das, sob a batuta do professor Jorge 
Gonçalves, na presença de uma as-
sistência considerável.

E alegria foi também o que 
não faltou nas horas que se 
seguiram – desta feita, o pú-
blico-alvo foram os alunos do 
7º ano, que fizeram uma via-
gem alucinante por 18 pos-
tos alusivos a outros tantos 
países da União Europeia. A 
prova colocou mesmo à pro-
va os conhecimentos sobre a 
Europa e a União Europeia e 
testou também várias habili-
dades em domínios distintos: 
desde a escalada, que sim-
bolizava não as montanhas 
da Áustria e da Itália, mas também 
as dificuldades em construir uma 

verdadeira 
união euro-
peia… até 
à travessia 
do Canal 
da Mancha, 
na piscina, 
para chegar 
ao Reino 
U n i d o … 
onde alguns 
c h e g a r a m 
molhados (e já atrasados para par-
ticipar nas eleições – ajudando a 
confirmar ou impedir que David 
Cameron as ganhasse com maioria 
absoluta! Mas, como também não 
tinham idade para votar, seguiram 
viagem para andar de esqui em 
países nórdicos… procurar euros 
no Banco Central Europeu… des-
cobrir aromas… construir moinhos 
holandeses… Na Bélgica, forma-
ram a sigla U.E. e até procuraram 
um tesouro nas águas do Medi-

terrâneo! 
I n f e l i z -
mente, só 
encontra-
ram ves-
tígios das 
t ragédias 
que têm 
a c o m p a -
nhado a 
imigração 
de deses-

perados vindos da África e que a 
Europa não tem consegui-
do receber, aco-
lher, ajudar, 
integrar.

Para a for-
mação de 
uma cons-
ciência de 
pertença à Europa, 
foi no mínimo intensa esta tarde 
que correu muito bem e da qual os 
alunos não se vão esquecer! 

O sucesso da iniciativa fica a de-
ver-se também aos alunos do 11.º 

Acreditar na Europa
Clube AGIR

D, 11.º E e 12º F que demostraram 
saberes e responsabilidade na cor-
reção e orientação de todas as pro-
vas dos mais novos!

No final, com muito entusiasmo e 
sem dificuldade, foram encontra-
dos os vencedores: em 1.º lugar fi-
cou a equipa Summer, do 7.º B, que 
ganhou 1 310 pontos; o 2º lugar foi 
para a equipa Atlas, da turma D, 
com 1265 pontos e, finalmente, o 
3.º lu-

gar foi 
conquistado pelos Geoca-

tching, também da 
turma D, com 1230 
pontos! 

Todos receberam 
lembranças, mas a 
mais importante será 
mesmo aquela que 
lhes fica na memó-
ria.

DIA DA EUROPA 2015

A equipa vencedora, Summer, com as professoras de Geografia 
Eugénia Paz e Mrgarida Silva, dinamizadoras da atividade

Margarida Ferreira Silva, Responsavel pelo Clube Agir Europa
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A Associação «Ban-
deira Azul», orga-
nização que gere 
diversos programas, 
entre os quais o Pro-

jeto Eco-Escolas, comemorou 20 
anos de existência em Portugal.  
Para assinalar de forma marcante 
esta efeméride, convidou todas as 
Eco-Escolas do país e os municí-
pios parceiros a desenvolver ativi-
dades sobre o tema da mobilidade 
sustentável.  

A esta iniciativa nacional deram o 
nome de “Rota dos 20” e as ativi-
dades decorreram no Concelho de 
Ourém entre os dias 27 de maio 
e 5 de junho, assinalando desta 
forma também o Dia Mundial do 
Ambiente.  As professoras respon-
sáveis pela sensibilização e dina-
mização das atividades ecológicas 
na nossa escola acompanharam 
pessoalmente as diversas inicia-
tivas promovidas no âmbito da 
“Rota dos 20”.

«Com esta iniciativa – explicou a 
Prof.ª Ana Aleixo, coordenadora 
do projeto «Eco-Escola» no CEF 
– pretendeu-se envolver a nível 
nacional todas as eco-escolas na 
comemoração dos 20 anos deste 
projeto em Portugal. As atividades 
centraram-se na temática da mo-
bilidade sustentável e materiali-
zaram-se na partilha de três Tes-
temunhos que passaram de escola 
em escola. Em concreto, tratou-se 
de uma bandeira verde, seme-
lhante à que o CEF ostenta desde 
que aderiu ao projeto e que tem 
renovado ano após ano, assinada 
por todas as eco-escolas de um 
concelho e que ficará depois em 
cada um deles como testemunho 

do compromisso na educação para 
o desenvolvimento sustentável, 
O segundo testemunho é um per-
gaminho, em que cada eco-escola 
apresenta sugestões concretas que 
realiza ou pretende promover no 
âmbito da mobilidade sustentável. 
No nosso caso, as propostas cons-
tantes no pergaminho e apresenta-
das ao concelho foram a promoção 
de caminhadas envolvendo toda 
a comunidade escolar, o incenti-
vo à partilha de carro particular 
e, ainda, a construção de acessos 
pedonais em todo o concelho, es-
pecialmente junto das escolas. 
Por fim, há o Livro dos Testemu-
nhos do distrito, em que cada es-
cola escreveu uma mensagem de 
compromisso com um programa e 
apresentou de forma singela o tipo 
de atividades realizadas ou a im-
portância que elas assumiram para 
elas receberem este galar-
dão, a bandeira verde.»

No concelho de Ourém, 
os testemunhos foram 
inicialmente entregues ao 
Colégio do Sagrado Co-
ração de Maria e, no dia 
8 de junho, a professora 
Iolanda, coordenadora do 
projeto neste colégio, veio 
acompanhar uma repre-
sentação de quatro alunos 
que os trouxeram ao CEF. 
Na cerimónia que decor-
reu à entrada da escola e 
no edifício central, houve 
tempo para uma partilha 
de ideias e algum conví-
vio entre os alunos dos 
dois colégios – por parte 
do CEF, uma consistente 
delegação de alunos do 
11.º Ano. 

ECO-ESCOLAS 

«Rota dos Vinte»
– Eco-Centro de Fátima –

No dia seguinte, terça-feira, os alu-
nos do CEF caminharam  até ao 
Colégio de São Miguel, onde teve 
lugar uma breve cerimónia de en-
trega dos três testemunhos. Mais 

tarde, os Testemunhos passaram 
para a Escola Básica e Secundá-
ria de Ourém e, no dia 5 de junho, 
aproveitando as comemorações do 
Dia Mundial do Ambiente, encer-
rou-se a atividade de forma solene, 
com a inauguração de um Centro 
Ambiental (Eco-Centro) de Fátima 
onde todos os testemunhos foram 
devolvidos ao presidente da Câma-

ra de Ourém.

[Pode ver a ampla reporta-
gem realizada pela Professo-
ra Ana Aleixo no programa 

50 da TVCEF.]

AMBIENTE
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Regaleira

Na parte da manhã do dia 16 de abril, 
todos visitámos a Quinta da Regalei-
ra, uma famosa propriedade romântica 
situada no centro histórico de Sintra. 

Divididos em grupos, fomos acompanhados por 
guias que nos orientaram de acordo com os ob-
jetivos propostos pelas disciplinas de História e 
Cultura das Artes e Área de Integração. 
Os alunos da turma F do 11.º ano foi dirigida 
pela professora da disciplina, pois tinham obje-
tivos mais específicos.
Entre mitos, elementos esotéricos e símbolos 
maçónicos, alunos e professores deslumbra-
ram-se com a beleza dos jardins, fontes, lagos, 
estátuas e grutas subterrâneas, reflexo de um 
conhecimento profundo sobre cultos cristãos e 
correntes filosóficas, exaustivamente estudadas 
pelo seu proprietário, Carvalho Monteiro, e con-
cretizadas pelo arquiteto italiano Luigi Manini.
Num dos momentos mais marcantes da visita, os 
grupos foram convidados a descer ao poço iniciá-
tico, o qual dava acesso às galerias subterrâneas 
e, de seguida, à travessia do lago, tudo fazendo 
parte de um processo de purificação do homem, 
convenientemente explicado pelos guias.
Do ponto de vista estético, é de salientar a varie-
dade de estilos que prevalece nas construções, 
permitindo o contacto efetivo com os estilos 
neomanuelino e neogótico.
O interesse e o comportamento adequado de-
monstrado pelos alunos facilitou a consolidação 
de alguns conhecimentos transmitidos nas aulas e 
aguçou o gosto e o interesse por este património.

Eletricidade 

A 
parte da tarde do mesmo dia foi igual-
mente produtiva em termos de conhe-
cimentos, bem como na agradabilida-
de da visita aos locais selecionados.

As turmas do 10.º I e 10.ºJ2 deslocaram-se ao 
museu da eletricidade, a central termoelétrica 
que produziu energia elétrica para a Lisboa e 
arredores desde 1909 até 1972, para explorarem 
de outro modo os conteúdos abordados nas dis-
ciplinas de Eletricidade e Eletrónica, Tecnolo-
gias Aplicadas e Sistemas Digitais.

Foi extremamente estimulante perceber os pro-
cessos de transformação de energia térmica, a 
partir da queima de carvão mineral, em energia 
elétrica, bem como observar os diversos equipa-
mentos utilizados e comprovar as difíceis con-
dições de trabalho naquele local.

Igualmente interessantes foram as diversas ex-
periências observadas no âmbito da produção de 
energia elétrica, bem como aquelas que tivemos 
oportunidade de experimentar, mesmo as que 
nos puseram mais hesitantes, devido ao efeito 
que produziam, mas que amámos loucamente.

Loucamente

Loucamente... É este o tema da exposi-
ção que os alunos da Universidade Sé-
nior e as turmas do 10.º I, 10.º J2 e 11.º F 
foram visitar na tarde do dia 16 de abril, 

no Pavilhão do Conhecimento.

O contacto com a história da sanidade mental, 
as perturbações e a forma como se foram enca-
rando e resolvendo ou atenuando os efeitos das 
mesmas, constituiram os objetivos gerais desta 
visita.

Antes da exposição, o psicólogo da escola, Dr. 
Fernando Ferreira, apelou à observação de va-
riados aspetos, numa introdução à visita (brie-
fing) que deixou os alunos ainda com mais von-
tade de explorar os labirintos do mundo especial 
onde se preparavam para entrar.

Experienciar como se sentem as pessoas com 
determinadas perturbações mentais, entrar 
na sala das fobias, pôr à prova a sua perceção 
corporal no espelho da autoestima, ou testar a 
memória e a forma como elas percecionas as 
emoções, foram apenas algumas das experiên-
cias que os alunos e professores tiveram oportu-
nidade de vivenciar.

E ficou bem expressa a satisfação pela participa-
ção nesta visita, tendo sido salientada a riqueza 
dos elementos interativos e a diversidade de in-
formações complementares, bem como a aqui-
sição de conhecimentos nesta área complexa 
e, muitas vezes, preconceituosa, que, afinal de 
contas, precisa de um olhar positivo.

VISITAS DE ESTUDO
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Azulejos
Um património a 

preservar e valorizar

«O património azulejar português 
é único no mundo e a sua valori-
zação junto dos jovens é cada vez 
mais importante”: estas palavras 
serviram de preâmbulo ao convite 

dos responsáveis pelo «Projeto SOS Azulejo» 
a aderir à «Ação Escola SOS Azulejo 2015». 
O CEF aceitou o convite e os trabalhos reali-
zados para documentar a forma de sensibilizar 
e informar a comunidade escolar para essa ne-
cessidade deram origem a uma exposição que 
foi oficialmente aberta no dia proposto a ní-
vel nacional para a iniciativa – 6 de maio: foi 
um contributo de qualidade, com dezenas de 
reproduções de azulejos raros da nossa área 
geográfica. 
Algumas dessas ilustrações foram divulgadas 
a nível mundial pelo «Projeto SOS Azulejo», 
que mereceu em 2013 o Grande Prémio da 
União Europeia para o Património Cultural, 
na categoria Educação, Formação e Sensibi-
lização. 
Portugal recebeu pela 1ª vez este prémio em 
2014, passando  assim a fazer parte do Clube 
Internacional de Excelência, intitulado The 
Best in Heritage.

PATRIMÓNIO NACIONAL

Exposição
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A inauguração da exposição, organizada pela profes-
sora Lígia Carvalho no salão de exposições que deno-
minamos «Estufa» – o calor sentido nesse dia bem jus-
tifica o nome... – teve lugar no dia 6 de maio, após a 
cerimónia de descerramento da placa que distingue o 
CEF como «Escola Voluntária». Além da Prof.ª Lígia 
Carvalho e de uma das suas turmas do 8.º ano, estive-
ram presentes, o vereador da Câmara de Ourém com 

o pelouro de Fátima, Dr. Nazareno do 
Carmo, e o diretor do CEF, Prof. Manuel 
Bento: ambos sublinharam a pertinência 
e importância da iniciativa, louvando ao 
mesmo tempo a qualidade dos trabalhos 
realizados.

PATRIMÓNIO NACIONAL

Tonalidades

Ação Escola SOS Azulejo 2015 
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JUNCAL
Conhecer a fonte de um dos capítulos mais interessan-

tes da história da azujelaria protuguesa

Uma visita à igreja matriz do Juncal permite conhecer e 
admirar, primeiro, um exmplo excecional da «tapeçaria» 
que reveste e embeleza as paredes da igreja matriz, e des-

cobrir, nos arredores, preciosidades ♥como imagens 
que documentam e alimentam formas de  reli-

giosidade popular ou poemas lavrados na 
reluzente película de cerâmica nos arre-

dores da igreja, e onde até entradas de 
casas de banho públicas ou moradias 
de famílias com nomes peculiares, 
ou de difícil decifração, utilizam o 
azujelo como meio de comunica-
ção... indelével (se não forem «sur-

ripiados», como tem acontecido em 
Belém...). 

JUNCAL
A página do portal do município de Porto de Mós na Internet – http://www.municipio-

portodemos.pt/page.aspx?id=289 – oferece uma documentação muito rica sobre a 

«Real Fábrica do Azulejo» 
que dá gosto ler (e que reproduzimos aqui, com o convite a visitar «in situ», 

uma parte dessa informação)

A Fábrica do Juncal foi fundada 
em 1770, por José Rodrigues 
da Silva e Sousa, natural dos 
Milagres (Leiria) mas descen-

dente de juncalenses já que seu avô e 
seu pai, artistas que dirigiram a cons-
trução do Santuário dos Milagres da-
qui eram naturais.

Esta indústria foi incentivada pela po-
lítica do Marquês de Pombal que pre-
tendia desenvolver a economia com o 
incentivo à produção nacional.

O Juncal, zona de argilas, por exce-
lência, era assim um local privilegiado 
para a criação de uma indústria de ce-
râmica a que se juntavam as condições 
de escoamento dos produtos, já que 
se encontrava próximo da Estrada Real 
que ligava Lisboa ao Porto.

Localizada, segundo documentação 
da época, na Rua da Carreira da Vila, 
a fábrica funcionou, inicialmente, em 
barracões provisórios, tendo-se desen-
volvido progressivamente com a cons-
trução de novas instalações.

O fundador foi quem primeiro dirigiu 

a fábrica, pelo menos artisticamente. Ele 
próprio pintou algumas peças de faiança 
havendo, ainda hoje, alguns exemplares 
por si assinados. Da sua autoria são tam-
bém os azulejos que decoram as igrejas do 
Juncal e dos Milagres, estes, aliás, datados 
e assinados.

No único livro de matrícula que se conhe-
ce e onde o primeiro registo dos emprega-
dos, datado de 1778, destaca-se José Luís 
Fernandes da Fonseca, natural de Raxal do 
Bispo, em Coimbra, que terá trabalhado 
nas oficinas do ceramista Brioso e que veio 
para o Juncal para “...benefício da fábrica e 
fazê-la manobrar”.

Com este artista que viria a ser o adminis-
trador da Fábrica, foram introduzidas no-
vas influências e novas técnicas na decora-
ção. A maneira clássica e erudita viria a dar 
lugar à denominada “maneira do Juncal”, 
mais simples nas formas e na decoração.

Relativamente ao azulejo, ele seguia os 
modelos da época, apesar de revelar algu-
mas particularidades. São ainda hoje dig-
nos de destaque, na maior parte, os azule-
jos, já referidos, que decoram as Igrejas do 
Juncal e dos Milagres.

PATRIMÓNIO NACIONAL
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Desenhar faz parte do ser huma-
no, mas esta capacidade precisa 
de ser cultivada, desenvolvida… 

Partindo de oito imagens pro-
postas, os alunos da turma C do 
8.º ano realizaram trabalhos 

que deram vida à exposição pa-
tente no corredor central, junto 

à sala de Professores.

"Eu Gosto de Pintar"! 
Foi este o título e o 
tema de um concurso 
lançado pela Ludote-
ca a alunos do 5º e do 
6.º anos. Os trabalhos 
foram realizados ao 
longo do 2º período e 
avaliados no dia 15 de 
abril.  Estes são os ven-
cedores:

5.º Ano 
– 1.º lugar: Beatriz Nevs (5.º D). 
– 2.º lugar: Inês Henriques (5.º D).  
– 3.º lugar: Jorge Oliveira (5.ºD).

Ludoteca – Concurso

“Eu Gosto de Pintar”

6.º Ano
– 1.º lugar: Tomás Órfão (6.º C). 
– 2.º lugar: Bruna Faria (6.º C).
– 3.º lugar: Andreia Rodrigues (6.º A).

Promovida 
pelo NES 
– Núcleo 

de Educação 
para a Saúde –, 
uma das ativi-
dades que assi-
nalaram no CEF 
o Dia Mundial 
da Saúde foi um 
rastreio auditi-
vo, ou audioló-
gico. Esta atividade decorreu em 
dois dias, teve como destinatários 
os alunos do Ensino Básico e da 
Universidade Sénior e contou com 
a colaboração da audiologista Ale-
xandra Patrão, acompanhada por 
Francisco Matos, colega da mesma 
profissão, a terminar o seu estágio 
curricular.

Ouvimos sem 
entender

Um dos principais obje-
tivos da iniciativa era de-
tetar problemas ao nível 
auditivo que, entre outras 
consequências, quando 
existem  – e são frequentes 

– comprometem uma interpretação 
correta dos sons e, por conseguin-
te, de um bom desempenho escolar. 
Os alunos ficaram conscientes e 
alertados para comportamentos que 
podem causar otites e outras pertur-
bações, ou alterações, no plano au-
ditivo, nomeadamente um uso erra-
do dos «fones» , ouvindo música ou 
televisão «em altos berros»...

Rastreio de audiologia

TRABALHOS ALUNOS | Formação
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Nos dias 21 e 24 de abril 
tiveram lugar, no CEF, 
sessões de sensibilização 
e informação sobre  o 

tema da Violência no Namoro, des-
tinadas aos alunos do 9.º ano, no 
âmbito do projeto “Namorar com 
Fair Play”, dinamizadas por duas 
formadoras do Instituto Português 
do Desporto e Juventude [IPDJ]: 
Lurdes Borges e Fátima Confraria.

Trata-se de um  pro-
jeto de voluntariado 
que aposta na pre-
venção de comporta-
mentos de risco face 
às situações de vio-
lência no namoro, 
junto de alunos(as) 
do 3º ciclo do ensi-
no básico e ensino secundário. As 
formadoras adotaram dinâmicas in-
terativas e apelativas que possibili-

Sai daqui, se faz favor! É o 
título de um dos poemas da 
obra Dois dedos de Conver-
sa, de 

Carmen Zita 
Ferreira, que 
fez com que 
os alunos das 
turmas C e D 
do 5.º ano saís-
sem do CEF, no 
dia 23 de abril, 
para comemorar o Dia do Livro. 

A apresentação do espetáculo cou-
be aos meninos do Externato, que 
mostraram que os livros nos permi-
tem imaginar, voar… 

Depois da música dedicada ao 
Dom Livro, cantada pelos meni-
nos do 1.º ciclo, os alunos do CEF, 
fazendo uma surpresa aos amigui-
nhos do Externato de S. Domingos 
e aos convidados das escolas do 
primeiro ciclo de Fátima, drama-
tizaram uma história onde desfila-
ram várias “personagens”: o cão, o 
tigre, o melro e um homem sisudo. 
Expectantes e atentos, perceberam 
de imediato que para agradarmos 

Namorar com fairplay

taram o esclarecimento de dúvidas 
sobre esta temática, nomeadamente 
no que concerne aos estereótipos 
de género. 

