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O

Centro de Estudos de Fátima baseia a sua atividade
pedagógica na educação para a vida e a realização
pessoal dos seus membros, tendo em vista o pleno
desenvolvimento da personalidade, a formação do caráter
centrada no valor de cidadania e uma preparação humana e
científica alicerçada não só em competências, mas também
em valores.
Usufruindo do património cultural cristão e humanista que
o CEF proporciona, cada aluno será capaz de se tornar um
cidadão proativo, de debater problemas existenciais, de formar uma consciência crítica, aprender a respeitar e conviver
com os outros num mundo cada vez mais complexo e desafiante.
Cabe à escola o papel de orientar, preparar e facilitar a plena
integração na sociedade e no mundo e foi com esta missão
que no triénio 2014/2017 foi definido o Projeto Educativo,
alicerçado nos pressupostos de que a escola e a prática educativa, além da transferência de conhecimentos e experiências, devem orientar-se no sentido de criar nos alunos, não
apenas o desejo e a necessidade de aprender, mas também
a possibilidade de mobilizarem, adaptarem, produzirem e
construírem os seus próprios conhecimentos. Neste contexto, para responder às necessidades resultantes da realidade
social e educativa do meio local, global e virtual, no triénio
2014/2017, o CEF visou a consolidação, o aprofundamento
e o domínio de saberes, instrumentos e metodologias que
fundamentam uma cultura humanística, científica, artística
e técnica.
A finalidade foi desenvolver um projeto exequível, adaptado às
exigências de um modus vivendi que deixou de ser definido apenas em termos locais e materiais, para ser condicionado por forças globais e virtuais. Os saberes querem-se mobilizáveis, abrangentes, experienciais, capazes de gerar inovação, originalidade e
espírito empreendedor.

Assim se justifica o enfoque dado neste projeto “ Eu sou um cidadão do mundo” que agora conclui o triénio, não apenas à língua
portuguesa enquanto ferramenta indispensável para pensar o
mundo na primeira fase da vida, mas também à língua inglesa e
às tecnologias enquanto ferramentas de segunda ordem indispensáveis a uma integração, participação e transformação do mundo.
Um novo triénio se aproxima, e dadas as potencialidades
das tecnologias neste admirável mundo virtual, provavelmente a cidadania neste novo mundo continuará a ser um
tema desafiante para toda a comunidade educativa.
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“Sou um cidadão do mundo”

ADMIRÁVEL MUNDO VIRTUAL

D

eparamo-nos e vivemos
diariamente uma realidade
dificilmente imaginável há
uma ou duas décadas. A nossa
forma de trabalhar, comunicar,
socializar e até pensar, está a modificar-se a uma velocidade em
que também o que será a realidade daqui a vinte ou trinta anos
será de difícil (impossível?) previsão.

Estou certo de que, para a generalidade da população, a democratização do acesso à internet foi o facto que mais contribuiu
para a mudança dos hábitos e estilo de vida e o que nos permitiu, efetivamente, “espreitar” o mundo virtual.
A nível da comunidade escolar, esta porta para o “mundo virtual”, ao permitir-nos o acesso imediato e quase gratuito ao
conhecimento e à informação, veio democratizar e esbater assimetrias sociais e igualizar oportunidades. O conhecimento só
possível aos mais favorecidos, que podiam viajar, ter acesso à
cultura, conhecer novas realidades, passou a ser acessível a todos através de um monitor e numa questão de segundos. Hoje,
qualquer um de nós tem acesso às melhores bibliotecas, museus, cidades e países através da realidade virtual.
Obviamente que os desafios são enormes. O homem moderno
(homo sapiens sapiens) tem pouco mais de 200.000 anos. Só há
10-12 mil anos iniciamos a pastorícia e a agricultura, há 100 anos
inventamos o automóvel, há 50 anos, uma parte significativa da
população conhecia pouco mais que o local onde nasceu, e, de
repente, “num sopro”, passamos de homo sapiens sapiens para
homo sapiens virtualis. O “problema” é que em termos evolutivos, para surgir uma nova espécie, a anterior é extinta. Obviamente que não tem, nem terá, forçosamente, que ser assim. O
potencial de conhecimento acumulado, o desenvolvimento tecnológico, o “mundo virtual”, e do qual apenas estamos a ver uma
pequena ponta do iceberg, permitir-nos-á controlar os fatores
exógenos ao homem, talvez “a lei natural das coisas”, aumentará
a nossa liberdade como sociedade de intervir sobre o mundo (ao
mesmo tempo que limitará a nossa liberdade individual, mesmo
que para nós isso não seja evidente).