Os alunos refletiram sobre a ado-
ção de comportamentos positivos 
relativamente a uma cultura de ci-
dadania, de não-violência, que pri-
vilegia as relações interpessoais e 
sociais que permitam a igualdade 

de género e de opor-
tunidades. 

Os alunos participa-
ram com entusias-
mo e consideraram 
o projeto enriquece-
dor e fundamental na 
prevenção de futuros 
comportamentos vio-
lentos.

Anabela Milheiro, Professora de História,
Coordenadora da atividade

às pessoas que nos rodeiam não 
podemos importuná-las. 

Na segunda 
parte de um 
e s p e t á c u l o 
muito aplau-
dido por uma 
plateia muito 
especial de 
meninos e me-
ninas de palmo 
e meio, senta-

dos no chão, intrigados e participa-
tivos, cada um continuava à espe-
ra de se tornar um Pequeno herói 
em barco de papel. Foi assim que 
ouviram declamar outro poema, 
construíram o seu próprio meio de 
transporte, e perceberam a lição: a 
mensagem, que tinha de ser explí-
cita, era: “nunca devemos fazer aos 
outros / aquilo que não queremos 
para nós.” Melhor ainda, na nossa 
perspetiva: Não deixes de fazer aos 
outros o que gostarias que eles fi-
zessem a ti – ou por ti.

Afinal, aprender uns com os outros 
é sempre muito gratificante! O nos-
so muito obrigado pelo convite.

Animação no Externato

FORMAÇÃO | INFORMAÇÃO

Cristina Carvalho, Professora Bibliotecária,
organizadora do evento
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Por iniciativa do Serviço 
para o Ensino da Igreja 
nas escolas, da diocese de 
Leiria-Fatima, decorreu 

no dia 8 de abril, em Ourém, a 6ª 
edição do encontro INTERES-
COLAS, subordinado ao tema «A 
família é um tesouro». Destinado 
aos alunos do II Ciclo, o CEF par-
ticipou com todos os alunos do 5.º 
ano, que passaram o dia inteiro no 
Centro de Negócios do concelho.
O programa começou às 9 horas 
e meia, com o acolhimento dos 
1.200 alunos das várias escolas. 
Seguiram-se momentos de anima-
ção, saudações de boas-vindas e de 
reflexão, e a difusão de uma breve 
mensagem do bispo da diocese , D. 
António Marto, sobre a «Família 
como tesouro de Deus». 
Ao serem apresentadas, as escolas 
participantes tentaram assinalar a 
sua presença através de um grito 
de claque, previamente ensaiado, 
mas o tempo disponibilizado para 
esse vibrante assinalar da própria 
presença foi demasiado escasso. 
Depois de um breve lanche, o tem-
po foi preenchido com jogos e ati-
vidades diversas, tendo por pano de 
fundo a expressão «Família: um 
tesouro a descobrir».
Sendo a representação do CEF uma 
das mais numerosas, foram criados 
5 grupos e, em saudável competi-
ção com os colegas das restantes 
escolas, cada um procurou resolver 
provas: dirigir-se aos vários pontos 
espalhados pelo parque e respon-
der a questionários. Houve também 
provas, como saltar à corda, correr, 
atirar bolas… Nestas provas físicas 
ganhavam-se patacas, coladas de-
pois numa “arca” para, mais tarde, 
se construir uma “árvore simbó-
lica”, com os nomes de valores e 
ideias importantes para viver e de-
fender a família.
O almoço teve lugar no parque e 
houve tempo para 
brincar. A parte final 
do encontro decor-
reu novamente no 
edifício do Centro 
de Negócios: foi 
muito agradável, 
houve música e bre-
ves dramatizaçoes; 
no fim, teve lugar o  
momento do Envio. 

Os alunos empe-
nharam-se muito e 
foi bonito ver todo 
aquele colorido e 
vida espalhados pelo parque durante 
a realização das atividades. Alguns 
deram largas à fantasia e propuse-
ram uma nova forma de cantar o 
hino do CEF: letra declamada  e, ao 
mesmo tempo, ritmada numa dança 
estilo hip-hop, sob a batuta – melhor 
dizendo, liderança – de uma das alu-
nas que, nesse momento assumiu o 
papel de verdadeira animadora de 
grupo, seguida e admirada por todos 
os seus colegas
Este encontro teve como objetivos, 
entre outros, como se podia ler no 
panfleto com o programa, aqui pu-
blicado, redescobrir a riqueza de 
viver em família, participar e 
empenhar-se na escola, descobrir 
novos sentidos e valores para 
crescer em humanidade; viver a 
alegria e a beleza do encontro e 
da partilha; apreciar o valor da 
família como dom de Deus ao 
serviço da humanidade…
Segundo o testemunho dos pro-
fessores que acompanharam os 
alunos do CEF, mas sobretudo 
deles – dos alunos –, esta 6ª edi-
ção do encontro INTERESCO-
LAS proporcionou um ambiente 
favorável e lançou boas bases 
para o cumprimento de todos es-
ses bons propósitos.

A Família é um tesouro

Era uma vez…
“Escrever para crianças é um dos 
exercícios mais difíceis em literatu-
ra”, afirmou o presidente da União 
das Misericórdias Portugueses no 
prefácio ao livrinho intitulado «Era 
uma vez». Trata-se de uma iniciati-
va proposta como forma de angariar 
fundos para acrescentar e melhorar 

algumas instalações do 
Centro de Recuperação 
de Deficientes, de Fátima. 
A equipa pedagógica da 
Biblioteca Escolar e o 
Clube de Português de-
cidiram divulgar junto 
dos alunos do II Ciclo, 
a  história escrita e ilus-
trada por alunos do CEF,   
intitulada Maurício e o 

Planeta do Queijo, e termina assim: «Agora, 
Maurício e Alice passam os dias a cuidar dos 
seus cinco lindos netinhos (p.44)
Assim, motivados, apelamos ao donativo que 
pretende remodelar a sala de atividades ocupa-
cionais e construir um jardim exterior adaptado 
a pessoas com mobilidade reduzida.
Concluídas as sessões de divulgação, agradece-
mos a generosidade dos pais, alunos e profes-
sores que solidariamente ajudam a construir um 
mundo melhor. 
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Maria da Graça dos Santos Fevereiro,  
Prof.ª de EMRCe dinamizadora do encontro

EMRC | VI INTERESCOLAS

Joana Silva Heleno, 5.º C, improvisou-se dirigente do coro que cantou o Hino do CEF

“Ser para o outro” 
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Na tarde do dia 10 de abril, um grupo 
de alunos do CEF e alguns professores 
partiram em direção ao quartel militar 
de Leiria para participar no V Encon-

tro Nacional do Ensino Secundário, destinado 
aos alunos matriculados na disciplina de Edu-
cação Moral e Religiosa Católica (EMRC). O 
grupo do CEF foi um dos primeiros a receber 
as boas-vindas dos responsáveis pelo Encontro, 
que teve como tema “(Des)Abrigo-me Conti-
go” e por objetivo simular a experiência de vi-
ver num campo de refugiados.

Tudo começou às 17 horas, com a primeira ex-
periência dessa simulação: alunos e professores 
passaram por um túnel, a correr, de onde saía 
fumo e se ouviam tiros; depois, foram revista-
dos por militares e, seguidamente, receberam 
um carimbo na mão e uma pulseira de identifi-
cação. Dessa forma e com a participação em vá-
rios jogos, os alunos conheceram e interagiram 
com colegas provenientes de todos os pontos do 
país.

Após o jantar, vivido à maneira dos refugiados, 
os alunos assistiram a um vídeo sobre a situação 
dos refugiados na Síria e a noite terminou com 
a criação de um “logo humano”, formando a pa-
lavra «Paz», e o lançamento das luzes da vida 
sob forma de pequenos balões iluminados: isso 
aconteceu num ambiente de profundo silêncio 
em homenagem aos milhões de refugiados e aos 
cristãos perseguidos e mortos em nome da fé 
que professam.

Na manhã do dia 11 de abril, os mais de 1300 
participantes neste encontro foram à procura de 
um “novo abrigo”, nos jardins do Castelo de Lei-
ria, onde estava programada uma espécie de caça 

ao tesouro. 
Por se ter 
deposi tado 
demasiada confiança 
nas tecnologias, esta 
atividade, programa-
da para ser monitora-
da por telemóvel, dei-
xou a desejar, pois muitos alunos não receberam 
ou não souberam gerir adequadamente a aplica-
ção informárica preparada para o efeito. 

No final da manhã, teve lugar um encontro com 
a jornalista do público Sofia Lorena, que par-
tilhou a sua paixão por “conhecer pessoas, ir 
ao seu encontro” e trazer, para o ocidente, “as 
suas histórias” carregadas de “despojamento, 
de procura e de reinvenção do que é ser pessoa 
numa busca pela essência, pelo espiritual”. De 
seguida, e ainda antes do almoço, oferecido pela 
organização, teve lugar a representação de uma 
peça teatral sobre o tema do encontro, a cargo 
da companhia RefugiActo, formada por antigos 
refugiados.

Depois do almoço, como num êxodo bíblico, 
formou-se uma impressionante multidão des-
cendo pelas ruas estreitas de Leiria a caminho 
da Sé, para o ato de encerramento, ou envio: 
uma cerimónia marcada pelo retinir de dezenas 
de campainhas, como anúncio de ressurreição 
pascal, e de candeeiros iluminados, represen-
tando a Luz que Cristo ressuscitado trouxe ao 
mundo.

Durante a breve celebração da palavra na cate-
dral de Leiria, apinhada, o bispo de Santarém, 
D. Manuel Pelino Domingues, que é presiden-
te da Comissão Episcopal da Educação Cristã 
e Doutrina da Fé, agradeceu a “participação 
de um número tão elevado de alunos” e pediu 
“coragem e confiança” para que todos “sejamos 
construtores e artífices de um mundo melhor”.

No final, os docentes das várias dioceses recebe-
ram simbolicamente os candeeiros para levarem 
a sua “luz” às suas comunidades e aos seus alu-
nos. Por sua vez, os alunos tiveram a surpresa 
de receber um diploma de participação e “mar-
cadores” com pensamentos do Papa Francisco 
sobre os temas e problemas dos refugiados, 
nomeadamente, a justiça social, a economia, no 
verdadeiro sentido da palavra, o amor, o bem 
comum e a alegria.

EMRC – Encontro Nacional do Ensino Secundário

“(Des)Abrigo-me Contigo”
Maria da Graça dos Santos Fevereiro

Professora de EMRC

EMRC | SECUNDÁRIO
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“Segurança 
Alimentar”

A Segurança Alimentar é o tema definido 
pela OMS para celebrar o dia Mundial da 
Saúde em 2015. 

Os alimentos com bactérias, virus, parasitas ou 
substancias químicas são responsáveis por mais 
de 200 doenças que vão desde a diarreira ao 
cancro.

O consumo de alimentos não seguros é respon-
sável pela morte de cerca de 2 milhões de pes-
soas por ano, a maioria crianças.

A OMS aproveita o Dia Mundial da Saúde para 
fomentar medidas destinadas a melhorar a segu-
rança dos alimentos ao longo de toda a cadeia 
alimentar, desde a exploração até ao prato do 
consumidor.

A segurança alimentar tem que ser uma respon-
sabilidade partilhada entre agricultores, fabri-
cantes, vendedores a consumidores.

A publicação da OMS Cinco chaves para a se-
gurança dos alimentos alerta para a importancia 
das boas práticas na manipulação e preparação 
dos alimentos:

• Mantenha a Limpeza
• Separe alimentos crus e cozinhados
• Cozinhe os alimentos completamente
• Mantenha os Alimentos a temperaturas se-

guras
• Use água e matérias primas inócuas
• Tenha confiança nos alimentos que lhe che-

gam ao prato.

Saúde – O melhor é prevenir
Para assinalar o Dia Mundial da Saúde que se 
comemora a 7 de abril, o NES dinamizou algu-
mas atividades dirigidas a públicos distintos. 
Os alunos dos 5º, 6º e 7º anos, divididos por 75 
equipas, participaram num peddy papper sobre 
o tema da Saúde, realizado nas aulas de Edu-
cação Física com a colaboração dos respetivos 
professores. Esta atividade procurou aliar à ati-
vidade física, essencial à saúde, os conhecimen-
tos que os alunos têm sobre questões relaciona-
das com o tema e que são abordadas nas aulas 
de Ciências. No final, apesar de cansados todos 
os alunos se mostraram satisfeitos e receberam 
um certificado de participação.

 Prof.ª Teresa Ferreira | NES 

Rastreio Auditivo
Nos dias 17 e 21 de abril, numa vertente bastan-
te diferente, realizou-se um Rastreio Auditivo 
para os alunos do 5.º e do 9.º ano, alunos da Uni-
versidade Sénior e funcionários, com a colabo-
ração da Drª Alexandra Patrão, Audiologista no 
Espaço Vertigem e Audição. Apesar de alguns 
receios iniciais os alunos mostraram-se bastante 
curiosos em relação aos problemas auditivos.

DIA MUNDIAL DA SAÚDE
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Decorreu ainda uma exposi-
ção de trabalhos elaborados 
pela turma do 10.º ano do 
Curso Profissional de Técnico 
Multimédia, sobre a Preven-
ção do Alcoolismo na Ado-
lescência e uma exposição 
intitulada Química e a Saúde 
realizada pelos alunos do 12º 
ano, na disciplina de química.

N
a tarde do dia 20 de 
maio de 2015, o Clube 
de Solidariedade orga-
nizou mais uma saída 
da escola no âmbito do 
projeto Escola Solidá-

ria e Voluntária.

Foi a 5ª visita do ano e, desta vez, 
os interlocutores dos 17 alunos que 
participaram, acompanhados pela 
professora Graça Fevereiro, foram os 
hóspedes da Casa Diocesana do Cle-
ro de Leiria-Fátima, uma instituição 
que acolhe os sacerdotes após deixarem a 
sua vida ativa nas paróquias, assim como 
as suas familiares ou colaboradoras que os 
acompanharam na sua vida de serviço sa-
cerdotal e pastoral. 

Fomos acolhidos muito calorosamente pela 
assistente social, Dra. Alexandra, e pelo Di-
retor da casa, Padre José Clemente Dotti, 

Já antes da nossa chegada alguns utentes da 
Casa aguardavam e entretanto foram che-
gando outros. Nos breves momentos de in-
teração que preencheram o tempo, depois 
dos alunos, foi a vez de também os utentes 
dizerem palavras de apresentação pessoal 
– e todos o fizeram, com humildade mas 
também com prazer e orgulho, recordan-

do brevemente as etapas fundamentais das 
próprias vidades de muitas dezenas de tra-
balho ao serviço das pessoas das paróquias 
onde foram párocos, ou noutras funções, 
todas com grande valor e significado.

O senhor padre Adelino Ferreira, além do 
ministério sacerdotal que exerceu em dife-
rentes lugares, foi também responsável pela 
animação no santuário de Fátima nas qua-
tro vezes que JPII veio a Portugal. Dessas 
visitas, guarda obviamente muitas recorda-
ções, mas, especialmente “a sua capacidade 
de concentração para a oração e, ao mesmo 
tempo, também a sua palavra ardente para 
comunicar a espiritualidade”.

A chegada inesperada de D. Serafim Fer-
reira e Silva, Bispo emérito da Diocese de 
Leiria-Fátima, visivelmente satisfeito com 
a presença da juventude nesta Casa, enri-
queceu esses momentos de partilha e co-
nhecimento recíproco, que acabaram por 
decorrer num ambiente de alegria e bom 
humor… 

O encontro terminou com um saboroso lan-
che, desta vez oferecido aos visitantes pela 
Casa, depois de o senhor Padre Giuseppe 
Clemente Dotti, ter  brevemente recordado 
aos visitantes as origens da sua vocação e 
falado sobre a Casa Diocesana do Clero 
de Leiria/Fátima que dirige, e que acolhe 
atualmente 11 sacerdotes e 9 senhoras.

 5ª Visita

na Casa Diocesana do Clero 
de Leiria-Fátima

Prof.ª Maria Graça Santos Fevereiro

CLUBE DE SOLIDARIEDADE

O Bar da Escola
O Bar do CEF, além de ser um ponto de paragem, en-
contro e convívio entre alunos e professores, é também 
o lugar onde se defende a saúde da comunidade escolar. 
Simpatia e profissionalismo são apanágio dos funcio-
nários, quer quando o bar se transforma em espaço de 
diálogo ou lugar de estudo para os alunos, quer quando 
acolhe algum solitário “cliente”.

Uma outra iniciativa que assi-
nalou a Semana da Saúde foi 
promovida pelas professoras 
Leonor Rodrigues e Margarida 
Castelão Dias, para mostrar a 
importância da Química no 
campo da saúde. O resultado 
foi numa exposição de carta-
zes muito ricos em informação 
científica que toda a comuni-
dade escolar pôde conhecer e 
admirar.
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Quando se 
fala de 
m o r t e , 
confesso 

que me torno débil. 
O meu estado de es-
pírito torna-se cético, 
e de tal maneira irreme-
diável que desato a chorar 
como uma louca num cantinho 
qualquer. Sinto-me insignificante, 
mesquinha, cada vez que essa sen-
sação me reaviva a memória.

A morte é sem dúvida uma dor in-
compreensível que foge do alcance 
das pessoas e que escolhe as mais 
queridas, as que fazem mais falta 
neste mundo, o que odeio. Odeio 
ver alguém chorar por outro que 
está num sítio melhor, odeio en-
trar numa atmosfera potenciada de 
negação, ódio, falta de esperança, 
vingança, odeio ver as pessoas de 
preto num velório como se a morte 
fosse um inferno escuro e entris-
tecido. Porquê? Se eu odeio tudo 
isto, por que razão choro? Talvez 
porque se desvaneceu uma vida, 
talvez porque não serei capaz de 
encontrar uma pessoa de espírito 
semelhante ao seu, talvez por ódio 
do mundo, do ciclo da vida, ou ain-
da, talvez por medo de olhar para 
o morto e ver-me a mim mesma 
ali esticada, branca como a neve, 
adormecida eternamente. Por que 
razão nos conceberam a vida se 
dois segundos depois nos despedi-
mos dela? Qual é o sentido disto? 
Eu sou demasiado humana para 
morrer, isto é, sou demasiado liga-
da à vida mundana para renunciar a 
ela tão facilmente. Adoro o cheiro 
a café pela manhã, adoro acordar 

com o sol a iluminar-
-me a face, adoro ler 
bons livros de manhã 
ao sol, adoro o vento 
que navega levemen-
te pelos meus cabe-

los, adoro olhar para 
o céu, sentir o cheiro a 

verdura, ouvir os pássaros 
a falarem numa linguagem se-

creta, adoro ver o luar antes de me 
deitar, adoro passear por um prado 
verdejante, adoro as pequenas coi-
sas, os pequenos momentos que a 
vida me oferece e eu não abdicarei 
disso por nada deste mundo. A úni-
ca riqueza que me pertence é este 
sabor a vida que consome o meu 
ser.

Tu és outra vida que, ao que pare-
ce, se cruzou com a minha de um 
modo radical. Tu fazes parte do 
meu mundo agora e, quando partir, 
continuarás a fazê-lo. A outra sen-
sação que eu não deixo de sentir 
é o prazer que me oferecias, a tua 
voz, o teu sussurro, o teu riso, o teu 
toque, o teu beijo, o teu cheiro, a 
tua respiração… Tudo isso que faz 
parte de ti é parte de mim. Quando 
morrer, levarei todos esses pensa-
mentos e sensações comigo. Como 
todos nós temos de ser chamados a 
partir, beijar-te-ei uma última vez, 
tal como a primeira, e caminharei 
para a luz com esse teu sabor nos 
meus lábios para nunca mais te es-
quecer!