O mundo virtual tem destruído a humanidade original do homem, tornando-o mais frio e mais solitário. Lamentavelmente,
o ser humano contemporâneo é triste, confuso e vive perseguido pelas próprias escolhas que o fazem ser, ironicamente, o seu
maior inimigo.
Quando nos detemos a olhar, assim, este mundo novo e fantástico, apercebemo-nos de que a educação não pode, de modo
nenhum, ficar alheia a este fenómeno, mas tem de entrar dentro dessa dinâmica, que segue em contínuo progresso. Por isso,
a necessidade urgente de pensar, e encontrar o caminho da
escola, para poder lidar com estas novas ferramentas digitais.
Estudar este fenómeno que afeta grandes e pequenos. É interessantíssimo observar, nos hotéis, a entrada dos grupos, e a
sua primeira preocupação: saber se tem WIFI, e qual o código.
E, passado pouco tempo, é vê-los alheios a tudo e a todos.
Não duvidamos do benefício que estas redes sociais nos trouxeram, ao pôr-nos em contato com todo o mundo em poucos
instantes. Mas não sejamos ingénuos, vendo e louvando só o
progresso, que isso representa. É que nasceu um fenómeno que
nos preocupa muito: aumentou, drasticamente, o individualismo, o sedentarismo, o deficit de atenção, e a Escola debate-se
com este problema, para o qual, não tem sido fácil encontrar
uma solução. A realidade virtual afasta-nos de tal maneira que a
conversação e o convívio estão a baixar de uma maneira assustadora, provocando uma enorme, solidão, tristeza, e confusão…
Será preciso estudar o perfil do aluno afim de para prepará-lo,
para que não se veja obrigado a encarar este mundo sem uma
prévia preparação. É preciso ter em conta que, desde muito cedo, a criança maneja e explora o computador. Por isso a
importância de avançar com uma educação que seja capaz de
ajudar, estes nativos digitais”, que embora dominem as novas
linguagens, e tenham acesso a todas as informações chegadas
pela internet, necessitam de um adequado controle que introduza conhecimentos positivos. Urge ser capaz de usar estas tecnologias, sem perder o afeto pelo próximo.
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Enfim, é necessário que o homem tenha sempre presente que é
homem, não é Deus!

Prof. Manuel Bento

Pe. Rodrigo dos Santos

Diretor Pedagógico e Executivo

Diretor | Representante da Entidade titular do CEF

EDITORIAL

O Admirável mundo virtual

Apesar de demonstrar alguma (talvez mesmo muita) preocupação com esta “entrada” no mundo virtual, considero absolutamente fascinantes os desafios e as oportunidades que este
“admirável mundo novo” nos traz. É, no entanto, determinante
e premente que a sociedade entenda que temos que nos educar, e às gerações vindouras, para perceber que esta é mais uma
oportunidade de desenvolvimento para a construção de um
mundo melhor, mais justo, mais igualitário, mais fascinante e
desafiante e não sermos “absorvidos” pelo mundo virtual passando a ser um mero componente deste.

Q

uando observamos o nosso mundo e o avanço galopante da tecnologia, apercebemo-nos de
que esta realidade virtual nos leva a
viver num mundo longínquo, mas ao
mesmo tempo tão próximo, que acaba
por nos apanhar, e a sentir-nos envolvidos por essa realidade que nos escraviza e
desvirtua a nossa própria realidade.

PROFESSORES

Realidade virtual e
ciências naturais
A importância da realidade virtual na
aprendizagem das ciências naturais

Ainda em contexto da sala de aula, em locais
com acesso à internet, estes alunos são da
opinião de que as APP’s, previamente instaladas em smarthphones, como por exemplo
o Kahoot!, são ferramentas muito motivadoras para aprender e consolidar conteúdos,
uma vez que fazem com que a aprendizagem seja encarada como um desafio que,
segundo eles, precisa de ser superado.