Larisa Tiurbe  
11.º D

Viajar, des-
c o b r i r 
n o v o s 
p a í s e s , 

novas culturas, é, 
decerto, algo extre-
mamente apreciado 
por muitos. Mas será 
apenas uma forma diver-
tida de passarmos as nossas fé-
rias? Claramente que não!

A viagem é muito mais do que isso, 
faz-nos ver o cosmos e os seus ha-
bitantes de uma forma muito di-
ferente, pois, quando viajamos, 
defrontamo-nos com novas manei-
ras de ver o mundo, novas culturas. 
Assim, explorar e compreender as 
características de cada país fazem-
-nos crescer, crescer enquanto 
pessoas. Aprendemos a respeitar o 
outro e os seus ideais, a vivermos 
“juntos”, sem brigas ou confusões. 
Passamos a valorizar não só o nos-

Confidências
so povo, mas também 

aqueles que vivem 
além fronteiras.

Além disso, os nossos 
horizontes são alarga-
dos, apercebemo-nos 

de que não pertencemos 
apenas a um país, mas que 

somos um “cidadão do mun-
do”. E, como tal, temos de proteger 
a nossa habitação, viver em harmo-
nia e lutar em conjunto, a fim de 
podermos viver em plenitude.

Deste modo, viajar não é apenas si-
nónimo de diversão e lazer. É tam-
bém um meio de aprender a respei-
tar o outro, a viver com ele, a lutar 
pelo mesmo objetivo em conjunto. 
É uma forma de enriquecimento 
mútuo, aquisição de conhecimento 
e conquista de novos vizinhos.

Gabriela Gomes, 12.º C

Enriquecer o espírito

O que é um pedido de desculpa?
Um pedido de desculpa
Não é algo fingido
É algo com sentimento
E com arrependimento
É um arrependimento interior
Face à nossa atitude mal pensada
Ao nosso comportamento inadequado
Ao nosso jeito “mal criado”
É uma palavra sentida
Direcionada a uma pessoa ferida
Por causa da nossa mentalidade primitiva

Uma mentalidade que se julga superior
Capaz de tornar qualquer ser inferior
Capaz de agir sem pensar perante as pessoas ao seu redor
Mas ainda bem que existem pessoas cientes
Pessoas competentes 
Capazes de mostrar que ainda somos seres inconscientes
Inconscientes dos nossos atos
Inconscientes dos nossos desabafos
No entanto, conscientes de que estamos errados
Por isso peco desculpa!
A quem inferiorizei
A quem magoei 
A quem dececionei. 

I. C. P. L.
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TRABALHOS DE ALUNOS

«

Este 
sabor a 

vida que con-
some o meu 

ser»

Viajar é 
defrontar-se 

com novas ma-
neiras de ver 

o mundo
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Muito bem, sejamos hones-
tos:  há muitas diferenças 
entre o que um homem 

consegue fazer e o que uma mulher 
consegue fazer. Se pedirmos a um 
homem para retirar um pedregu-
lho do meio da estrada, ele fá-lo-á 
sem dificuldade; mas, se pedirmos 
a uma mulher para o fazer, ela terá 
dificuldade. Por outro lado, uma 
mulher consegue realizar tarefas 
mais delicadas com maior facilida-
de, como tecer – um homem, com 
as suas manápulas gigantes, estraga 
tudo em dois tempos.

Já lá vai o tempo em que ambos 
os sexos eram vistos de maneira 
diferente (pelo menos num plano 
geral), mas ainda é preciso ter-se 
tanto cuidado com o que se diz so-
bre a diferença entre uma senhora e 
um cavalheiro, para que o exemplo 
que referi anteriormente não seja 
imediatamente entendido como 
“sexista”!... Claro que as mulheres 
têm o direito de fazer tudo o que os 
homens fazem, mas será que o con-
seguem fazer? Talvez não…

Lembro-me do comentário às mu-
lheres feito pelo Ega, n’Os Maias, 
de a mulher dever “ser primeiro 
bela, e depois estúpida”, e digo que 

UNIVERSIDADE SÉNIORHomem versus Mulher

estúpido é ele, 
pois onde está 
a diversão 
de viver com 
uma mulher 
que não sabe 
fazer nada 
além do que 
lhe foi biolo-
gicamente preparado? Pois eu digo 
que a mulher perfeita precisa de 
ter beleza, esperteza, maturidade, 
humor, e até um bocado de clas-
se (tudo isto só para me aturar), 
em iguais fatias, e tudo isto junto 
forma um delicioso bolo (ou uma 
piza…) de feminidade.

E então, se uma mulher tem gran-
des músculos e um homem mãos 
delicadas (duas coisas que me fal-
tam)? O que é importante não é o 
que conseguimos fazer, mas o que 
fazemos realmente, pois é isso que 
determina a pessoa que somos, não 
é o sexo a que pertencemos e tirar-
mos todos os adereços, não somos 
iguais? Claro que somos, mas o ser 
humano é único pelo modo como 
usa os seus adereços. Se fôssemos 
todos esculpidos do mesmo modo, 
o mundo não teria variedade, e 
isso, para mim, seria um mundo 
horripilante.

Olá, amigos leitores!
Eu faço parte do grupo 
de alunos da Universi-
dade Sénior do CEF. 

Ora, como o ano letivo se aproxima 
do fim, é normal, para qualquer um 
de nós, que se faça uma avaliação 
dos saberes adquiridos.
Eu e todos os meus colegas das di-
versas disciplinas acreditamos que 
foi extremamente positivo, pois as 
desistências que houve foram uni-
camente por motivos de saúde.
Alguns de nós desconhecíamos 
que dentro de si havia um pequeno 
artista plástico, outros seriam inca-
pazes de pronunciar corretamente 
uma frase em inglês. Também exis-
tiam aqueles que se assustavam 
com o tão falado “Facebook” e, já 
agora, os que temiam entrar numa 
piscina… ou fazer ab-
dominais num ginásio.
Enriquecemos os nos-
sos conhecimentos 
“culturais” nas temáti-
cas de Psicologia, Arte 
e História. Tudo isto, 
concretizado com visi-
tas de estudo.
Verificámos que todo 
o “ser humano” que 
partilha este espaço do 

CEF é simpático e amável para 
connosco.
Portanto, amigos reformados que 
estais em casa sem grandes ob-
jetivos… venham juntar-se a nós 
para recordar o que está esquecido, 
aprender coisas novas ou partilhar 
os vossos saberes e amizade.
Em nome dos meus colegas, o nos-
so “grande obrigado” a toda a dire-
ção do CEF e aos nossos queridos 
professores pela simpatia, amiza-
de, carinho, compreensão… que 
tiveram connosco.
Também fazemos saber que o entu-
siasmo para regressarmos no próxi-
mo ano letivo é para manter.
Boas férias a todos!

Pelos alunos da Universidade Sénior, 
Maria Rosa Reis

Cartaz criado por alunos da Universidade Sénior para assinalar uma 
parte do seu espaço, nas «Tasquinhas CEF 2015 (Pavilhão, 12 de 

junho), no qual se pôde saborear... favas e toucinho.

Clube de Português na Figueira da Foz
Museu do Sal

No dia 11 de junho de 2015, 
mais de 70 alunos do III 
ciclo do Ensino Básico 

realizaram uma visita de estudo 
ao «Núcleo Museológico do Sal», 
conhecido como Museu do Sal, 
na Figueira da Foz:  esta visita ex-
traordinária teve o Mar como tema 
de estudo, definido pelo Clube de 

Português para as suas atividades 
(durante o ano que termina), e en-
tre outros, tinha como objetivos 
conhecer e valorizar o património 
português e atividades com ele re-
lacionadas, assim como promover 
o enriquecimento cultural e o con-
vívio salutar entre alunos e profes-
sores. 

Nuno Vicente, 11.º E

Estes e outros objetivos foram plenamente 
alcançados e estão de parabéns os alunos 
que foram impecáveis nas suas atitudes e 
comportamento, como afirmou a Dr.ª Gra-
ça Barão, coordenadora interconcelhia das 
Bibliotecas Escolares, que acompanhou os 
visitantes agradecendo a «oportundiade de 
se integtrar num grupo de alunos agradáveis, 
talentosos, bem dispostos e bem educados».

Textos | Visitas de Estudo | US
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If we go back in time we can see that many 
changes have happened. Some types of 
media, such as the Internet , have been 
developing and others are slowly becom-
ing extinct. 

Over the centuries, the old media (the press, ra-
dio...) have been replaced by the Internet. This 
is a tool that allows us to have the world at our 
fingertips, because we can not only communi-
cate with people from all over the world but 
also have access to sheer magnitude of avail-
able information. Today`s society can easily be 
connected to the Internet. However, the more 
we connect, the more we actually disconnect. 
Nowadays, people can`t function without their 
tabloids or tablets. They spend all day on de Net 
talking with strangers and exposing their lives. 
The Internet has replaced direct communication 
between two people by a virtual communication 
and that`s why people are becoming isolated.

I believe that if we use the Internet correctly, 
it can really help people`s life. We just need to 
be careful about what we do in the world of the 
internet.

Margarida Marcelino, 10º A

 & Society
Here are some students’ opinions on the im-
pact today’s Social Media have had on teens’ 

lifestyle

When it comes to teens’ 
lives, there are 
no limits 
w h e r e 

the Media evo-
lution can 
lead us to. 
The means of 
communica-
tion that  teens 
dispose today 
are getting bet-
ter and better each 
day, in spite of involv-
ing several drawbacks. I 
definitely agree with the fact of 
being informed, because all of us deserve this 
right. Furthermore, the Media also join people 
from all countries.

The different ways of social communication, 
such as Internet, television, press and radio as 
well, allow teens to improve their abilities to 
argue and discuss about all subjects, in order 
not to feel non-educated individuals. On the 
other hand, if teenagers can´t take advantage 
of the Media consciously, 
they might get addicted, ow-
ing to the fact that they are 
constantly connected to their 
computers, televisions and 
cell phones. Therefore, the 
more the Media develop, the 
more they are disconnected 
from each other.

In conclusion, I consider that 
social media should provide 
teens with a healthy dialogue 
and also the exchange of in-
formation among them, so 
that they can reach a more 
complete personality.

Juliana Reis, 10º B

Nowadays, there are several types of 
Media available in society, as a result 
of a huge evolution. Therefore, the 
press, the Internet, the television and 

the radio inform and entertain society.

However, the most popular kind of media 
among teenagers is the Internet, due to all the 
advantages it has, like allowing teenagers to 
research, play online games and listen to mu-
sic. Besides this, the Internet also has social 
networks, which allow people to communicate 
with someone from all over the world. Despite 
all these advantages, the Internet creates an ad-
diction on teenagers, therefore, they begin to 
live through social networks, forgetting about 
the world or anything that doesn’t appear on 
their screen. In addition, it’s not completely 
safe because there are sexual predators and 
hackers lurking in cyberspace, in order to find 
their victims.

In conclusion, social media make teenager’s’ 
lives easier, however, they can also drift them 
apart from the real life.

Beatriz Santos, 10º B

T
his quote is totally accurate and I actu-
ally see myself in it. The Internet has 
changed many people’s lives; includ-
ing mine. There are lots of things you 

can do online; and there are also lots of social 
networks you can use to communicate in a fast-
er way with people that are not next to you.

For some people, it can be a substi-
tute in so many things, for 

example, if you want 
to do an assign-

ment for school, 
you don´t need 
to go to the 
library, just 
search for 
what you 
want to know 

on google and 
a lot of sites will 

appear with the an-
swers you need. The 

Internet has also something 
that I believe is really useful: the mobile 

apps. There are apps for everything! Even for 
gym activities. In that way, it can really be a 
substitute for life. However, the Net is a huge 
world and it can also bring trouble in a person’s 
life. For example, there are many people who 
are sexual predators or pedophiles and, if you 
tell them personal stuff about yourself, they can 
make your life hell.

The Internet has many advantages and you can 
enjoy it, but you also need to 
be careful, so that you won’t 
end up having problems 
with it. Teens need to regu-
late their time online and be 
aware that there is life be-
sides the online world.

In conclusion, I really see 
myself in this quote because 
this type of Media helps 
me a lot, making friends of 
mine, who are far away, be 
easily connected to me.

Beatriz Ribeiro, 10.º G

MCS | ESTILOS DE VIDA

Trabalhos coordenados pela Prof.ª Luísa Remédios
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W
e are all living in a Global Era 
where the use of technology is 
crucial. We take advantage of it 
for almost everything in our eve-

ryday lives (at work or even at school). 
The Internet is one of the most amazing and 
controversial example of technology. It can 
make our lives easier by allowing people to pur-
chase goods online so we don’t have to leave 
the comfort of our homes to get them, it gives 
us access to information without spending any 
money on newspapers or magazines, etc. 
Due to the countless advantages that the use of 
this social media gives us, people are becoming 
more and more addicted to it and they really 
find in it “a complete substitute for life”. How-
ever, when not using it consciously, we can suf-
fer some consequences like being victims of 
identity thefts, scams and viruses. In order to 
avoid bad situations like this, all we need to do 
is to be aware of the risks so we can avoid them 
by using the Internet carefully.
In conclusion, I believe that the Internet is a 
great invention since it is a massive source of 
information and it has been changing the way 
we live and face life.

Mariana Pereira, 10.º G

In my opinion, teenagers use the Internet 
as the “main” Social Media in their lives, 
and sometimes it can have drawbacks.

On the 
I n t e r -

net, everyone 
can find what-
ever they want 
due to the mas-
sive amount of 
i n fo rma t ion 
that is able.

Teens usually use the Net just to communicate 
with friends on social networks. They are like 
a “basic essence” for many of us (teens) who 
can’t spend a day or even an hour without surf-
ing the Net.

I agree that the Internet is a great invention but 
it has a lot of drawbacks. As an example: on 
Facebook, not only teens but also adults share 
their personal information with people they 
don’t know and that can have bad consequenc-
es. They don’t know if the other person is an 
online predator or a chaser.

To conclude, I think the Net has many positive 
aspects and it is 
an important tool 
in a teen’s life; 
however, we 
must be aware 
of its disadvan-
tages.
Mariana Marto, 10º E

Visita de Estudo – Uma «CRÓNICA ORIGINAL»

Onde? Quem? Quando? Como?
Entrevista gráfica de cariz jornalístico e histórico com relatório de acontecimentos

No dia 16 de abril de 2015, deslocou-
-se um grupo de investigadores e 
historiadores, do CEF a Sintra, cuja 
viagem de ida e volta ficou a cargo e 

sob a responsabilidade de dois motoristas que 
cumpriram com sucesso e pontualidade os ho-
rários do percurso, conforme previsto.

Os grupos de investigação e história foram 
orientados por dois guias, tendo como interlo-
cutores os seus mestres, professores. O local 
histórico para investigação tinha como área 
a Quinta da Regaleira, em Sintra. Os agentes 
principais para tomarem conta da ocorrência 
e desenvolvimento dos factos foram os alu-
nos do 12.º ano. Creio que o conjunto de cada 
memorando pessoal conseguiu relatar cronica-
mente o início e o fim da visita. Assim, cada 
aluno terá um depoimento para descrever.

Se conotarmos os factos imbuidos na história 
da Quinta da Regaleira com os factos de um in-
quérito do foro criminal, apenas mudaremos os 
nomes às funções e então teremos em primei-
ro lugar: uma participação histórica em que 
as guias turísticas desempenham o papel de 
denunciantes, os professores serão as testemu-
nhas dos factos, os alunos serão as autoridades 
investigadoras, a Quinta será a denunciada, o 
PC é o relator e o juiz é o fecho do trabalho 
concluído com o consenso de todas as partes 
para encerrar o inquérito com uma investiga-
ção bem sucedida.

Depoimento do investigador A: os corredores 
da Quinta estão ladeados por imagens repre-
sentativas das deusas que simbolizavam o seu 
respetivo objeto.

Depoimento do investigador B: a floresta da 
Quinta, composta pela maior variedade de 
plantas, flores e árvores que acarinhavam os pa-
lácios e diversas construções de estilo, caindo 
com sua capa folicular sobre janelas e telhados.

Depoimento do investigador C: os muros, as 
grutas, os lagos e os poços feitos com pedra 
rústica e natural, orlam os passeios e escadas, 
os lagos e as quedas de água, bem toantes, que 
caíam nas conchas lacunares onde abundavam 
os nenúfares, contornando escolhos artificiais 
para atravessarmos o lago.

Depopimento do investigador D: todos os mo-
numentos estavam repletos e recheados de fo-
tos, amostras, objetos e pinturas que relatavam 
hábitos, costumes, atividades das civilizações 
anteriores à nossa.

Depoimento do investigador E – último: finda 
a visita à Quinta, dirigimo-nos para o Parque 
das Nações, onde almoçámos e, de seguida, 
visitámos o Pavilhão do Conhecimento, onde 
encontrámos a maior variedade de instrumen-
tos de observação de imagens, ilusões ópticas, 
imagens distorcidas e jogos periciais e de dis-
puta estratégica.

António Oliveira, Universidade Senior

These days, and being a teenager myself, 
I feel that Social Media have obviously 
influenced me and every other teenag-
ers’ lives. However, I am not sure of 
how beneficial this influence is.

In fact, although I make great use of things such 
as the Internet on a daily basis, I think it might 
deprive me from several outdoor activities. Due 
to this, all social media are having a negative 
impact on teens’ lives. Today’s adolescents are 
no longer spending time with the people they 
love and care about the most.

Despite this, most teenagers keep on allowing 
the Media to lead their lives, making this a big 
concern especially for parents. We forget cru-
cial things such as face to face communication 
and the real world outside.

In conclusion, I believe the Social Media have 
influenced teenage life in a wrong and negative 
way. It is important not only to learn how to 
use this properly but also forget about  its exist-
ence for brief moments and just live in the real 
world.

Carolina Mangas,  10º E 

MCS | ESTILOS DE VIDA
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FORNOS SOLARES

No dia 9 de abril, as turmas A, B e 
C do 12º ano, juntamente com os 
alunos do Curso Profissional de 
Eletrónica, Automação e Compu-

tadores, visitaram algumas unidades de inves-
tigação da universidade de Coimbra. 
Divididos em 2 grupos, consoante as suas 
áreas de interesse – mais ligadas à Biologia 
ou à Física – os alunos foram tiveram uma 
surpresa: Sara Minhoto, aluna do primeiro 
ano de enfermagem, antiga aluna do CEF, 
quis matar saudades dos amigos e professores 
e aceitou gravar um breve testemunho que foi 
difundido na emissão 47 da TVCEF.
Na parte da tarde, este mesmo grupo visitou 
o instituto de Medicina Legal. A Dr.ª Lisa 
Sampaio ilustrou aos visitantes as tarefas rea-
lizadas no Laboratório de Genética e Biologia 
Forense
O grupo de alunos que dedicou este dia à Físi-
ca visitou o centro de programação, ou seja, o 
laboratório Melipeia. Na sala “Exprimenta” 
realizaram inúmeras experiências na área da 
mecânica e do eletromagnetismo e visitaram 
ainda o laboratório da Física do Estado Só-
lido, onde se faz o estudo dos materiais, seu 
comportamento e constituição; e os laborató-
rios de biomédica onde se programam e fa-
bricam materiais e equipamentos de uso mé-
dico. No fim, assistiram a uma palestra sobre 
Física, o que se faz com ela e quais as saídas 
profissionais com este curso.

St. George’s Day

Tea Party

O grupo disciplinar de Inglês repetiu 
a iniciativa do ano anterior para fo-
mentar o convívio e dar a conhecer 
alguns aspetos da cultura inglesa 

junto da comunidade escolar.

Foi assim comemorado mais uma vez o Saint 
George’s Day, data que recorda o patrono da In-
glaterra e assinala igualmente o Dia Mundial do 
Livro e dos Direitos de Autor.

Neste âmbito, na manhã do dia 23 de abril, os 
professores de inglês convidaram os colegas 
para um ‘brainstorming’ intercultural, no bar, 
durante o intervalo da manhã: foi novamente re-
criado o ambiente de um autêntico “Tea break”, 
com um suave sabor a Inglaterra, onde o chá, os 
scones, as compotas, o bolo Inglês… e, obvia-
mente, as rosas (the national flower of England) 
deleitaram todos aqueles que partilharam esses 
breves momentos de descontração, tornando-o 
so cosy and pleasant!