Por fim, o visionamento de animações
pode ajudar a compreender os processos
que ocorrem em pequena e grande escala, e que seria, seguramente, mais difícil
de aprender através de imagens estáticas. Por outro lado, entendem, tal como
os colegas mais velhos, que nada poderá
substituir as aulas laboratoriais, onde se
pode aprender “em direto” e em contacto com o objeto de estudo. No entanto, as
animações assumem maior relevância na
aprendizagem dos conteúdos de Geologia,
uma vez que esta área científica estuda
processos que ocorrem durante milhares ou milhões de anos, sendo, por isso,
mais difíceis de simular em laboratório.
Já em casa, os alunos consideram muito positivo terem acesso ao Dossier Digital, onde podem aceder a inúmeros conteúdos da disciplina (matriz de testes de
avaliação, diapositivos, animações, etc..),
bem como participarem em fóruns, onde
podem ver esclarecidas as suas dúvidas.
Assim sendo, quer se goste mais, quer se
goste menos, a tecnologia e a realidade virtual entram na vida quotidiana dos nossos
alunos desde tenra idade, pelo que utilizá
-la no contexto educativo poderá ser um fator de aproximação e não de afastamento.
Grupo disciplinar de Ciências Naturais
Prof. Ana Aleixo
Prof. Cláudia Gonçalves
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A realidade virtual está presente na nossa vida quotidiana e também na nossa
aprendizagem. Através da realidade virtual conseguem-se difundir aulas e divulgar informação através da internet. O
mundo evolui científica e culturalmente
com a difusão da internet pelas populações.” Esta constatação, partilhada pelo
José Reis do 11.º B, serviu de mote para
reflexão por parte de alguns colegas. Até
que ponto as aprendizagens na área da
Biologia e da Geologia são influenciadas
pela realidade virtual que nos envolve?
A Carolina Faustino, a Carolina Sousa e o
José Miguel Saraiva, todos do 11.º B, consideram que “para a compreensão de certos
processos bioquímicos é necessária muita
imaginação, pois é algo que nunca iremos
conseguir observar, uma vez que decorrem
em pequena escala. Os esquemas interativos facilitam esta observação, aproximando-se minimamente da realidade e ajudam
muito o aluno na compreensão destes
processos. Nas ciências naturais, são abordados temas que estão à escala das moléculas, estruturas impossíveis de visualizar,

pelo que a realidade
virtual veio facilitar esse
ensino.” Contudo, a Sandra Moreira, da mesma
turma, tem outra opinião: “nas disciplinas
associadas às ciências
naturais, a realidade
é importante, por um
lado, mas, por outro,
nem tanto. Poderá ajudar em muitas situações,
mas, ao mesmo tempo,
há processos que se
devem realizar manualmente para aumentar
a experiência do(a) aluno(a), como é o caso das
atividades laboratoriais. Com esta “ajuda”,
podemos simular experiências que não
conseguimos realizar, mas, por outro lado,
há atividades que o aluno deve realizar por
si próprio, para facilitar as aprendizagens.”
Já quando questionamos os alunos da turma C, do 9.ºano, sobre o papel da tecnologia e da realidade virtual na aprendizagem
dos conteúdos da disciplina de Ciências
Naturais, é praticamente unânime que, na
maioria das situações, é e será uma maisvalia. Estes alunos são da opinião de que a
utilização de equipamentos como os tablets, facilitaria em muito as tarefas escolares,
uma vez que estes podem conter na sua
memória livros virtuais de todas as disciplinas, bem como software para o registo
de sumários e de apontamentos das aulas.
Desta forma, seria possível reduzir significativamente o peso das mochilas e a quantidade de papel utilizado, aumentando-se
o nível de saúde da população estudantil,
e promover-se-ia uma sociedade assente
num desenvolvimento mais sustentável.

ADMIRÁVEL
MUNDO VIRTUAL
DO FUTURO

U
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Mas afinal o que é um computador quântico?
Um computador quântico é um dispositivo
de cálculo e processamento de informação que utiliza os fenómenos da mecânica
quântica. Os computadores tradicionais
utilizam dígitos binários para a codificação
dos dados, enquanto a computação quântica utiliza bits quânticos (Qubits).

ratório que foi lançado em 2013, com a
colaboração do Centro de Investigação da
NASA e da Associação de Universidades de
Investigação Espacial. E já desenvolveram
um género de protótipo (ver imagens).
Embora ainda haja inúmeros problemas
para resolver no futuro próximo, estes
computadores estarão disponíveis no
mercado.
Mas que vantagens têm estes computadores?
Além de serem muito mais pequenos, são
muito mais rápidos. Atualmente já existem
supercomputadores que dividem o trabalho entre vários processadores auxiliares,
mas, nesse caso o número de auxiliares

por maior que seja, não pode ser infinito.
No computador quântico, não há limite.
Quanto mais trabalho existe, mais processadores auxiliares são gerados pelo computador. Trata-se de uma máquina inacreditavelmente veloz, capaz de efetuar
cálculos que demorariam milhões de anos
a fazer. A quantidade de informação que
estes computadores processam é muito
maior. Nos computadores atuais, um Bit
representa um “sim” ou um “não”, que

dentro da máquina são traduzidos como
“zeros” e “uns”. É assim que os computadores constroem a sua lógica. Uma corrente elétrica pode fazer o papel do bit: se ela
corre num sentido, quer dizer “sim” e, se
corre no outro, quer dizer “não”. Nos computadores atuais, isto é feito pelos transístores, que são peças capazes de controlar
o sentido do movimento da eletricidade.
No computador quântico, a função dos
transístores tem que ser executada por
um único átomo, devido ao tamanho extremamente pequeno. Há várias possibilidades de o fazer. Considerando dentro
do átomo a distância entre o eletrão e o
núcleo, por exemplo, se o eletrão está perto é um “sim”, se está mais longe, é um
“não”. Outra forma de o fazer é usar a rotação de um único eletrão dentro de um
átomo para gerar o código, fazendo girar
o eletrão numa direção ou na outra, usando um raio laser. Há ainda a possibilidade
de construir transístores, fazendo uso de
fotões (partículas que constituem a luz)
em vez de eletrões. Os fotões, tal como os
eletrões, podem rodar em dois sentidos.
Atualmente, um bit é a menor unidade de
dados num computador e tem dois estados possíveis. É por isto que se convencionou dizer que o bit pode ser 0 ou 1. Com
o entrelaçamento de partículas, um bit
quântico, ou qubit, poderá ter não apenas
o seu valor individual (0 ou 1), mas também poderá ter infinitos valores dos seus
estados entrelaçados com cada um dos
outros qubits. Dois bits podem representar ou armazenar apenas duas informações, mas dois qubits podem armazenar
quatro dados ao mesmo tempo, os seus
próprios e os resultantes de seu entrelaçamento. Esta vantagem quântica aumenta exponencialmente à medida que o
número de qubits aumenta. Por exemplo,
seis bits podem representar seis dados diferentes, enquanto seis qubits podem representar 26=64 dados.
De facto, nada parece suficientemente
rápido para arrefecer os ânimos dos cientistas que trabalham nesta área e nas empresas que nos tentam surpreender todos
os dias com novos produtos, mais rápidos,
mais pequenos e mais intuitivos.
Esperemos até lá por este futuro promissor e aliciante, aproveitando o melhor que
o atual mundo virtual nos tem para dar.

Prof. Margarida Castelão Dias (delegada do Grupo de Física e Química)