Young Energy Leaders (YEL) é o nome do pro-
jeto que visa, fundamentalmente, sensibilizar 
e ensinar como poupar e produzir energia de 
modo sustentável.
Em concreto, trata-se de mostrar como se pode 
contribuir para a mudança de atitudes e compor-
tamentos, através da promoção de atividades de 
sensibilização que sirvam de incentivo à eficiên-
cia no consumo de energia.
Este projeto, promovido pela Associação das 
Agências de Energia e Ambiente – Rede Na-

12.º Ano na 
Universidade de 

Coimbra

cional – no CEF é dinamizado pelo Prof. José 
Lourenço que, como se viu no dia 13 de abril,  
surpreendeu mais uma vez a comunidade es-
colar com uma bateria de doze fornos e outros 
equipamentos especificamente preparados 
para o efeito. 
E não se ficou pela «instrumenária»: não fal-
tou a demonstração prática dos efeitos da ini-
ciativa – comida diversificada e doces verda-
deiros. Quanto às bebidas... não precisam de 
fornos solares e foram servidas à parte...

VE | Efeméride | Energia
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Curso Profissional de Técnico de Comércio

 Contacto com o mundo laboral

Decorreram de 11/5 a 19/6 os estágios curriculares 
dos alunos do Curso Profissional de Técnico de 
Comércio, onde os alunos, a frequentarem o 11.º 
Ano puderam conso lidar os conhecimentos ad-

quiridos em sala de aula. Os estágios curriculares são cada 
vez mais parte integrante dos programas curriculares: sendo 
o primeiro contacto de muitos alunos com o mercado laboral, tornam-se 
numa experiência fundamental para o seu cresci-
mento. 

Quando um aluno integra uma empresa 
para fazer um estágio curricular, é acom-
panhado por um monitor que o orienta nas 
tarefas a desempenhar e que, no final, o 
avalia pela sua prestação.

O balanço foi bastante positivo, graças à dis-
ponibilidade das empresas e monitores para 
acompanharem os nossos alunos ao longo 
destas seis semanas.

Merecem um agradecimento especial as empresas promotoras: JORNAIS & COMPANHIA – SILVA JEANS – LIVRARIA 
PAULUS – SPORTINO – TRIGÉNIUS – RECHEIO CASH & CARRY – HUMBERTO MARQUES – STARA – FÁTIMA 
EXPORTE, LDA – AMILCAREIS – LOJA DO FRANCISCO – PÁTIO DOS PASTORINHOS – AGRICATARINA – RES-

TAURANTE COROA D’OURO

“Educação é o que resta depois de se ter esquecido tudo que se aprendeu na escola.” 
“O homem erudito é um descobridor de factos que já existem; 

o homem sábio é um criador de valores que não existem e que ele faz existir.”
“Procura ser uma pessoa de valor, e não de sucesso: este  é consequência daquele.”

ESTÁGIOS

Coordenadora: Prof-ª  Sandra Paula Gonçalves, Grupo de Economia
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Esta é uma pequena seleção de trabalhos realizados na 
disciplina de Ingês por alunos das turmas C e D do 5.º 

ano, sob a coordenação da Prof. Teresa Félix.

RETRATOS

SALOMÉ MARIA S. FERREIRA – 5.º D

JOÃO TIAGO G. P. ALVES – 5.º D

JOANA SILVA HELENO, 5.º C

MARIANA OLIVEIRA LUCAS – 5.º D

RICARDO ALEXANDRE S. MAJOR – 5.º C
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LUCAS JACINTO OLIVEIRA – 5.º D

MARTA CRAVEIRO NEVES – 5.º C

5.º ANO
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MADALENA GASPAR MENDES – 5.º C

BEATRIZ MARIA M. FONSECA – 5.º C

MARIA FILOMENA BRAÇAIS CORREIA – 5.º D ANA MARIA T. ANDRADE – 5.º D

LARA HENRIQUES M. SILVA – 5.º D

DUARTE CARVALHO S. FAUSTINO – 5.º D

MARTA PEREIRA NEVES – 5.º C

BEATRIZ MARIA P. NEVES – 5.º D
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A 
aula de desenho tinha 
terminado, mas a Vera 
continuava colada à 
cadeira.

A sua folha estava vazia.

A professora da Vera debruçou-se
sobre a folha em branco e comen-
tou:

— Já sei! Um urso polar no meio 
de uma tempestade de neve.
— Muito engraçado – disse a 
Vera. – Eu não sei desenhar!

A professora sorriu.
— Tenta fazer uma marca qual-
quer e vê onde ela te leva.

A Vera agarrou num marcador e, 
com toda a força, cravou-o em 
cheio na folha.
— Pronto. Aí tem!

A professora pegou na folha e 
olhou-a com toda a atenção.
— Ummmm…

Em seguida, devolveu-a à Vera e 
pediu-lhe: 
— Agora, assina.

Durante alguns segundos, a Vera 
ficou pensativa… «Bem… talvez 
não saiba desenhar, mas assinar o 
meu nome, eu sei!»

Na semana seguinte, quando en-
trou na sala, a Vera não quis acre-
ditar no que viu pendurado por 
cima da secretária da professora.
Era o ponto que tinha feito! O seu 
ponto! Numa magnífica moldura 
dourada!

— Pff… Eu consigo fazer um pon-
to melhor que aquele!

A Vera abriu a sua caixa de agua-
relas, ainda por estrear, e deitou 
mãos à obra.

Um conto para pôr em prática 
Este conto, de Peter H. Reynolds, foi declamado por alunos do 5.º C para a 49ª emissão da TVCEF 

(1 de junho de 2015). As ilustrações são as do livro onde se encontra publicado (Bruaá Editora).

QUEM CONTA UM CONTO
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Pintou… pintou. Um ponto encar-
nado. Um ponto roxo. Um ponto 
amarelo. Um ponto azul!

Quando o azul se misturou com o 
amarelo  descobriu que podia fazer 
um ponto verde.
A Vera continuou a experimentar 
pontos e mais pontos de diferentes 
cores.
"Se consigo fazer pontos pequenos 
também sou capaz de fazer pontos 
grandes."
A Vera começou então a espalhar 
as suas cores com um pincel maior 
num papel maior, de modo a fazer 
pontos ainda maiores.

A Vera até fez um ponto sem pintar 
um ponto…

Algumas semanas mais tarde, na 
exposição de Arte da escola, os 
pontos da Vera foram um enorme 
sucesso.

Ali, a Vera reparou num rapaz que 
não tirava os olhos dela.
— Tu és uma artista incrível. 
Quem me dera saber desenhar – 
disse ele.
— Aposto que consegues – garan-
tiu a Vera.

— Eu? Não. 
Eu nem sequer consigo fazer uma 
linha direita com uma régua…

A Vera sorriu.
Entregou ao rapaz uma folha em 
branco e pediu-lhe:
— Mostra-me.
O lápis do rapaz tremia enquanto 
traçava a sua linha.

A Vera olhou com atenção para o 
rabisco do rapaz e depois disse:
— Agora, assina.

A gravação filmada deste 
conto, pela TVCEF,  teve 
lugar nos dias 21 e 22 de 
maio, com a colabora-
ção da professora Cris-
tina Mendes Carvalho, a 
quem se deve a ideia e a 
ecolha do mesmo, para 
documentar uma das va-
lências associadas às co-
res das instalações onde 
irá funcionar o Jardim de 
Infância e o I Ciclo a par-
tir de 2015/2016. A aula 
do dia 16 foi gentilmen-
te cedida pela professora 
Sofia de Sousa Dinis Car-
valho (Educação Física). 
Os alunos empenharam-
-se e tiveram um compor-
tamento irrepreensível...

PRIMEIRO CICLO
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“Um conto que contas” – 2014/15

A magia da palavra

Há muito, muito tempo 
existiam dois reinos: o 
reino dos números e o rei-
no das letras. Estes reinos 

eram amicíssimos, a palavra amiza-
de entrava na vida de todos, a Ma-
temática e o Português juntavam-se 
para resolver os seus problemas, 
ora a conversar, em que as palavras 
saltavam como se fossem uma cor-
da saltitante, ora a fazer-se contas 
para se atingir uma vida perfeita.
Certo dia, aconteceu uma desgraça. 
O reino das letras foi invadido pelo 
exército das conjunções, que que-
riam conquistar as frases do Portu-
guês. O Modificador, rei da terra 
das letras, como estava muito irri-
tado, pediu ajuda à Raiz Cúbica, 
rainha da terra dos números, pois 
sabia que o seu exército era muito 
mais fraco, comparativamente com 
os inimigos. Como a rainha dos 
números não queria meter-se em 
conflitos, rejeitou o pedido. O Mo-
dificador ficou ofendido e mandou 
os seus melhores aliados: modifica-
dor restritivo do nome, assim como 
o modificador apositivo do nome, 
bem como o modificador da frase 
e do grupo verbal para atacar a rai-
nha, no dia seguinte. Só que os dois 
reinos não sabiam que a filha do 
Modificador, Apositivo do Nome, e 
o filho da Raiz Cúbica, Referencial 
Cartesiano, estavam a encontrar-
-se às escondidas na biblioteca 
milenária, construída por ambos os 
reinos. A rainha tinha um cúmplice 
infiltrado no reino das letras, que 
lhe contou o plano do Modificador. 
Ela, com receio, escondeu-se no 
seu esconderijo que tinha por bai-
xo do seu trono, que só ela e o seu 
filho conheciam. O Apositivo do 
Nome contou ao Referencial que o 
seu pai só autorizava a união se ele 
lhe dissesse onde estava escondida 
a Raiz Cúbica. Ele, como gostava 
dela, aceitou e contou-lhe toda a 

verdade. A rainha foi encontrada 
e levada para o reino do Modifica-
dor. O rei disse-lhe que ela só so-
breviveria se o ajudasse a vencer o 
exército das Conjunções. Então a 
rainha viu-se obrigada a aceitar a 
proposta. A filha do rei queria fugir 
para um sítio longínquo com o seu 
querido amigo, mas ele recusou, 
pois queria ficar ao lado da mãe 
naquele momento tão difícil da sua 
vida. Ela ficou desiludida. 
Dali a três dias, aconteceu o ines-
perado – a luta entre os exércitos 
começou. Durante longas horas, 
o exército do Modificador, como 
já estava em minoria, deu ordem 
para recuar, no entanto o chefe do 
exército não aceitou esta medida, 
e propôs um problema relacionado 
com as expressões numéricas. Com 
espanto, o outro chefe ficou indig-
nado, porque eram as letras a fazer 
uma proposta com os números e não 
com as letras. Para isso, tiveram de 
pedir ajuda à rainha. A solução es-
tava na seguinte expressão numéri-
ca: 2/5+3/8:1/5×3/6. A rainha com 
imensa paciência explicou devagari-
nho as regras a aplicar. Assim disse:
– Primeiro, temos de ter em conta 
que as divisões e as multiplicações 
se resolvem em primeiro pela or-
dem que aparecem. Pode-se passar 
a divisão para a multiplicação, não 
esquecendo de passar o divisor 
para o inverso. A seguir, depois de 
resolvida a multiplicação e a divi-
são, é que se resolve o resto da ex-
pressão. Eu, explico, agora. Pres-
tem atenção. Então, 2/5+3/8×5/1
×3/6=2/5+45/48=96/240+225/240
=321/240=1x81/240. Não é assim 
tão complicado!
Com a ajuda da rainha dos Núme-
ros conseguiram vencer o exército 
das conjunções, trabalhando em 
equipa.
O Modificador, como tinha pro-

metido, libertou a rainha da terra 
dos números, fez-se tréguas entre 
os dois reinos, combinando que 
deixariam os seus filhos estar jun-
tos como tinham desejado. Mas, 
naquela altura estavam de costas 
voltadas. 
No dia seguinte, o filho da rainha 
dos Números foi bater à porta do 
rei Modificador para saber se po-
deria falar com a sua filha. O rei 
deixou-o entrar, com a condição de 
resolver o sequinte expressão apli-
cando as regras das potências: +
– Tens dois minutos? (46×24÷(-
2)2).
– Deixa-me pensar um pouco...  
Então a resposta é esta: 46×42 
(-2)2=48÷(-2)2=48÷41=4(8-1)=47.
– Muito bem! Podes entrar. Ela 
está lá em cima no quarto.
Quando chegou, reparou que es-
tava a chorar. Pediu-lhe desculpa 
por aquilo que lhe tinha dito no 
outro dia e, assim, fizeram as pa-
zes. Decidiram ir até ao sítio onde 
se encontraram pela primeira vez: 
a biblioteca milenária. Lá, falaram 
sobre os últimos acontecimentos, 
as tréguas entre os dois reinos. A 
seguir, os dois decidiram que quan-
do fossem coroados rei e rainha 
dos seus reinos se uniriam num só 
reino de paz e alegria, com letras e 
números, a viver em harmonia. O 
filho da rainha Raiz Cúbica disse 
à Apositivo do Nome que, no dia 
seguinte, ia conversar com o seu 
pai sobre a união entre eles, que 
há muito tempo estava planeada. 
Como já estava a escurecer, cada 
um foi para o seu reino e ficaram 
ambos a pensar naquele dia tão es-
pecial. O rapaz treinava o discurso 
para o Rei Modificador, pois não 
sabia como lhe havia de pedir em 
casamento a mão da rapariga mais 
bela de todos os reinos. 
Na manhã do outro dia, o rapaz en-
contrava-se no reino das letras a fa-

lar com o Modificador, mas como 
estava tão nervoso esqueceu-se do 
seu discurso. Decidido, falou com 
o rei, que acabou por aceitar. No 
entanto, tinha de fazer um desafio:
– Desta vez, vai ser um desafio 
com letras. Vais ter de conjugar o 
verbo irregular “intervir” no preté-
rito perfeito do indicativo:
– Fácil! A resposta é a seguinte: eu 
intervim, tu intervieste, ele/ela in-
terveio, nós interviemos, vós inter-
viestes, eles/elas intervieram.
– Muito bem, acertaste, então, já 
agora, só mais uma pergunta: con-
segues pôr o adjetivo “atroz” no 
grau superlativo absoluto sintético.
– Deixe-me pensar um pouco, en-
tão se tivermos em conta a regra 
que os adjetivos  que terminam 
em “-z” formam o superlativo em 
“-císsimo”. Então, fica atrocís-
simo! – exclamou o filho da Raiz 
Cúbica, todo decidido.
Mas uma coisa que o rapaz não sa-
bia era que a filha do rei tinha ido 
fazer a mesma pergunta à rainha dos 
números. A rainha tambem lhe fez 
um problema mas com algarismos.
– Então já que estamos no reino dos 
números vou fazer-te um proble-
ma, achas que consegues calcular 
esta expressão:  √1600+3√27000?

– Depois de muito pensar, a Aposi-
tivo do Nome respondeu: 
=√16×√100+3√27×3√1000=4×10+3
×10=40+30=70	

A rainha dos números ficou muito 
admirada como ela tinha respondi-
do aquilo tão facilmente e a filha 
do rei Modificador disse que tinha 
sido o Referencial Cartesiano, que 
a tinha ensinado a resolver este 
tipo de problemas matemáticos, a 
rainha também concordou com o 
casamento.
Ao final do dia, encontraram-se os 
dois na biblioteca milenária para 
contarem um ao outro o que tinha 
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acontecido ao longo do dia. Ele 
disse-lhe que tinha ido falar com o 
pai dela e que ele autorizava o ca-
samento. Por sua vez, a Apositivo 
do Nome disse que tinha ido falar 
com a mãe dele e que esta também 
autorizava.
Conversaram sobre as ideias para 
o casamento e marcaram para de 
então a uma semana. Convidaram 
famliares de todo o mundo, desde a 
família dos Verbos, o irmão Nome 
Comum, os tios adjetivos, os pri-
mos quantificadores, mas também 
os avós números negativos e os 
amigos funções.  
Passada uma semana, no dia do ca-
samento, às 15.30 horas, durante a 
cerimónia, os dois amados juraram 
amar-se, mas, como aquilo era um 
reino de fantasia, tinham de resol-
ver um problema de cada reino. O 
primeiro a responder foi o Referen-
cial e o problema era o seguinte: 
– De que tipo é que é a conjunção 
“Quando” – perguntou a função.
– Então, é uma conjução subordi-
nada temporal – respondeu o Re-
ferencial.
Agora, era a vez da Apositivo do 
Nome: e a pergunta era a seguinte:
– Este é o problema: 1/3×4÷2/5.
– A resposta é: 4/3×5/2=20/6=3x 
1/3. 
– Muito bem. Acertaram. Que os 
dois sejam muito felizes na compa-
nhia um do outro.
A cerimónia foi muito bonita! A 
decoração estava espetacular: as 
mesas eram em forma de sinais ma-
temáticos e de sinais de pontuação, 
os centros de mesa tinham a forma 
de fração. A meio da cerimónia, 
aconteceu uma coisa que ninguém 
esperava O Modificador pediu em 
casamento a Raiz Cúbica e esta 
aceitou sem hesitar. Ele pegou na 
mão dela e levou-a até ao altar, 
onde se casaram. Como já eram 
adultos, não era necessário resolver 
o problema, mas o Modificador ti-
nha de responder a esta pergunta:
– Vossa Alteza, o que era capaz de 
fazer para salvar a Rainha?
– Bem, eu era capaz de tudo. Até  
podia atirar-me ao mar só para a 
salvar!
Toda a gente ficou muito comovi-
da, pois ninguém esperava ouvir 
isto de uma pessoa que fora tão 
cruel durante toda a sua vida.
E então a palavra amizade voltou 
a entrar naqueles dois reinos que 
agora eram um só! 

Numa ini-
ciativa dos 
professo-
res do gru-
po de Ma-

temática, decidiu-se que 
o 2ºciclo iria participar no 
IX Campeonato de Cálcu-
lo Mental – SuperTmatik, 
organizado pela  Eudacti-
ca (www.eudactica.com). 
O SupertTmatik Cálculo 
Mental é um jogo de cartas desti-
nado ao treino das operações bási-
cas da matemática. Este jogo mo-
tiva anualmente uma competição, 
na qual participam milhares de alu-
nos de escolas de vários países do 
mundo. Esta atividade tem valor 
pedagógico reconhecido e preten-
de fomentar o interesse pela práti-
ca do cálculo mental, desenvolver 
destrezas numéricas e de cálculo, 
reforçar a componente lúdica na 
aprendizagem da matemática e de-
tetar e divulgar talentos na área do 
cálculo mental.

A atividade implicou uma compe-
tição entre os alunos de cada tur-
ma para apurar os dois melhores, 
os quais competiram, depois, entre 
si de modo a se apurarem os dois 
melhores em cada ano de escolari-
dade. 

Os campeões e vice campeões de 
cada ano de escolaridade compe-
tiram, mais tarde, numa Grande 
Final Online. Nesta Grande Final 

participaram 277.550 alunos de 65 
nacionalidades distintas.

A tabela abaixo mostra a posição 
de cada um dos nossos alunos, 
comparando-a com o número total 
de participantes.

Atendendo ao número de partici-
pantes é possível verificar que os 
nossos alunos ficaram bem posi-
cionados. Aos apurados e a todos 
os que participaram aqui deixamos 
os nossos sinceros parabéns pela 
forma empenhada e dinâmica com 
que se envolveram neste campeo-
nato, com a certeza de que foi, aci-
ma de tudo, mais uma experiência 
educativa, lúdica e competitiva vi-
vida de forma intensa.

A equipa dinamizadora desta ati-
vidade agradece a colaboração das 

Cálculo Mental 
IX Campeonato Internacional SuperTmatik

CLUBE DE 
MATEMÁTICA 

Das divisões às equações,
Muitos números vamos encontrar.

Jogamos vários jogos
Porque é divertido aprender a brincar.

Operações difíceis resolvemos,
São boas para nos fazer pensar.

E quando temos dificuldades
Há sempre alguém para ajudar.

Matemática, palavra grande,
Cumprida, interessante…

Mas seu conteúdo é mais vasto,
Bem maior que um elefante.