PROFESSORES

O Admirável mundo virtual

m dos grandes desafios que os cientistas têm enfrentado para construir
o atual mundo virtual tem sido tornar os computadores, tabletes e smarphones cada vez mais pequenos e mais rápidos. Nos últimos trinta anos, os circuitos
eletrónicos destes dispositivos ficaram 3
milhões de vezes mais rápidos, enquanto
os seus componentes básicos, que são os
transístores, encolheram na mesma proporção. Os primeiros transístores da década de 60 eram do tamanho de um grão de
feijão, mas os atuais são cem vezes menores que o diâmetro de um fio de cabelo.
Será que podem diminuir muito mais?
De facto, o que a comunidade científica
pretende é que a miniaturização dê mais
um salto, neste caso de cem vezes, nos
próximos dez anos. Se o fizerem, os transístores passarão a ter dificuldades de
funcionamento. E, se de seguida forem
divididos novamente por dez, deixam de
existir e transformar-se-ão numa nuvem
de átomos, 1 milhão de vezes menor que
1 centímetro, ou seja, os computadores
passarão a ser máquinas atómicas, sendo
as suas peças fundamentais constituídas
por átomos soltos, em vez dos transístores
convencionais. Trata-se de um novo modelo de processar informação, designado
por computador quântico, referindo-se à
mecânica quântica, o ramo da física que
estuda o comportamento dos átomos.

Mas isto é real ou virtual?
A Google já está a desenvolver os seus
próprios chips para computadores quânticos nos seus próprios laboratórios, no
Quantum Artificial Intelligence Lab, labo-

ENC. EDUCAÇÃO

Pais à Beira de um Ataque de Nervos

N

a passada quinta-feira dia 27 de
abril, no auditório do Centro de Estudos de Fátima, os pais foram convidados a assistir a uma palestra subordinada ao tema “Pais à Beira de um Ataque
de Nervos”. Esteve presente o professor e
escritor Jorge Rio Cardoso que tem percorrido o país para falar com os alunos,
os professores e os pais. Numa linguagem
simples mas objetiva, com um discurso cativante e despretensioso, chegou a todos
nós com sentido de humor e deixou-nos
dicas e sugestões sobre como vencer o insucesso escolar.
O texto que se segue é consequência dessa palestra e pretende dar a conhecer aos
pais que não puderam estar presentes um
resumo do que ali se debateu nessa noite.

A escola dos nossos dias já não é aquela
que apenas transmite saber ao aluno, a escola de hoje é também aquela que é capaz
de o levar a construir caminhos para que
possa, por sua vez, descobrir-se como um
ser que pensa, que é crítico, socialmente
ativo e capaz de atuar positivamente na
sociedade. Jorge Rio salientou, porém, que
a participação dos pais na educação formal
dos filhos deve ser feita de modo constante e consciente, integrada no processo
educacional, participando ativamente nas
atividades escolares e indo sempre ao encontro tanto dos objetivos da escola como
das necessidades educativas dos filhos. A
escola (a par com a família) é quem prepara para a cidadania, para a convivência
social, para o futuro e para o mundo lá fora
(objetivo esse que tem norteado o Projeto
Educativo do CEF, no último triénio, com o
tema “Sou um Cidadão do Mundo”).

Como mãe (mais que as notas na pauta)
ou conhecimentos que só se aprendem
em livros, o que quero é aproximá-los do
Português que nos ensina a ler as geografias da alma e norteia os sentimentos, que
vejam para lá dos limites impostos pelas
margens dos cadernos e que o amor pela
ciência os leve a explorar o mundo. E já
agora, na Matemática da vida, vou tentar
que vejam sempre a melhor equação para
que não se percam em cálculos desnecessários, e acertem nos denominadores
comuns de tudo o que é realmente
importante.

Paula Braçais

Desta forma, juntos, é possível uma educação centrada na solidariedade e nos valores positivos, uma educação que seja capaz
de orientar os alunos para a sua realização
pessoal, ajudando-os no desenvolvimento
da sua personalidade e na formação do seu
carácter. No final da palestra, e depoide
responder a algumas questões, o professor
Jorge Rio deixou-nos um apelo, em jeito de
reflexão: “na luta pelo insucesso escolar
mais importante que serem bons alunos é
serem, igualmente, seres humanos de excelência”. Efetivamente, essa deve ser também a preocupação constante de cada um
de nós. Mais que a corrida pelas notas, é
importante contribuir para que sejam seres humanos felizes, solidários, genuínos e
honestos consigo e com os outros, alguém
que cresça com valores e referências e capaz de atos de solidariedade e tolerância. A
nós, enquanto pais, cabe-nos guiar e dar a
mão, e ser colo no meio da travessia. Num
mundo pautado pela competitividade e
pelo Ter, é essencial ensinar aos nossos filhos o saber SER e ESTAR verdadeiramente
na vida e no lugar dos outros.
Preocupamo-nos, talvez em demasia, com