Do xadrez, ao Quatro em Linha, 
Inteligência temos de ter

Se perdemos, de novo tentamos,
Até conseguirmos vencer.

Neste clube especial
Estamos com alegria

 Fazendo o que a professora manda 
Com imensa simpatia.

          
Sara Vieira, 5º A

professoras de Cálculo 
Mental e Informática, 
que trabalharam direta-
mente com os alunos, 
em tempos letivos, com 
a finalidade de selecio-
nar e treinar os alunos de 
cada turma, aos alunos 
do 11.º G que integraram 
a equipa de árbitros e à 
professora Carla Ferrei-
ra que acompanhou os 

alunos na Final Online.
Andreia Simões 

e Maria do Carmo Silva
Professoras de Matemática

Nome Classificação Escolar Posição Ranking Geral Participantes
Rui Gouveia Campeão do 5.º Ano 148 39 780
Duarte Faustino Vice campeão do 5.º Ano 77 39 780
José Rosa Campeão do 6.º Ano 106 36 920
Rafael Mendes Vice campeão do 6.º Ano 55 36 920

CONCURSOS
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Há muitos anos atrás 
duas comunidades, as 
dos números e a das 
letras, entraram numa 

violenta e fria guerra, disputando 
o controlo do universo pela Mate-
mática. Na chefia da comunidade 
dos números, estava Dark Num-
ber. A sua base de controlo era a 
monumental Raiz Quadrada. Por 
outro lado, no controlo das letras 
encontrava-se Light Letter, e a sua 
base encontrava-se no planeta Big 
Letter. Estes dois chefes só tinham 
uma coisa em comum, a ganância.
Esta guerra estava acesa desde que 
os antepassados das letras e dos nú-
meros, dois inseparáveis amigos, se 
zangaram por causa dum tesouro de 
valor incalculável, que nunca terá 
sido descoberto. Desde então, hou-
ve um acordo: quem primeiro en-
contrasse o tesouro, protegido por 
problemas de Matemática, criados 
pelo supremo chefe da Matemática, 
do Português e da Magia, Misterio-
sus, tinham de ser resolvidos para 
dar acesso ao labirinto onde estava 
escondido o tesouro, ficava com ele 
e tinha também direito a controlar a 
parte do povo contrário. Havia ain-
da outro problema que dificultava a 
procura do tesouro. Para proteger o 
seu tesouro, Misterious lançou-lhe 
um feitiço que consistia em que 
quem o encontrasse ficaria sozinho 
a viver na solidão para sempre. Isso 
nunca impediu os dois chefes ga-
nanciosos de o encontrar, pois só 
davam valor ao dinheiro, e não à 
felicidade plena. 
Para encontrar aquele tesouro, as 
duas comunidades tiveram de re-

O tesouro da maldição

solver vários enigmas e problemas. 
O primeiro desafio dos números 
foi descobrir o valor numérico de 
pi (π), tarefa até então impossível 
mas, pelo precioso tesouro, valia 
a pena tentar. Como é claro, a co-
munidade dos números tinha mais 
facilidade neste desafio, pois era do 
seu domínio e a comunidade das 
letras sentia mais dificuldade, mas, 
mesmo assim, ambas as comuni-
dades se esforçaram, calculando 
algoritmos, padrões, cálculos... 
mas, nada: o valor continuava por 
descobrir. Depois de muitas pes-
quisas e cálculos, aconteceu o ines-
perado. Ambas as equipas foram 
sabotadas: a dos números sofreu 
um ataque aos dados do computa-
dor principal e a das letras sofreu 
um assalto a todos os dados reco-
lhidos. Ora, como se podia prever, 
a comunidade dos números pensou 
que tinha sido o povo das letras, e 
as letras pensaram que tinham sido 
os números a fazer tal barbaridade. 
Enervados e sedentos de vingan-
ça, os chefes Dark Number e Li-
ght Letter encontraram-se frente 
a frente e discutiram, trocaram 
ofensas, mas foram interrompidos 
por um telegrama de Misterious, 
anunciando-lhes o próximo desa-
fio. A este na área das letras: des-
vendar um antigo pergaminho es-
crito numa língua desconhecida às 
duas comunidades, que só os me-
lhores poliglotas podiam entender. 
Por isso, nem mesmo os membros 
da comunidade das letras o podiam 
entender, o que tornava dificílimo 
superar o desafio. No entanto, am-
bas as equipas tentaram, porque 
pelo tesouro valia a pena ultrapas-

sar todos e quais-
quer obstáculos.
A comunidade das 
letras acabou por 
descobrir que o per-
gaminho tinha a ver 
com Matemática e 
sobretudo apresen-
tava problemas re-
lacionados com essa 
área, muito difíceis 
e mais difíceis que o do desafio 
anterior. Dizia também que as duas 
comunidades tinham de descobrir 
as respostas aos problemas, senão 
eram automaticamente eliminadas 
e nunca mais teriam a oportunida-
de de procurar o tesouro. As letras 
ficaram assustadas, pois não teriam 
a mínima hipótese de encontrar 
aquelas respostas escondidas atrás 
de cálculos tão avançados. Então, 
tomaram uma decisão radical, tão 
radical que nem mesmo os seus 
antepassados a tinham considerado 
e que alguns membros da comuni-
dade não apoiaram. Consistia no 
seguinte: pedir ajuda à comunidade 
dos números, sua rival, mas tam-
bém a única que os podia ajudar e 
salvar da situação.
As letras viajaram até ao planeta 
dos números. Logo que aterraram 
foram apanhadas e levadas ao che-
fe, que lhes perguntou o que é que 
estavam a fazer no seu planeta. 
Estas contaram-lhe o que se pas-
sava, e sobre o que o pergaminho 
se pronunciava. Após saber do que 
se passava, o chefe propôs a Light 
Letter um tratado temporário de 
paz entre as duas comunidades, 
que lhe custou muito, mas era a 
sua única opção, pois confessou 
também ao chefe das letras que já 
estava desesperado, pois não con-
seguia decifrar a mensagem do per-
gaminho, mesmo estando horas e 
horas a olhar para ele, e que já tinha 
ponderado pedir também ajuda às 
letras, só que ainda não tinha tido 
coragem, por vergonha e talvez por 

cobardia.
Sabendo do que tratava o pergami-
nho, o chefe dos números reuniu-se 
com o das letras e, juntos, conse-
guiram decifrar todos os proble-
mas. Após saberem os resultados, 
o tratado acabou e as letras regres-
saram para o seu planeta. Esta reu-
nião não ajudou só na descoberta 
dos resultados, como também aju-
dou a melhorar, substancialmen-
te, a sua relação. As comunidades 
tentaram descobrir o significado 
daqueles números, estavam empe-
nhadíssimos. Seriam códigos de 
um cofre? Seriam as dimensões do 
tesouro? As possibilidades eram in-
finitas… Passaram dias e dias, se-
manas e semanas, meses e meses, e 
o significado dos resultados... nem 
vê-los! Por fim, uma comunidade, 
a dos números, recebeu uma men-
sagem de Misterious, que dizia:
– “Para o significado dos números 
encontrar, unidos terão que estar!”
Dark Number percebeu que, para 
entender o sentido daqueles núme-
ros, teria de ir ter com Light Let-
ter. Só assim encontraria respostas. 
Partiu logo que pôde, pela ma-
nhã, e mal o povo das letras o viu, 
amarrou-o e foi levado à presença 
do chefe. Aconteceu que o chefe 
das letras, Light Letter, passeava 
tranquilamente e, ao aperceber-se 
do que tinha acontecido, mandou 
libertá-lo, levando-o para a sua for-
taleza para falarem e descobrir o 
que se passara para ter a sua visita 
inesperada.
Chegados à fortaleza, Dark Num-

“Um conto que contas” – 2014/15
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Escola, Educação Física, 
Desporto Escolar!

"... a escola precisa de riso, de entusiasmo, de dinamis-
mo, de palmas, de alegria; é preciso que se goste dela. O 
desporto pode contribuir para isso, com dias desportivos, 
com competições e torneios internos e externos, com 
pontos altos na vida escolar. Trata-se de, pelo desporto, 
integrar mais a vida na escola e a escola na vida".

Bento (1995)

ber contou a Light Letter sobre a 
mensagem que tinha recebido e 
sobre o seu significado. Light Let-
ter concordou com ele. Os dois 
debruçaram-se sobre os números 
para tentar perceber o seu signi-
ficado. Trocaram-nos de posição, 
somaram-nos, dividiram-nos, fize-
ram equações, agruparam-nos em 
conjuntos e formaram funções, e 
nada resultou. Simplesmente, não 
os percebiam, tudo parecia estar 
terminado! Quando, vindo do nada, 
apareceu Misterious, que lhes dis-
se:
– Agrupem os números de modo 
a formarem coordenadas e de-
pois sigam-nas até ao Labirinto 
da Matemática, onde enfrentarão, 
sozinhos, muitos desafios que terão 
de resolver. Caso contrário nunca 
encontrarão o tesouro e irão tam-
bém ser devorados pelas plantas 
do labirinto.
Depois de ouvirem tal sentença, 
o chefe dos números voltou para 
o seu planeta. Ambos os chefes 
estavam decididos a solucionar a 
questão. Assim, pegaram nas coor-
denadas e partiram sozinhos, até ao 
labirinto. Encontraram-se à entrada 
e, sem dizerem nada um ao outro, 
apenas um trocar de olhar rapida-
mente, cada um seguiu em frente 
por uma entrada. O chefe dos nú-
meros encontrou logo um proble-
ma. Estava escrita, num quadro, 
uma expressão numérica que tinha 
que ser resolvida para se poder 
abrir uma porta que dava acesso ao 
resto do labirinto. A expressão era a 
seguinte: (-3) + 4 x (-5) - 2. Como 
a multiplicação tem prioridade em 
relação à adição e à subtração, te-
mos de calcular: 4 x (-5) = - (4x 5) 
= (-20). Logo, ficamos com: (-3) + 
(-20) - 2 = (-23 ) - 2 = (-25). Mal 
escreveu o resultado, a porta abriu-
-se, e de imediato prosseguiu o seu 
caminho. Light Letter também en-
controu um problema: uma função 
f com um diagrama de setas, que 
tinha dois conjuntos, o A e o B. No 
conjunto A estavam os números 1; 
3; 4; 6; 8, que tinham como ima-
gens, respetivamente, os números 
2; 5; 7; 1; 4 no conjunto B. Esta-
vam duas expressões numéricas, 
com espaços por preencher, uma a), 
que tinha: f(3) = ?, e uma b), com: 
f (?) = 7. Ele pensou: em a), o 3 do 
conjunto A corresponde a 5 no con-
junto B, logo, f (3 ) = 5. E em b), 
o 7 do conjunto B corresponde a 4 
no conjunto A, logo, f (4) = 7. Após 
resolver este problema, a sua porta 
também se abriu e prosseguiu o seu 
caminho. Agora foi Dark Number 

a resolver outro problema. Tinha 
o seguinte problema escrito: O Sr. 
Manuel tem uma cisterna com um 
diâmetro de 4 metros. Qual é, em 
m³ o seu volume? Depois de pen-
sar na fórmula do volume do cilin-
dro é: π×r², logo é (3,14 x 2²) m² 
= (3,14 x 4) m² = 12,56 m², logo 
o volume é de 12,56m². Ele trocou 
a fórmula da área da circunferên-
cia com a do volume do cilindro, 
pois o correto seria π x r² x a. Por 
isso, foi devorado pelas plantas. Os 
seus gritos de sofrimento foram tão 
altos, que Light Letter, mesmo es-
tando do outro lado do labirinto, os 
ouviu e veio a correr ver o que se 
passava. Todas as portas se abriram 
misteriosamente quando passava. 
Quando chegou à origem dos gri-
tos, viu que Dark Number estava 
a ser devorado. O sentimento de 
ajuda ultrapassou o ódio, e tirou-o 
dali, ajudando-o.
Dark Number queria desistir do 
desafio e deixar Light Letter ga-
nhar o tesouro, mas Light Letter 
não o deixou e tentou convencê-
-lo a acabar o que começou, só 
que, agora, juntos. Dark Number 
concordou e partiram de cabeça 
erguida à procura do valiosíssimo 
tesouro. Partiram juntos, abriu-se 
um caminho por entre os arbustos 
e, ao fundo desse caminho que se 
atravessava, estava o tesouro. Di-
rigiram-se em sua direção, juntos. 
Quando lá chegaram, Misterious 
disse-lhes:
– Finalmente! Encontraram o te-
souro. O mais importante: fizeram-
-no unidos, o meu principal objeti-
vo, juntar as duas comunidades há 
tanto tempo rivais. Como sabem, 
o tesouro está amaldiçoado; por 
isso, terão de optar por ter uma ri-
queza eterna e enfrentar a solidão 
para todo o sempre, ou não ficam 
com o tesouro, mas ficam com a 
vossa amizade. Terão de escolher 
imediatamente. 
Os amigos escolheram a segunda 
opção. A maldição lançada ao te-
souro tinha sido quebrada devido 
à sua escolha e, como recompen-
sa por se terem unido, Misterious 
ofereceu-lhes o tesouro.
Dias bons vieram. As duas comu-
nidades juntaram-se num só pla-
neta, vivendo em paz e harmonia. 
O tesouro foi gasto na construção 
de centros de pesquisa no ramo da 
Matemática e de Português, para 
enriquecer o conhecimento dos 
seus habitantes.

A propósito da mais recen-
te conquista desportiva 
da nossa aluna Sara Ri-
beiro, do 11.º A, na FASE 

NACIONAL DO MEGASPRINT, 
em que se sagrou CAMPEÃ NA-
CIONAL no salto em comprimento 
e RECORDISTA NACIONAL na 
mesma especialidade, deixo-vos 
esta pequena, mas, espero, útil, re-
flexão.
Partindo do pressuposto que a base 
do sistema educativo é o ALUNO, e 
a ESCOLA uma via de acesso à edu-
cação e, implicitamente, à pratica de 
atividades desportivas, a Educação 
Física e o Desporto Escolar contri-
buem, decisivamente, para o desen-
volvimento integral do mesmo.
Ao nível da disciplina tem-se cons-
tatado que, em termos conceptuais, 
tem havido alguma valorização da 
área da Educação Física associada 
à adoção de um estilo de vida sau-
dável e prática da atividade física 
regular, apesar de ao nível operacio-
nal nem sempre haver correspon-
dência e reconhecimentos diretos 
nesse sentido.
No entanto, o Desporto Escolar, 
apesar de ser uma atividade física 
desportiva extracurricular, de ca-
rácter não obrigatório, destina-se a 
todos os jovens que a queiram pra-
ticar. Será, no entanto, que todos os 
alunos, independentemente das suas 
capacidades, têm possibilidades de 
participar no Desporto Escolar nos 
moldes em que atualmente é orga-
nizado? 
Eu penso que não e ainda bem que 
também há quem valorize a dinâ-
mica interna a este nível, uma vez 
que proporciona também aos alunos 
não federados uma atividade regu-
lar e de natureza desportiva. Refiro-

-me aos torneios interturmas, dia 
da modalidade e outras atividades 
pontuais desenvolvidas ao longo do 
ano letivo.
 Assim, e para nós, CEF, o Desporto 
Escolar é uma atividade acessível 
a TODOS, com potenciais capaci-
dades de desenvolvimento integral 
dos jovens, em idade escolar, fun-
cionando como um aspeto integran-
te do sistema educativo que tenta 
"responder" às suas necessidades e 
motivações de  forma diferenciada e 
ajustada aos interesses de cada um.  
Atendendo a que a participação 
competitiva é vista por muitos au-
tores como um excelente meio para 
desenvolver a autossuperação, au-
toestima, importantes para a vida 
em sociedade, Platonov (1994) re-
fere que, na competição, as possi-
bilidades de vitória e de derrota são 
fatores que estão sempre presentes, 
fazendo com que esta, quando cor-
retamente orientada, crie um estí-
mulo e um envolvimento de elevado 
valor pedagógico. As competições 
constituem deste modo um elemen-
to insubstituível na educação dos 
atletas jovens.
Assim, no desporto de crianças e jo-
vens, o sucesso na competição deve 
ser equacionado numa perspetiva de 
futuro e com enfoque direcionado 
para o processo de chegar à vitória 
através das competências adquiridas 
através do trabalho realizado nas 
aulas de treinos e não o de vencer a 
qualquer custo. 
Neste processo em que, nós profes-
sores, podemos intervir e fomentar 
na criança o gosto pela prática e a 
luta pela excelência também des-
portiva de forma que o processo 
seja realmente educativo e pedago-
gicamente correcto, temos que en-

contrar melhores 
estratégias para 
que vencedores e 
vencidos retirem 
algo de positivo, 
benéfico e cons-
trutivo para a sua 
formação geral e 
desportiva. 

(Pedro Cochicho, 
Prof. de Ed. Física)

CONCURSO | Desporto Escolar
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O Atletismo é uma modalidade indivi-
dual com grande expressão e tradição 
no nosso país. São muitos os atletas 
que nas suas especialidades têm le-

vado a bandeira de Portugal por esse mundo fora.
Sara Ribeiro, aluna do 11º A, tem evidenciado 
excelentes resultados a nível nacional e começou 
também este ano um percurso que esperamos de 
sucesso e glória com as cores da seleção nacio-
nal, conseguindo conciliar os estudos com a prá-
tica desportiva federada.
O papel do desporto escolar na formação social e 
desportiva dos nossos alunos é inquestionável. A 
ligação aos clubes e a deteção de talentos para as 
diversas modalidades deve ser entendida numa 
lógica de cooperação e partilha entre ambos.
A riqueza e diversidade de atividades desenvol-
vidas ao longo do ano letivo e a forma como al-
gumas delas têm continuidade no panorama dis-
trital, regional e nacional, permitem em muitos 
casos descobrir desde cedo talentos para a práti-
ca desportiva federada.
Foi precisamente numa actividade realizada a ní-
vel de escola, o Corta-Mato, que a nossa aluna 
foi descoberta para a modalidade de atletismo.

Atualmente com dezassete anos e a praticar atle-
tismo há sete, tem vindo a evidenciar-se desde 
muito cedo pelo seu talento e potencial nos esca-
lões de formação a nível distrital.
Ao longo da sua breve mas promissora carreira 
desportiva conta já com vários títulos de campeã 
distrital, participações em campeonatos nacio-

nais no escalão de juvenis e, mais recentemente, 
a chamada à seleção nacional para os Jogos Ibé-
ricos da modalidade realizados em Pombal no 
dia 28 de fevereiro de 2015.

Sara Ribeiro, aluna do CEF e atleta do GAF

Brilhante no Atletismo

A forma como em maio passado descreveu à 
TVCEF o seu dia a dia no que diz respeito à 
conciliação dos estudos e carreira desportiva é 

motivadora e um exemplo a seguir! 
Pouco tempo depois, nas competições 
realizadas nos últimos três dias do mês 
de maio, em Elvas, sagrar-se-ia campeã 
nacional do desporto escolar no salto em 
comprimento e na estafeta, e classifican-
do-se em 6.º lugar nos 40 metros.
Depois, voltou a competir na pista do es-
tádio municipal de Fátima conquistando 
o título de campeã distrital de juniores, 
nos 100 metros barreiras, e de vice-cam-
peã distrital de juniores nos 200 metros.
Não só o Grupo de Atletismo de Fátima 
no qual a atleta está integrada, mas a es-
cola que frequenta e especialmente os 

professores de Educação Física dão os parabéns 
a esta sua aluna, tanto mais que as suas expecta-
tivas para o futuro são enormes e de excelência.

Estudar Ciências Naturais só tem sentido 
se pudermos contextualizar os conheci-
mentos adquiridos nas aulas teóricas com 

a realidade que nos rodeia. Este é, aliás, um dos 
pressupostos essenciais das novas metas curri-
culares propostas pelo Ministério da Educação.

Assim, para conhecer melhor o ecossistema em 
que a nossa escola se insere e as espécies autócto-
nes que nos rodeiam, os alunos do 8º ano tiveram 
nos dias 26 e 29 de maio aulas de Ciências Natu-
rais diferentes, efetuando duas saídas de campo.

8.º Ano – Ciêncais Naturais

Saída de 
campo

DESPORTO ESCOLAR

Pedro Cochicho e Luís Morgado, Professores de Educação Física
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Passeio|Convívio de Professores

A 
tradição já vem de lon-
ge e a experiência diz-
-nos que nada melhor 
para retemperar as for-
ças e para desanuviar o 

espírito do que um agradável mo-
mento de convívio: o passeio dos 
professores! Ao longo dos anos, 
este foi um evento que sempre 
marcou o final do ano letivo e um 
argumento de peso para fomentar e 
cimentar as relações interpessoais, 
num ambiente de descontração, 
tendo vestido variadas roupagens: 
passeios de um ou dois dias, norte 
e sul do país e até estrangeiro. Este 
ano, dadas as exigências dum ano 
bastante cansativo, a opção esco-
lhida através de um referendo inter-
no, tão na moda, apontou democra-
ticamente para uma sardinhada no 
final de tarde, num espaço idílico 
ali para os lados da Caranguejeira. 

O local, já conhecido pela maioria 
dos professores, mereceria uma 
descrição que, sem ser exaustiva, 
ocuparia várias páginas do Inforcef 
e todas as fotografias seriam pou-
cas para ilustrar a sua beleza. Refi-
ro-me, e o proprietário não me vai 
levar a mal por aqui o citar, à quinta 
do engenheiro Júlio Silva que, pela 
segunda, vez nos ofereceu as suas 
instalações, onde nada falta e tudo 
converge para que estes momentos 
sejam uma verdadeira festa.

Nessa tarde de nove de julho ainda 
se respirava o ar quente de um dia 
em que os termómetros chegaram 
aos 36º, nada que a sombra fresca 
das frondosas árvores que debi-
tavam música não pudesse mini-
mizar. Por volta das 18,00 horas 
a caravana que se concentrara no 
CEF chegou e já o cheiro ao típico 
arraial das festas dos santos popu-
lares se fazia sentir com a equipa 
de funcionários comandada pelo 
incansável sr. José Manuel a mano-
brar em função das solicitações dos 
presentes. 

O menu? O tradicional, claro: sar-
dinhas acompanhadas por batata 
cozida, broa, salada e febras a sair 
em ritmo acelerado, enquanto na 
extensa mesa apinhada e avinhada 
as conversas e as risadas brotavam 
em profusão. 

A tarde caía e, saciados os apetites, 
formavam-se grupos que alimenta-
vam conversas que, a avaliar pela 

 09 DE JULHO

CONVÍVIO DE PROFESSORES

algazarra, pouco de sério teriam, 
enquanto outros circulavam sobre 
o tapete verde da relva fresca e 
bem tratada, visitando os recantos 
floridos, acompanhados pela músi-
ca da roda do moinho de água e da 
água corrente que com abundância 
corria pelas levadas e pela ribeira, 
competindo com a música ambien-
te que irrompia das árvores.

Lusco-fusco, acenderam-se as lu-
zes artificiais e abriram-se as por-
tas do alpendre – digo, salão de 
baile, pois que, de um verdadeiro 
salão de baile se trata – e, ao som 
do microfone, uma voz convidou 
todos os presentes a aproximarem-
-se, pois o convívio iria continuar, 
apelando à participação de todos os 
presentes. Apesar de a música já 
se fazer ouvir, nunca é fácil ultra-
passar esta fase de transição, mas 
o dia era para diversão e, seguindo 
o exemplo dos e das mais afoitas, 
o número foi aumentando e o pal-
co encheu sob o olhar dos que, por 
norma, são sempre mirones e nun-
ca sobem o degrau.  

A surpresa do dia aconteceu quan-
do um grupo de arruaceiras e arrua-
ceiros  arrebanhados de forma com-
pulsiva autoproclamado MOCA 
(Movimento Contra os Acomodados) 
se insurgiu contra a organização do 
evento e tomando conta do micro-
fone tornou público os estatutos, 
reivindicando a organização do  
passeio do próximo ano letivo. En-
tre aplausos e apupos a proposta foi 
aprovada e … SIGA A MÚSICA!

Tropeçudos a quem tudo estorvava, 
mesmo os pés do parceiro (dispen-
so-me de os enumerar, por respei-
to) e experts, todos eles evoluíram 
à sua maneira em exímios passos 
de dança e de expressão corporal, 
arrancando esparsas ovações aos 
impávidos que assistiam de braços 
cruzados.

O regresso a casa não provocou 
acidentes!

Desta vez, dadas as contingências, o “Pas-
seio” de professores de final de ano renun-
ciou a deslocações ambiciosas e cansativas 

e ficou-se por...

uma sardinhada no final 
de tarde, num espaço 

idílico ali para os lados 
da caranguejeira
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TVCEF | FORMAÇÃO

Nos dias 13 e 15 de julho dezasseis 
professores tornaram-se «alunos» e 
participaram numa ação de forma-
ção dinamizada pela equipa da TV-

CEF, tendo como prinicpais objetivos conhecer/
aprender as principais funcionalidades do pro-
grama de edição de imagem Adobe Premiere e 
conhecer o trabalho realizado pela TVCEF. Fo-
ram quatro sessões de três horas cada, num total 
de 12 horas de formação. Os professores que 
se prepararam para dar continuidade ao traba-
lho da televisão escolar, integrando uma equipa 
multidisciplinar, foram: Adelaide Lopes – An-
dreia Simões – Carla Monteiro – Carla Simões 
– Cristina Carvalho – Hélia Reis – João Sousa 
– Julieta Figueiredo – Luís Morgado – Marlene 
Frazão – Marta Flores – Pedro Cochicho – Rosa 
Nunes – Sofia Carvalho – Sónia Monteiro Tel-
ma Freitas.

O prinicipal objetivo indireto desta iniciativa 
consistiu em criar as condições para constituir 
uma equipa integrando profissionais formados 
na área da comunicação para uma partilha/dis-
tribuição de tarefas complementares, garantindo 
assim uma cobertura da vida escolar holística e 
completa, podendo contar com as competências 
dos seus memebros nas diferentes áreas/disci-
plinas. 

Não houve propriamente um formador, mas 
muitos: de facto, quase todos os elementos da 
equipa que trabalhou regularmente nos últimos 
três anos se disponibilizaram para partilhar com 
os novos (futuros) elementos o que aprenderam-
nestes anos. São conhecidos: Ana Aleixo – Cé-
lia Oliveira – Fernando Pinho – Francisco Men-
des – Helena Reis – Isilda Sousa – João Paulo 
– Jorge Gonçalves – Margarida Silva. De referir 
que o prof. Luís Morgado preferiu participar 
«simplesmente» como formando.

Os conteúdos aplicados na oficina de trabalhos 
práticos escolhidos por cada formando incluiram 
necessariamente a personalização do ambiente 
de trabalho do programa utilizado, a descoberta 
das definições e características de um projeto, a 
importação e organização de materiais a serem 
editados, as funções mais comuns de edição de 
elementos de imagem (vídeo e fotos), e ainda a 
introdução e formatação de títulos e legendas. 
Além disso, alguns realizaram filmagens no ex-
terior, aprofundando os conhecimentos sobre as 

características e o funcionamento 
de uma câmara de vídeo e con-
trolando as condições ambientais 
(especialmente a luz e o áudio) e 
os materiais necessários (tripé). 
Todos exploraram minimamente 
a utilização das opções do “con-
trolo de efeitos”, transições e efeitos de vídeo 
e, alguns, a gravação e tratamento de áudio. A 
cereja no topo do bolo foi a exportação final do 
projeto para diferentes formatos e códigos de 
compressão de vídeo.

AVALIAÇÃO
A avaliação da formação foi feita no final da 
ação, por meio de um questionário anónimo dis-
tribuído aos formandos, com diferentes parâme-
tros distribuídos por campos a serem preenchi-
dos, numa valoração de 1 a 7 valores. A tabela 
documenta o resultado do trabalho que decorreu 
sem desistências, apesar de alguns professores 
terem de dedicar uma pequena parte do tempos 
da ação a outras tarefas prioritárias (acompa-
nhamento/apreciação de recursos apresentados 
por diversos alunos aos resultados obtidos em 
exames nacionais, especialmente a Português).

SÍNTESE DESCRITIVA
A ação decorreu na sala de informática núme-
ro 26, com os programas a serem utilizados 
previamente instalados em todos os computa-
dores e, como se disse, os «formandos» traba-
lharam individualmente ou em pares, tendo ao 
seu lado um dos elementos da equipa TVCEF 

A. Conteúdos e recursos
Parâmetros

1 2 3 4 5 6 7
Conteúdos da ação 36,4 63,6
Utilidade da formação para a melhoria da sua prática letiva 9,1 36,4 54,5
Duração da ação 27,3 18,2 54,5
Qualidade da informação 27,3 9,1 63,6
Quantidade de tarefas solicitadas face à duração da ação 36,4 45,5 18,2
Os conteúdos desta ação são relevantes pela sua aplicação 
em contextos educativos 36,4 63,6

B. Formadores
Domínio da matéria que foi tratada 9,1 90,9
Estímulo à participação nas atividades 36,4 63,6
Relação da formadora com o grupo 18,2 81,8
Clareza da exposição 9,1 36,4 54,5

C. Formandos
Motivação para a formação 45,5 54,5
Participação dos outros formandos na ação 18,2 27,3 54,5
Envolvimento nas tarefas propostas 36,4 63,6

D. Avaliação Global
Cumprimento dos objetivos da ação 45,5 54,5
Satisfação com o grau de conhecimentos obtidos 9,1 63,6 27,3
Avaliação global da ação 36,4 63,6
Data em que decorreu a ação 27,3 72,7

para acompanhar o trabalho de cada um. Essa 
assistência personalizada foi partilhada, tendo 
havido alternância ou substituição dos forma-
dores a dar apoio, esclarecer dúvidas e a fazer 
o acompanhamento de cada trabalho. Podendo 
os formandos dispor de auriculares, não houve 
perturbação do ambiente de trabalho, que se 
manteve sempre agradável e calmo. 

Prescindindo dos pontos fortes, que se podem 
inferir dos dados da tabela abaixo, nàs áreas de 
melhoria três participantes observaram que “a 
duração da ação deveria ter sido superior” e dois 
consideraram oportuno dar continuidade a esta 
formação, “de forma a consolidar os conheci-
mentos”. Na opinião de muitos formandos, a 
duração da ação deveria de facto ter sido maior, 
para dar espaço à reflexão e discussão de um 
projeto como a TVCEF, tão vasto e pertinente 
em termos de enriquecimento pessoal e de valor 
para a escola, projetando a sua imagem dentro e 
fora da comunidade escolar, com reflexos posi-
tivos no desempenho dos professores e alunos. 
De registar, por fim, esta apreciação partilhada 
por dois formandos, também na avaliação final: 
“O que mais me agradou foi o acompanhamen-
to permanente/sistemático de um ou vários ele-
mentos da equipa da TVCEF durante a ação”.

FORMAÇÃO MULTIMÉDIA – EDIÇÃO DE VÍDEO
Fernando Pinho,

Coordenador da TVCEF e da Ação de Formação
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TVCEF  | III período

47.º Programa – 1 de maio de 2015

Abertura – Com a nossa habi-
tual saudação muito cordial, para 
todos, abrimos mais um programa 
da «TVCEF», órgão de informação 
e formação do Centro de Estudos 
de Fátima.
Estes são os títulos das notícias e 
rubricas que vamos apresentar de 
seguida.
Antes, porém, informamos que o 
Centro de Estudos de Fátima foi 
distinguido com o SELO DE ES-
COLA VOLUNTÁRIA 2013/2014. 
Trata-se de um certificado que 
identifica escolas que promovem os 
valores da cidadania e solidarieda-
de em meio escolar. Foram distin-
guidas a nível nacional 33 escolas.
Este reconhecimento enche-nos de 
alegria e representa ao mesmo tem-
po um compromisso e um desafio 
para o futuro: continuar a merecer 
este prémio através de uma atuação 
constante e diferenciadora no âm-
bito dos valores da solidariedade 
e do voluntariado. A entrega deste 
prémio teve lugar ontem, dia 30. 
Por isso, retomaremos esta notícia 
na próxima emissão.

Coaching parental – Ajudar 
os pais a estabelecer com os filhos 
uma boa relação parental e a man-
ter com eles o melhor desempenho 
«profissional», como pais e educa-
dores: foi este o tema da palestra 
que a psicóloga parental Cristina 
Valente proferiu no CEF, no dia 17 
de abril, para um auditório interes-
sado e atento. 
Não sendo esta palestra destinada 
aos alunos do CEF – embora alguns 
lá tenham estado com os pais –, pe-
dimos à oradora que começasse por 
lhes dizer… ao que veio.

EMRC: V Encontro Nacio-
nal do Ensino Secundário 
– Na tarde do dia 10 de abril, um 
grupo de alunos do CEF e alguns 
professores partiram em direção ao 
quartel militar de Leiria para par-
ticipar no V Encontro Nacional do 
Ensino Secundário, destinado aos 
alunos matriculados na disciplina 
de Educação Moral e Religiosa Ca-
tólica (EMRC). 
O grupo do CEF foi um dos pri-
meiros a receber as boas-vindas dos 
responsáveis pelo Encontro, que 
teve como tema “(Des)Abrigo-me 
Contigo” e, por objetivo, simular a 
experiência de viver num campo de 
refugiados.

Semana da Saúde 2015: 
Peddy Paper – Para comemo-
rar o Dia Mundial da Saúde, cele-
brado anualmente a 7 de abril, de-
correram no CEF ao longo de mais 
de uma semana diversas atividades: 
comecemos com a que foi promo-
vida no dia 17 de abril, pelo NES 
– Núcleo de Educação para a Saúde 
–, com a colaboração dos professo-
res de Educação Física. Os destina-
tários foram os alunos do II ciclo e 
do 7.º Ano.

Rastreio de audiologia – 
Uma outra atividade promovida 
no âmbito da comemoração do Dia 
Mundial da Saúde foi um rastreio 
auditivo. Esta atividade decorreu 
em dois dias, teve como destina-
tários alunos do Ensino Básico e 
da Universidade Sénior e contou 
com a colaboração da audiologista 
Alexandra Patrão, acompanhada 
por Francisco Matos, um colega da 
mesma profissão, a terminar o seu 
estágio curricular.

Semana da Saúde 2015: 
Trabalhos de Química – A 
outra iniciativa que assinalou a Se-
mana da Saúde foi promovida pe-
las professoras Leonor Rodrigues 
e Margarida Castelão Dias, para 
mostrar a importância da Química 
no campo da saúde. O resultado tra-
duziu-se numa exposição de carta-
zes que toda a comunidade escolar 
pôde conhe-cer e admirar.

Laboratórios de Biologia/
Química da Universidade 
de Coimbra – No dia 9 de abril, 
as turmas A, B e C do 12º ano, jun-
tamente com os alunos do Curso 
Profissional de Eletrónica, Auto-
mação e Computadores visitaram 
algumas unidades de investigação 
da universidade de Coimbra. 
Os alunos foram divididos em 2 
grupos, consoante as suas áreas de 
interesse, ligadas à Biologia ou à 
Física. A TVCEF acompanhou os 
2 grupos e traz-nos uma ideia das 
atividades que desenvolveram. Co-
mecemos pelos alunos de Biologia. 
João Luís, o que andaram a fazer 
durante a manhã?
Saída: Durante esta visita de estu-
do tivemos uma surpresa! A Sara 
Minhoto, aluna do primeiro ano de 
Enfermagem, antiga aluna do CEF, 
quis matar saudades dos amigos e 
professores e deixou um breve tes-
temunho à TVCEF.

Concurso Nacional de 
Leitura: fases distrital e 
concelhia – Decorreu no passa-
do dia 14 de abril, em Rio Maior, a 
fase do Concurso Nacional de Lei-
tura no distrito de Santarém.  Trata-
-se de um projeto que envolve todas 
as escolas do país e visa promover 
a leitura e o conhecimento de novas 
obras e autores.
Saída – No dia seguinte, 15 de abril, 
foi a vez de alguns alunos do II 
Ciclo se descocarem ao pequeno 
auditório da sede do concelho de 
Ourém, onde decorreu a fase con-
celhia do mesmo concurso… Nesta 
fase, a representar o CEF estiveram 
os alunos Maria Filomena Correia, 
do 5.º D, João Carreira Mamede, do 
6.º B, e Rute Reis Roque, também 
do 6.º B.

III Olimpíadas da Língua 
Portuguesa – Pela primeira 
vez, o CEF participou nas Olimpía-
das da Língua Portuguesa, um con-
curso de educação linguística que 
visa distinguir os alunos que me-
lhor usam a língua portuguesa (no 
que se refere à sua norma escrita) e, 
por isso, se coaduna perfeitamente 
com o nosso Projeto Educativo. 
A 1ª fase deste concurso (a nível 
interno) realizou-se no dia 24 de 
abril e envolveu 80 alunos – 40 do 
3º ciclo e outros tantos do ensino 
secundário. 

Dia do Livro no Externa-
to de São Domingos – A 
comemoração do Dia do Livro foi 
uma boa oportunidade para duas 
turmas do 5º ano se deslocarem ao 
Externato de São Domingos e par-
tilharem com meninos do 1º ciclo, 
alguns certamente futuros alunos 
do CEF, momentos de alegria e cul-
tura… Aconteceu na tarde do dia 23 
de abril e foram de facto momentos 
de alegria e de grande animação…

Exposição animalista – De-
senhar faz parte do ser humano, 
mas esta capacidade precisa de ser 
cultivada, desenvolvida…  Depois 
de uma hora de trabalho na pró-
pria sala de aula, os alunos do 8.º C 
acompanharam a professora Lígia 
para uma breve apresentação dos 
seus trabalhos que mereceram ser 
expostos no corredor central, junto 
à sala de Professores. Partindo de 
oito imagens propostas, vamos vi-
sitar uma “exposição animalista”…

Ludoteca: Eu Gosto de 
Pintar – foi este o título e o 
tema de um Concurso lançado pela 
Ludoteca a alunos do 5º e do 6.º 
anos. Os trabalhos foram realizados 
ao longo do 2º período e avaliados 
no dia 15 de abril

Namorar com Fair Play – 
Sensibilizar e informar sobre Vio-
lência no Namoro foi o objetivo de 
diversas atividades dinamizadas 
pelo CEF em parceria com o Ins-
tituto Português do Desporto e da 
Juventude. Os destinatários foram 
todos os alunos do 9.º Ano e cada 
turma teve uma sessão específica, 
em horários diversos, nos dias 21 e 
24 de abril. Estas ações enquadra-
ram-se no âmbito do projeto “Na-
morar com Fair Play”.

Visita à Quinta da Rega-
leira – Entrar na Quinta da Rega-
leira para admirar a beleza e inves-
tigar o significado dos elementos 
que a constituem é um privilégio 
raro. Aconteceu no dia 16 de abril 
e os felizardos foram os alunos de 
três turmas do Secundário e da Uni-
versidade Sénior. A visita inseriu-
-se no âmbito dos conteúdos lecio-
nados nas disciplinas de História, 
História da Cultura e das Artes, e 
Área de Integração. Foram também 
visitados o Museu da Eletricidade e 
a Exposição LOUCAMENTE…

ECO MINUTO [28]  – No 
âmbito da disciplina de Biologia 
e Geologia, os alunos de 11º ano 
foram convidados a elaborar tra-
balhos sobre os animais que visi-
taram no final do período passado 
no Jardim Zoológico de Lisboa. Foi 
uma forma diferente de explorar, 
em contexto real, conceitos como 
diversidade biológica, interações 
nos ecossistemas, sustentabilidade 
na Terra e evolução dos seres vivos.
No Eco Minuto de hoje partilhamos 
um desses trabalhos, porque só co-
nhecendo o mundo que nos rodeia, 
poderemos desenvolver atitudes de 
franco respeito pela Natureza e por 
tudo o que ela nos proporciona.

Fornos solares – Young 
Energy Leaders (YEL) é o nome 
do projeto que visa, fundamental-
mente, sensibilizar e ensinar como 
poupar e produzir energia de modo 
sustentável. Em concreto, trata-se 
de mostrar como se pode contribuir 
para a mudança de atitudes e com-
portamentos, através da promoção 
de atividades de sensibilização que 
sirvam de incentivo à eficiência no 
consumo de energia. Este projeto 
é promovido pela Associação das 
Agências de Energia e Ambiente – 
Rede Nacional e, no CEF, é dina-

Apresentadores: Joana Rita R. Aquino e Emanuel Jorge Formiga, 11.º B
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mizado pelo Prof. José Lourenço, 
como se viu no dia 13 de abril…

Tea Party  – O grupo disciplinar 
de Inglês repetiu a iniciativa do ano 
anterior para fomentar o convívio 
e dar a conhecer alguns aspetos da 
cultura inglesa junto da comunida-
de escolar.

Ginástica Acrobática – 
Praticada por homens e mulheres, 
a Ginástica Acrobática é um dos 
desportos mais antigos do mundo. 
E esta é uma das modalidades des-
portivas lecionadas na disciplina 
de Educação Física: no final do se-
gundo período, as aulas foram mais 
exigentes e… também diferentes! 
Foi uma experiência única!
[NB. A informação seguinte, em itálico, não 
foi incluída na emissão final] – Diretores 
Escolas – JNE: Reuniões no CEF – 
No dia 22 de abril, o pátio central da 
escola, além de espaço habitual de re-
creio e serviu também como parque de 
estacionamento para as viaturas que 
trouxeram à nossa escola os diretores 
das Escolas Públicas e os membros do 
Júri Nacional de Exames para duas im-
portantes reuniões de trabalho. O audi-
tório serviu para as sessões plenárias, 
de manhã e de tarde, e as instalações 
e salas de aula do 12.º Ano oferece-
ram aos participantes boas condições 
para os trabalhos de grupo. O almoço 
foi organizado por uma empresa exter-
na, utilizando a cozinha da cantina do 
CEF, no corredor dessas instalações, 
no dia da semana em que os alunos do 
12.º Ano não têm aulas (e se prepara-
vam para Viagem de Finalistas, ao Al-
garve, por ocasião do Dia 25 de Abril)..
Baú das Memórias [36] – 
Neste número do «Baú das memó-
rias», vamos com o Prof. Francisco 
Mendes recordar um dos primeiros 
cursos de formação profissional a 
funcionar no CEF, Concretamente, 
o de Técnico Aplicado aos Serviços 
Pessoais e à Comunidade… Está-
vamos em 2003.

FECHO – É tudo! Damos assim 
por terminado o programa 47 da 
TVCEF, 13º do ano letivo de 2014-
2015. Podem acompanhar a vida do 
CEF através do nosso site, do nosso 
jornal escolar, do Facebook e aqui, 
no portal YouTube – onde encon-
tram facilmente todos os progra-
mas da TVCEF e outros vídeos por 
nós realizados. Neste dia, dedicado 
à festa do trabalho e dos trabalha-
dores desejamos a todos um BOM 
PRIMEIRO DE MAIO!

48.º Programa – 15 de maio de 2015

Abertura – A nossa habitual 
saudação muito cordial, para to-
dos! Esta é a emissão número 48 
da TVCEF, órgão de informação e 
formação do Centro de Estudos de 
Fátima. [...]

Selo de Escola Voluntária 
1 (Lisboa) – O selo de Escola Vo-
luntária destina-se a «reconhecer o 
contributo dado pelos estabeleci-
mentos de educação e ensino que, 
através de projetos educativos, va-
lorizam as atividades de volunta-
riado. fortalecem o envolvimento 
da comunidade educativa no pro-
jeto da escola e da escola na comu-
nidade, e contribuem para o desen-
volvimento de laços sociais dentro 
e fora dela». O CEF cumpre todas 
estas condições, desde há mais de 
40 anos, e agora chegou também 
o reconhecimento oficial do Mi-
nistério da Educação e Ciência, 
que nos atribuiu o Selo de Escola 
Voluntária 2013-2014. No dia 30 
de abril, uma delegação da nossa 
escola foi a Lisboa para participar 
na cerimónia de entrega desse re-
conhecimento e trouxe a placa que 
agora pode ser vista à entrada da 
escola. Como vamos ver e ouvir, 
trata-se, certamente, de um motivo 
de orgulho, mas sobretudo de um 
incentivo para continuarmos a ser 
ainda + solidários.

Selo de Escola Voluntária 
– 2 (CEF ) – Uma semana após a 
entrega do Selo de Escola Volun-
tária, em Lisboa, teve lugar o des-
cerramento da placa, colocada em 
lugar de boa visibilidade na escola, 
à entrada da Secretaria. A cerimó-
nia, singela e breve, realizou-se às 
11 horas do dia 6 de maio. Além de 
uma representação da comunidade 
escolar – diretores, professores, 
funcionários e alunos – esteve pre-
sente o Dr. Nazareno do Carmo, 
vereador da Câmara Municipal de 
Ourém, responsável pelos assuntos 
da cidade de Fátima. Vamos ouvir 
uma parte das suas intervenções.

Dia da Europa: Clube 
AGIR – Mais uma vez, o Dia da 
Europa foi comemorado no CEF 
com grande participação e entu-
siasmo.  Além de uma exposição 
alusiva às principais instituições 
da União Europeia, no corredor 
principal, na semana antes do dia 9 
de maio, o clube AGIR Europa deu 

a conhecer a alguns, e relembrou a 
outros, as funções inerentes às ins-
tituições que regem muitos aspetos 
da nossa vida quotidiana. Acon-
teceu na tarde do dia 8 de maio, 
véspera das comemorações solenes 
que assinalaram, na Europa, o fim 
da II Guerra Mundial, há 70 anos.

SuperTmatik – Na peça se-
guinte falaremos de… talentos. 
Isso mesmo. De uma forma lúdica, 
mas simultaneamente serena e con-
centrada, o Clube de Matemática 
quis detetar e divulgar talentos na 
área do cálculo mental, junto dos 
alunos do 2.º ciclo, promovendo a 
sua participação no Campeonato de 
Cálculo Mental SuperTmatik.

AZULEJOS: Ação Escola SOS 
Azulejo 2015 (6 de maio) – «O 
património azulejar… português 
é único no mundo e a sua valori-
zação junto dos jovens é cada vez 
mais importante” … Estas palavras 
serviram de preâmbulo ao convi-
te dos responsáveis pelo «Projeto 
SOS Azulejo» a aderir à «Ação 
Escola SOS Azulejo 2015».  A ini-
ciativa decorreu no dia 6 de maio, 
a nível nacional, e o CEF deu-lhe 
um contributo de qualidade, prepa-
rando uma exposição com dezenas 
de reproduções de azulejos raros 
da nossa área geográfica.  Algumas 
das «ilustrações» já foram, ou es-
tão a ser, entretanto, divulgadas a 
nível mundial pelo «Projeto SOS 
Azulejo», que mereceu em 2013 
o Grande Prémio da União Euro-
peia para o Património Cultural, 
na categoria Educação, Formação 
e Sensibilização.  Portugal recebeu 
pela 1ª vez este prémio em 2014 e 
passou assim a fazer parte do Clube 

Internacional de Excelência, intitu-
lado The Best in Heritage.

ECO MINUTO [29]: Girafa 
ameaçada – Quando falamos em 
Biodiversidade e na necessidade 
de preservar os ecossistemas, as-
sociamos muitas vezes a imagem 
de animais em vias de extinção… 
e esquecemos que a manutenção 
do equilíbrio ecológico é funda-
mental para todos os seres vivos, 
mesmo para os que não se encon-
tram ameaçados. No Eco minuto de 
hoje, alunas do 11º A apresentam-
-nos algumas curiosidades sobre a 
girafa, este animal não corre perigo 
de desaparecer mas as populações 
mais emblemáticas podem sofrer 
graves ameaças à sua sobrevivên-
cia.

ATLETISMO: Sara Ribeiro 
(Entrevista) – O Atletismo é uma 
modalidade individual com grande 
expressão e tradição no nosso país.  
De facto, são muitos os atletas que 
nas suas especialidades têm leva-
do a bandeira de Portugal por esse 
mundo fora. Sara Ribeiro tem evi-
denciado excelentes resultados a 
nível nacional e começou também 
este ano um percurso que, espera-
mos, seja de sucesso e glória com 
as cores da seleção nacional. Va-
mos conhecer um pouco melhor a 
faceta desportiva desta nossa cole-
ga, do 11º A, e ver como ela con-
segue conciliar os estudos com a 
prática desportiva federada.

FNAC: O Cassador de 
Muros – Uma pequena tertúlia 
de pessoas que gostam de ler e de-
bater temas de atualidade reuniu-se 
no espaço da FNAC, em Leiria, 
no dia 1 de maio, para ouvir Ana 

TVCEF | III ANO

Beatriz Maria P. Neves | Inês Lopes Henriques | Maria Filomena B. Correia  – 5.º D
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Filomena Amaral falar sobre a 
sua obra «O Cassador de Muros». 
«Cassador»… com dois esses… O 
enredo da obra – que é mais, muito 
mais, do que uma história – não foi 
desvendado. E não foi porque o ob-
jetivo era convidar aquele pequeno 
auditório e, através dele – e de nós 
–, muitas mais pessoas, à leitura in-
tegral deste invulgar romance.

D. Óscar Romero beatifi-
cado – D. Óscar Romero, antigo 
arcebispo de São Salvador, vai ser 
beatificado no próximo dia 23, em 
El Salvador, seu país natal, onde 
foi assassinado em 1980.  O seu 
martírio foi reconhecido oficial-
mente pela Igreja a 3 de fevereiro 
deste ano… e os nossos telespeta-
dores devem recordar-se de que fa-
lámos desta beatificação há quase 2 
anos.  Aconteceu quando o seu su-
cessor na diocese de São Salvador, 
D. Gregório Rosa Chaves, veio à 
nossa escola, em maio de 2013, fa-
lar deste profeta e mártir do século 
XX, que denunciou a repressão do 
regime militar e a violência pra-
ticada então pelos esquadrões da 
morte.  Nessa ocasião, D. Gregório 
revelou à TVCEF o que agora vai 
acontecer… 

BAÚ DAS MEMÓRIAS 
[37] – Neste número do «Baú das 
memórias» vamos ver imagens de 
alunos da turma de Humanidades 
do 11.º ano, há 20 anos, simulan-
do um concurso televisivo, mais 
uma vez – obviamente, sendo o 
Prof. Francisco Mendes parisiense 
de alma e coração, numa aula de 
Francês!

FECHO – Terminamos assim 
este programa da TVCEF, 14º do 
ano letivo de 2014-2015. 
[...]

49.º Programa + 49-bis– 1 de junho de 2015

Abertura – Olá, a todos os nossos 
telespectadores. Sejam bem-vindos 
a esta que é a 49ª emissão da TV-
CEF, órgão de informação e forma-
ção do Centro de Estudos de Fátima. 
Vamos ter hoje um «noticiário» di-
ferente do das anteriores emissões, 
pois nesta fase do ano letivo acaba-
ram as tradicionais visitas de estudo 
que ocuparam uma parte significa-
tiva dos outros programas. Temos 
porém uma novidade: uma série de 
trabalhos realizados pelos alunos 
do curso de Artes do 12.º Ano – a 
nossa turma D. Não deixe de convi-
dar outras pessoas – especialmente 
familiares e amigos – a partilhar o 
conteúdo de mais este trabalho da 
equipa e da comunidade escolar do 
CEF, vendo este programa

Casa Diocesana do Clero 
– Na tarde do dia 20 de maio de 
2015, o Clube de Solidariedade or-
ganizou mais uma saída da escola 
no âmbito do projeto «Escola So-
lidária e Voluntária». Foi a 5ª visita 
realizada este ano e, desta vez, os 
interlocutores dos alunos que par-
ticiparam foram os hóspedes da 
Casa Diocesana do Clero de Lei-
ria-Fátima. Esta instituição acolhe 
sacerdotes idosos da diocese, que 
deixaram a sua vida ativa nas pa-
róquias, assim como familiares ou 
colaboradoras que os acompanha-
ram na sua vida de serviço sacer-
dotal e pastoral. 

11.ºAno visitam Dinos-
sáurios – No dia 28 de maio, as 
aulas de Biologia e Geologia do 
11.º Ano decorreram em contexto 
de campo, no Monumento Natu-
ral das Pegadas dos Dinossáurios. 
Além da possibilidade de conhe-
cer este património geológico tão 
próximo de nós, os alunos tiveram 
também a oportunidade de fazer 
uma revisão dos principais concei-
tos da área da Geologia abordados 
ao longo dos dois últimos anos. 
Vão assim certamente mais bem 
preparados para o exame nacional 
a esta disciplina.

Projeto I Ciclo: decora-
ção espaços – Não falta muito 
e está quase tudo pronto para aco-
lher, já daqui a um mês, os alunos 
mais novos do CEF. De facto, em 
julho haverá atividades de ocupa-

ção de tempos livres para todos os 
alunos do II Ciclo – os deste ano e 
os que virão para o ano; e, a partir 
de setembro, a grande novidade: o 
Jardim Infantil e o 1º Ciclo do Ex-
ternato de S. Domingos passam a 
funcionar nos espaços acabadinhos 
de arranjar, como quem prepara o 
berço para uma criança, que vamos 
aqui apresentar…

Projeto I Ciclo: Conto  – O 
resultado está à vista e, com um 
pouco de fantasia, podemos mesmo 
identificar-nos com os futuros uten-
tes destes espaços. Podemos viver 
desde já os sonhos e sensações que 
eles irão experienciar ao contem-
plar, através das cores e dos riscos 
das paredes ornamentadas, mundos 
repletos de poesia e significado… A 
história que vamos ouvir (contada 
por alunos do 5.º D) é também um 
convite a pôr em prática a mensa-
gem que ela nos transmite.

ECO MINUTO [30] – Nos 
últimos programas, a rubríca Eco 
Minuto tem-nos mostrado algumas 
curiosidades acerca de diversos 
animais, espelhando a riqueza da 
biodiversidade que nos envolve e 
a importância da manutenção sus-
tentável dos diversos ecossistemas 
do nosso planeta. Hoje terminamos 
esta série de programas da respon-
sabilidade dos alunos de Biologia e 
Geologia do 11º ano: vamos conhe-
cer o flamingo, a ave mais alta da 
nossa fauna e que pode ser encon-
trada em diversos estuários e sapais 
do nosso país.

Festival Materiais Diver-
sos – A responsável pela organi-
zação do Festival Materiais Diver-
sos veio no dia 26 de maio ao CEF 
apresentar este certame de renome 
internacional que vai decorrer em 
Torres Novas e Minde, no próximo 
mês de setembro. E quem havia de 
ter o privilégio de ouvir «na própria 
casa» a apresentação deste evento 
cultural? Naturalmente, os alunos 
de Artes, numa aula da professo-
ra de História e Cultura das Artes, 
Anabela Silva. De facto, a profes-
sora desta disciplina e diversos alu-
nos do CEF têm sido uma presença 
assídua e colaborativa nas manifes-
tações deste festival de artes perfor-
mativas, desde o início, em 2009.

*** 

EMISSÃO 49-BIS
TEMAS | autores
Trabalhos 12.º D – Vamos en-
tão agora apresentar uma série de pe-
quenos vídeos sobre diferentes temas, 
elaborados pelos alunos de Artes do 
12.º Ano, no âmbito da disciplina de 
Oficina de Multimédia, sob a coorde-
nação da Professora Isilda Sousa.

I – Finalistas
Catarina | Katherine | Karuline  

No final de mais um ano letivo, é che-
gado o momento de alguns alunos, os 
Finalistas, rumarem para novas para-
gens. As emoções estão ao rubro face a 
este momento, em que muitas recorda-
ções perduram na memória e abrem-se 
novas perspetivas face ao futuro.

II – Viagem de finalistas
Daniel | Diogo | Rodrigo

A viagem de Finalistas é um dos mo-
mentos mais ansiados pelos alunos que 
terminam o secundário, que vão até ao  
Algarve para viverem, intensamente, 
três dias de alegria e boa disposição, 
com os amigos e na companhia dos 
professores.  Estes são alguns dos me-
lhores momentos!

III – Comportamentos online vs 
       offline — Anna – Joana – Rafaela
Os comportamentos dos jovens de hoje 
são caraterizados por muitas particu-
laridades, nomeadamente ao nível da 
comunicação. Por vezes, nas redes so-
ciais surgem atitudes e comportamen-
tos pouco corretos e, por vezes, agres-
sivos. Chamamos aqui a atenção para 
esta temática!

IV – Alunos de Excelência
Ana Sofia | Mariana

Como ser um aluno de excelência!? A 
nossa escola reconhece o valor e o mé-
rito dos alunos e destaca os melhores 
nos quadros de Excelência e de Valor. 
Como forma de contribuir para a me-
lhoria do desempenho escolar, convi-
dámos alguns alunos que obtiveram re-
sultados «excelentes» a deixarem aqui 
o seu testemunho e a darem conselhos.

V – TVCEF
Billy | Madalena 

A televisão é um meio privilegia-
do de informação e comunicação e 
ela está presente na nossa escola, 
desde há 3 anos, com emissões re-
gulares quinzenais. Neste trabalho, 
quisemos questionar a comunidade 
escolar sobre o impacto da TVCEF 
na vida da comunidade escolar.

VI – Ementa da Cantina 
Anita | Joana Pereira | Inês Ribeiro

Neste ano letivo foi introduzida uma 
nova ementa no menu da cantina. Com 

Apresentadores: Rafaela Gaspar Júlio e Pedro Guimarães Ferreira–  12.º D
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uma oferta mais diversificada e rica, 
essa oferta visa satisfazer o maior nú-
mero possível de utentes.

VII – Chuva de Estrelas (antevisão)
Guilherme | Luís

O “chuva de estrelas” é uma das ati-
vidades mais emblemáticas da nossa 
escola, que pretende encontrar talentos 
escondidos. Vivido com intensidade 
pelos alunos que participam e muito 
aplaudido pelo público que assiste, fica 
aqui uma antevisão.

VIII – Entrevista de cultura geral 
(apanhados)

Beatriz | Inês da Graça | Pedro
O riso fortalece o sistema imunitário, 
combate o stress e elimina as rugas. 
Eis aqui um momento em que vamos 
tratar da sua saúde. Convidamo-lo a rir 
e a divertir-se com algumas, supostas, 
gaffes!

IX - O Bullying
Ana Catarina | Rafaela  | Mónica

Sendo o “Bullying” um dos temas da 
atualidade que afeta os jovens em ida-
de escolar, em todos os países, gosta-
ríamos de deixar aqui um alerta para a 
temática.

*** 
Baú das memórias [38] – 
Por fim, neste que é o número 38 da 
rubrica «Baú das Memórias», va-
mos acompanhar o Prof. Francisco 
Mendes na viagem que o Clube de 
francês realizou a França, há preci-
samente 21 anos: foi a 3ª viagem e, 
realizou-se em julho de 1994, ten-
do como destino a COSTA  AZUL: 
mais concretamente, Nice, Mónaco 
e Cannes. A comitiva era consti-
tuída por 30 alunos, dos 11º e 12º 
anos, e nessa viagem o autor desta 
evocação quinzenal das memórias 
passadas do CEF foi acompanhado 
por cinco professores.

Tempus fugit – Na passada 
sexta-feira, dia 29 de maio, o gru-
po de teatro amador da Associação 
Cultural, Recreativa e Desportiva 
da Moita Redonda – o bairro de 
Fátima onde se encontra o CEF – 
repetiu no palco do nosso auditório 
o espetáculo com que tinha parti-
cipado, uma semana antes, na 17ª 
edição do CENOURÉM – o Fes-
tival anual de Teatro Amador do 
Concelho de Ourém. A representa-
ção no Centro de Estudos de Fáti-
ma teve talvez ainda mais esplen-
dor e obteve o mesmo sucesso com 
que brilhou na sede do município, 
e todos os atores estão de parabéns. 
Seja-nos permitido destacar aqui a 
performance de alguns funcioná-
rios e alunos do CEF que integram 
o elenco deste grupo de teatro, e 
especialmente o papel do professor 
Paulo Jorge Cesário, que adaptou 

e encenou a peça. Tendo a TVCEF 
estado com as suas câmaras na es-
treia do espetáculo, no dia 22, que 
gravou integralmente e publicou, 
sem os discursos finais, neste nos-
so portal YouTube, remetemos para 
essa primeira representação os nos-
sos telespetadores e para a grava-
ção integral do mesmo espetáculo 
representado no nosso auditório! 
Encerramos esta emissão com um 
aceno ao programa da SEMANA 
CEF deste ano, que começa já na 
próxima quarta-feira – dia 3 de ju-
nho.

FECHO – Terminamos assim o 49º 
programa da TVCEF, 15º deste ano le-
tivo de 2014-2015, quase a terminar. 
Podem acompanhar a vida do CEF 
através do nosso site, do nosso jornal 
escolar, do Facebook, e aqui, no portal 
YouTube, onde encontram facilmente 
todos os programas da TVCEF e outros 
trabalhos por nós realizados.
Finalmente – e esta será também uma 
novidade para alguns – o site do CEF 
acabou de ser remodelado pela profes-

sora Célia Oliveira e, desde o dia 25 de 
maio, além do seu novo design gráfico, 
permite de novo visualizar os progra-
mas da TVCEF.
Ao despedir-nos, convidamos os nos-
sos telespetadores a voltar à nossa 
companhia daqui a 15 dias para verem 
o último programa deste ano letivo – 
será o nº 50! – dedicado principalmente 
às atividades da SEMANACEF.
Podemos desde já antecipar também 
que os momentos principais daquela 
que é para muitos alunos já a última 
semana de aulas deste ano letivo serão 
gravados e publicados na íntegra aqui, 
no portal Youtube…
A palavra final é para os alunos que 

terminam entretanto as aulas e se pre-
param para enfrentar os exames nacio-
nais. Mais do que «boa sorte» – como 
se costuma dizer, e essa também é ne-
cessária – desejamos a todos BOA SA-
BEDORIA, calma…! e mais estas re-
comendações [duas breves exortações 
dos diretores da escola]

Para todos, o nosso muito obrigado!

O semanário «REGIÃO DE 
LEIRIA» tomou a inicia-
tiva de nos vir conhecer e 

realizou a breve reportagem 
acima reproduzida em 

minitura. Sensibilizados, 
agradecemos.

TVCEF | III ANO
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TVCEF  | III período

50.º Programa — 15 de junho de 2015

Abertura – Olá, a nossa sau-
dação muito cordial para todos os 
nossos telespectadores. Hoje é dia 
15 de junho de 2015 e esta é a quin-
quagésima emissão da TVCEF. É 
para nós um prazer e um privilégio 
apresentar-vos este número históri-
co dos programas da TVCEF, que 
coincide com o final do ano letivo 
de 2014-2015.  Termina assim o 
terceiro ano de atividade da nossa 
televisão escolar que se assumiu, 
desde o início, como órgão de in-
formação e formação do Centro de 
Estudos de Fátima.  Também por 
isso, fizemos questão de envolver o 
maior número possível de alunos e 
a restante comunidade educativa no 
nosso trabalho, e podemos afirmar, 
com orgulho, que conseguimos 
também este objetivo.

Teríamos gostado de apresentar 
nesta emissão uma síntese global 
do trabalho realizado, em jeito de 
balanço, mas a escassez de tempo 
continua a ser o nosso calcanhar de 
Aquiles, a maior dificuldade para 
concretizarmos uma programação 
mais completa e coerente. 

Posto isto, vamos começar e dedi-
camos a primeira parte desta emis-
são à «Semana CEF 2015» que, 
este ano, se prolongou desde o dia 
3 até 12 de junho.

***

I parte
SEMANA CEF

António Torrado: «Teatro 
às 3 Pancadas» – A manhã do 
primeiro dia da Semana CEF 2015, 
quarta-feira, 3 de junho, foi preen-
chida com a representação de qua-

tro peças de teatro, por alunos do II 
ciclo: em cena, esteve o «Teatro às 
Três Pancadas», quatro pequenas 
peças, já clássicas, de António Tor-
rado, magistralmente representadas 
no auditório do CEF pelos alunos. 

Chuva de Estrelas: 2 ses-
sões – Integrada nas atividades da 
Semana CEF deste ano letivo, teve 
lugar no auditório do CEF mais 
uma edição do Chuva de Estrelas 
da nossa escola. O evento foi orga-
nizado pelo Clube de Música e pelo 
Grupo de Artes, com a colaboração 
da AECEF e teve duas sessões, em 
dois dias diferentes. No primeiro 
dia 5, de junho, atuaram os alunos 
do 1º e do 2º ciclos.  No dia 6, sába-
do, foi a vez de se apresentarem os 
intérpretes do 3º ciclo e do Secun-
dário.  Este momento forte da vida 
escolar do CEF acontece anual-
mente, desde 1997!

Bênção Pastas – O último 
dia da Semana CEF, 12 de junho, 
coincidiu com o fim do ano letivo e 
teve dois momentos empolgantes, 
em termos de significado e partici-
pação, e não só para a comunidade 
escolar. Antes das «Tasquinhas», 
com que terminou a Semana CEF, 
nesse dia, às 18 horas, os alunos 
do 12.º Ano reuniram-se no audi-
tório para a tradicional cerimónia 
da bênção das pastas e do envio. O 
convite dirigido aos Finalistas foi o 
de «Partir corajosamente»… rumo 
às novas fases da vida: para a maio-
ria, será ainda – e sempre – a con-
tinuação da formação académica, 
porque…, como ensina Eduardo 
De Filippo, Gli esami non finiscono 
mai (os exames nunca terminam).  
O filme integral desses momentos 
está acessível desde ontem, dia 
14, neste portal e, em menos de 

24 horas já registou mais de 500 
visualizações. Por isso, para ele re-
metemos os nossos telespetadores, 
limitando-nos a deixar aqui breves 
flashes desses momentos em que 
nós e os nossos colegas, finalistas 
do 12.º Ano, nos despedimos ideal-
mente desta escola, partilhando 
com o público presente algumas 
recordações que nos irão acompa-
nhar ao longo dos anos e, estamos 
certas, nos farão voltar cá – não só 
idealmente…

Três dias de Desporto – 
Corrida de orientação, gincana, di-
versos torneios de andebol e futsal, 
foram três dias cheios – e preen-
chidos em cheio – por atividades 
organizadas no âmbito do Despor-
to Escolar. Estas atividades foram 
realizadas graças ao dinamismo 
que, mais uma vez, os professores 
do Grupo de Educação Física e a 
Associação de Estudantes demons-
traram de forma excecional. O 
ambiente foi de festa e a cereja no 
cimo do bolo, no dia 5, sexta-feira, 
foi o torneio de voleibol para o en-
sino secundário que terminou com 
o sempre aguardado desafio entre 
professores e alunos.

Jogos tradicionais – Não foi 
a primeira vez e não será a última: 
esta, a promessa dos Serviços de 
Psicologia e Orientação que, no 
âmbito da Semana CEF, propuse-
ram, organizaram e, com a colabo-
ração de professores, funcionários 
e alunos dinamizaram.  Enquanto 
no pavilhão decorriam os torneios 
de futsal, voleibol e outras modali-
dades desportivas, toda a área arbo-
rizada entre a piscina e o auditório 
e uma parte do pátio de estaciona-
mento dos autocarros encheram-
-se de «praticantes» de jogos que, 
ainda há não muitos decénios… era 
o que havia: salto à corda – pião – 
berlinde – malha – corrida de aros 
– macaca – elástico.  

LanParty – Integrado nas ati-
vidades da Semana CEF, decorreu 
nos dias 3 e 4 de junho uma Lan-
-Party organizada pela Associação 
de Estudantes e dirigida a todos 
os alunos da escola. A adesão foi 
grande e o entusiasmo ainda maior. 
A expetativa para a grande final era 
grande!

Tasquinhas – Como já dis-
semos, a Semana CEF de 2015 
terminou na noite do dia 12, com 
a participação da comunidade es-
colar na também já tradicional 
quermesse das «Tasquinhas». Tam-
bém este ano, o pavilhão do CEF –  
onde teve lugar o encontro devido 
à previsão de  condições atmosfé-
ricas adversas, transformou-se num 
imenso arraial, animado e colorido: 
A organização esteve mais uma vez 
a cargo da direção e do professor 
Júlio Rosa com a colaboração dos 
clubes, grupos disciplinares, fun-
cionários, pais, Universidade Sé-
nior, Associação de Estudantes e 
outras realidades da escola que 
marcaram presença para encerrar 
de uma forma útil e agradável as 
atividades deste ano letivo. A festa 
foi animada pelo Grupo de Cava-
quinhos da Associação Cultural, 
Recreativa e Desportiva da Moita 
Redonda, que encantou o público 
com uma atuação de grande qua-
lidade e carregada de bom humor.

II parte – OUTRAS 
ATIVIDADES

Olube de Português no 
«Museu do Sal» | Figuei-
ra da Foz – No dia 11 de junho de 
2015, mais de setenta alunos do III 
ciclo do Ensino Básico realizaram 
uma visita de estudo ao «Núcleo 
Museológico do Sal», conhecido 
como Museu do Sal, na Figueira da 
Foz: esta visita extraordinária teve 
o Mar como tema de estudo, defi-
nido pelo Clube de Português para 
as suas atividades (durante o ano 
que termina), e entre outros, tinha 
como objetivos conhecer e valori-
zar o património português e ativi-
dades com ele relacionadas, assim 
como promover o enriquecimento 
cultu-ral e o convívio salutar entre 
alunos e professores.  Podemos ve-
rificar que estes, e outros, objetivos 
foram alcançados através do balan-
ço feito por algumas alunas e ou-
vindo a avaliação da visita apresen-
tada no final, (aos nossos repórteres 
no terreno), pela co-ordenadora das 
Bibliotecas Escolares que acompa-
nhou os visitantes.

8º ano | Ciências Natu-
rais: Saídasde campo – 
Estudar Ciências Naturais só tem 
sentido se pudermos contextualizar 
os conhecimentos adquiridos nas 
aulas teóricas com a realidade que 
nos rodeia. Este é, aliás, um dos 
pressupostos essenciais das novas 
metas curriculares propostas pelo 

Apresentadoras: Alina Mansukhlal e Mariana Carreira (12.º F) | Márcia Rodrigues (12.º B)
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Ministério da Educação. Assim 
sendo, para conhecer melhor o 
ecossistema em que a nossa escola 
se insere e as espécies autóc-tones 
que nos rodeiam, os alunos do 8º 
ano tiveram uma aula de Ciências 
Naturais diferente... ou seja, uma 
saída de campo.

[Pivô de saída]: Trabalhos de alunos 
do 8.º ano – A propósito de alunos 
e trabalhos do 8.º ano, numa das 
unidades da disciplina de Inglês, 
os alunos das turmas A, B e D, 
coordenados pela professora Rosa 
Manso Nunes, elaboraram diversos 
trabalhos em formato de vídeo: al-
guns deles foram avaliados como 
muito interessantes pela professora 
e nós esperamos poder publicá-los 
aqui, nesta mesma plataforma, se 
nos for possível.

Ecominuto [31] |Clube Eco-
-Escola: Chocalhar ideias 
– No dia 5 de junho comemora-
-se, em todo o mundo, desde 1972, 
o Dia do Ambiente.  As Nações 
Unidas pretendem, com esta data, 
promover a reflexão sobre a im-
portância da manutenção de todos 
os ecossistemas e a sensibilização 
para a necessidade de preservar o 
ambiente.  No CEF, os alunos do 
Eco Clube decidiram CHOCA-
LHAR ideias! Ou seja, implemen-
taram uma simples mas eficiente 
forma de consciencialização para 
diversas temáticas, relacionadas 
com a preservação e valorização 
das nossas florestas.  O Eco Minuto 
da última emissão deste ano letivo 
conta-nos como tudo aconteceu…

Aniversários: P. Rodrigo 
e Prof. Manuel Bento – Já 
nos referimos à efeméride: no dia 
5 de junho, a data de aniversário do 
padre Rodrigo dos Santos Carvalho 
(diretor e representante da entida-
de titular do CEF) foi assinalada, 
como já vimos, na primeira sessão 
do festival Chuva de Estrelas, e já 
tinha merecido honras de bolo e 
cantar de parabéns de manhã, na 
Sala de Professores: 74 primaveras 
começadas em Unhais da Serra e 
50 de profissão religiosa na Con-
gregação do Verbo Divino – mui-
tos dos quais ao serviço do Centro 
de Estudos de Fátima, como dire-
tor pedagógico... justificam e re-
clamam os parabéns e a prendinha 
com que a data ficou simbolica-
mente assinalada. Uma semana de-
pois deste aniversário, outro se lhe 
seguiu… o do diretor do CEF, Prof. 
Manuel Bento. No dia 12, último 
dia de aulas do ano letivo antes dos 

exames, a data foi recordada com 
54 velinhas a evocar outras tantas 
primaveras já bem próximas do ve-
rão… da vida: um bom auspício de 
boas colheitas para a nossa escola, 
tendo-o ao leme, como diretor exe-
cutivo desde há mais de um lustro, 
e tendo assumido recentemente 
também a responsabilidade de di-
retor pedagógico.

CANTINHO DA AE – An-
tes da rubrica final, BAÚ DAS ME-
MÓRIAS, queremos acrescentar al-
gumas informações que nos che-gam 
diretamente da presidência da Asso-
ciação de Estudantes, e que agradece-

mos:  durante todo o terceiro período 
decorreu uma iniciativa de angariação 
de fundos, através do sistema de rifas, a 
favor da Associação Protetora dos Ani-
mais Abandonados de Fátima, e de dez 
famílias carenciadas: no primeiro caso, 
foram recolhidos mais de 350 euros e 
cada uma das famílias carenciadas que 
foram identificadas irá receber um ca-
baz de verão, contendo, basicamente, 
bens essenciais. 

No dia 1 de junho, Dia Internacional da 
Criança, a AECEF dinamizou um dia 
diferente, oferecendo aos alunos mais 
novos um brinde simbólico, com músi-
ca ambiente e muitas doçarias. 

«Como se estava na semana da petiza-
da» – escreve o presidente da AECEF, 
Pedro Gomes – organizou-se ainda a 
já referida Lan Party que, além da sua 
vertente recreativa e desportiva, teve 
valor de solidarieda-de, por parte da-
queles que se inscreveram no torneio 
do jogo LOL – League of Legends –: 
dessa forma, conseguiram-se 50 quilos 
de bens alimentares que compuseram 
os já referidos dez cabazes. 

Além disso, o torneio de FIFA decorreu 
normalmente, tendo terminado com a 
vitória de Dany Costa e, na competi-
ção de COD – ou seja, Call of Duty – o 
Miguel Popes destacou-se e ganhou, 
também ele, o prémio simbólico de dez 
euros.

No que diz respeito ao LOL, que teve a 

interação e maior adesão por parte dos 
alunos, a equipa compos-ta por João 
Inverno, Artur Saraiva, Francisco, João 
Amendoeira e Ricardo Antunes levou 
a melhor e conseguiu 50 euros como 
prémio. Sobre esta atividade já vimos 
atrás a breve reportagem da prof.ª Isil-
da Sousa que, com a professora Célia 
Oliveira monitorizou o desenrolar da 
iniciativa. De salientar ainda, no dia 
5, a dinamização de mais um Dia da 
AECEF, também na sala do aluno, para 
assinalar o fim das aulas dos alunos que 
irão a exame. 

Baú das Memórias [39] – Por 
fim, neste que é o número 39 da ru-
brica «Baú das Memórias»: vamos 

recuar 20 anos no tempo e conhe-
cer – para alguns, reviver – uma 
das primeiras edições da Sema-na 
CEF: corria o ano de 1996 e, no 
essencial, já então a forma de en-
cerrar o ano letivo se pautava pelo 
dinamismo, criatividade, alegria 
e boa disposição. Nesse ano, tudo 
convergiu para o espetáculo final 
de arromba, no Centro Pastoral 
Paulo VI

PARCERIAS – O NF, com 
chamada de capa, informa que o 
CEF vai estabelecer com o Instituto 
Superior de Engenharia de Coim-
bra duas importantes parcerias de 
desenvolvimento de um projeto na 

área da informática. Os destinatá-
rios serão, já a partir do próximo 
ano letivo, os alunos do Jardim in-
fantil e do 1º ciclo do Externato de 
S. Domingos”.  Um outro protoco-
lo de colaboração será estabelecido 
com a Faculdade de Psicologia e 
Ciências da Educação, da Univer-
sidade de Coimbra, no sentido do 
desenvolvimento de metodologias 
educativas destinadas aos mesmos 
alunos. Trata-se de mais apostas 
inovadoras neste âmbito, sobre as 
quais falaremos certamente no pró-
ximo ano letivo…

FECHO – Terminamos assim o 
50º programa da TVCEF, 16º – e 
último – deste ano letivo de 2014-
2015. Podem acompanhar a vida 
do CEF através do nosso site e do 
nosso jornal escolar, do Facebook, 
e aqui, no portal YouTube, onde 
encontram facilmente todos os pro-
gramas da TVCEF e outros traba-
lhos por nós realizados.

E damos assim por terminada esta 
longa, dupla, emissão da TVCEF. 
Ao despedir-nos, convidamos os 
nossos telespetadores a voltar à 
nossa companhia em setembro pró-
ximo.

Aos alunos do 9.º ano e do Se-
cundário que começaram hoje a 
enfrentar os exames nacionais, au-
guramos os melhores resultados. 
Depois, para eles e para todos os 
nossos telespetadores, desejamos 
umas ótimas férias, à medida das 
melhores ambições e legítimos de-
sejos de cada um.

Para todos os que nos acompa-
nharam nesta emissão e ao longo 
destes anos, um obrigado muito 
sincero, em nome de toda a equipa 
da TVCEF, em que com muito or-
gulho, nos incluímos também nós, 
e de todos os alunos que, de dife-
rentes formas, colaboraram neste 
projeto.

Ciao, ciao! Um beijinho muito 
grande da nossa parte para cada um 
de vós!

TVCEF | III ANO

ATIVIDADE DA TVCEF – PROGRAMAS E TEMPOS
Peças Horas Minutos Segundos

1.º ano 138 695 461
2.º ano 170 788 546
3.º ano 207 800 566

Total minutos 2646
Número total de peças 515

1.º ano 11 71
2.º ano 13 29
3.º ano 13 49

Total horas de emissão 38 49
Duração média das peças 4 48
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TVCEF  | III períodoExposição de trabalhos 

Uma bela exposição de traba-
lhos realizados por alunos do 
II ciclo e do 7.º ano embele-
zou o átrio central da ala do 

edifício escolar que acolhe a maior parte 
das turmas destes anos de escolaridade 

Tratou-se de uma exposição sabiamente 
organizada pelo Prof. Carlos Martins, em 
cujas aulas foram realizados os trabalhos 
que estas imagens bem documentam. Tra-
ta-se de uma bela tradição que dá regular-
mente beleza e vida a um espaço frequen-
tado diariamente pela comunidade escolar 
mais ligada ao ensino básico.

Educação Visual
Banda desenhada cartoon: Pequenas histórias 
contadas em desenhos.
Geometria «robot»: A partir das construções geomé-
tricas aprendidas, os alunos criaram um robô geométrico.

Módulo padrão: A partir de um módulo criado por 
cada aluno surgiram padrões geométricos diferentes.
A minha evolução: Os trabalhos apresentam a evolu-
ção dos alunos ao nível do desenho e pintura a lápis de cor, 
estando representado um desenho realizado no 5.º ano e o 
último desenho feito no 6.º ano pelo mesmo aluno.

Educação Tecnológica
Cataventos: Reconhecendo a importância das energias 
alternativas, os alunos criaram cataventos com formas 
originais.
A minha cadeira: Com molas de madeira, os alunos 
construiram cadeiras originais, com duas funções..

Têxteis: Através das aprendizagens 
da tecelagem manual, os alunos 
criaram diferentes padrões para várias 
aplicações.

Um objeto – duas funções: 
Com molas de madeira, os alunos 
criaram um objeto com, pelo me-
nos, duas funções mdifernetes.
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