Ação desenvolvida no âmbito do plano de
atividades da Formação para pais e da Biblioteca. No mesmo dia à tarde decorreu
uma sessão para alunos à volta do livro:
Método ser bom aluno Bora lá!?
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Sermos pais é uma “profissão” que exige
sensatez, solidez, esclarecimento e bom
senso, coisas nem sempre fáceis de alcançar, principalmente numa sociedade
a braços com problemas como o insucesso escolar, a violência, a indisciplina e a
intolerância. Por isso, cada vez mais, se
torna fundamental que exista uma parceria positiva entre a escola e a família, no
sentido de estimular a participação ativa
dos pais na vida escolar dos filhos. O êxito
de todo o processo educacional depende,
e muito, da atuação e participação da família na vida escolar, porque, embora os
nossos filhos passem muito tempo na escola,a família é e será sempre o seu ponto
de sustentação, o seu lugar de afetos e de
crescimento seguro.

Neste contexto, todos nós, pais, alunos,
professores e instituição precisamos de
arranjar tempo e espaço de reflexão sobre o processo ensino-aprendizagem e,
em conjunto, apoiando-nos mutuamente,
procurar alternativas para os problemas
que preocupam não só os pais como toda a
comunidade educativa. Momentos de diálogo e aprendizagem como o desta noite
são essenciais para que a escola e a família
se unam com o sentido único de ajudar os
nossos filhos a crescer enquanto cidadãos,
preparando-se para uma aprendizagem
consciente e responsável.

o futuro, com profissões “rentáveis” ou
com “boas saídas profissionais” para que
possam “ser alguém na vida”. Na minha
perspetiva, devíamos olhar menos para as
saídas profissionais e mais para a realização
pessoal e ajudá-los a escolher esse futuro
também com o coração para que o ter não
prevaleça jamais sobre o ser (feliz!). Uma
educação orientada só por “muito bons”,
medalhas de mérito e quadros de honra
(sem paixão pelo que se aprende) servirá
de muito pouco no futuro dos nossos filhos.
Assim sendo, a única certeza que tenho
é a de que não quero impor modelos de
sucesso aos meus filhos, nem viver obcecada com rankings e menos ainda com advérbios de comparação. Prefiro estimular,
incentivar, apoiar e dar-lhes as oportunidades para que possam potenciar os seus talentos e ultrapassar (sem dramas e frustrações desnecessárias) as suas dificuldades.

ENC. DE EDUCAÇÃO

ALUNOS

N
Prof. Tomé Vieira

(In)Tolerância e/ou Fanatismo

o segundo período do presente ano letivo, quando é notório o momento delicado que se vive no
mundo inteiro, com implicações decisivas no chamado Mundo Ocidental em que vivemos, os alunos do 9.º ano refletiram sobre a importância da memória histórica, a matriz identitária da Europa, de raiz judaico-cristã, e os pilares civilizacionais assentes nos valores do diálogo e da tolerância.
O Auto da Barca do Inferno, obra-prima da dramaturgia europeia escrita e apresentada por Gil Vicente pela primeira vez em 1531, é uma alegoria cómica que reflete de forma sublime sobre os vícios da sociedade. Sendo a primeira parte da chamada Trilogia das Barcas, explora a máxima latina “Ridendo castigat mores”, ou seja, pondo a rir a plateia, na época construída pelas pessoas mais poderosas do reino,
castigava igualmente os seus costumes, expondo o ridículo dos grupos e classes sociais mais favorecidos.
A este propósito, realizaram um teste com dois textos para análise: o primeiro, informativo, era uma notícia
da Rádio Renascença que apresentava os resultados de um estudo realizado em 2013 sobre o acréscimo de
intolerância religiosa no mundo; o segundo, de índole literária, era precisamente um excerto do auto vicentino, a cena do Judeu, em que o dramaturgo aborda o antissemitismo próprio da época. Os alunos ficaram
bem cientes de que a mesma cena não representa o pensamento e o sentimento do seu autor, como tantas
vezes se pensa de forma equivocada, tão só reflete o ambiente epocal de uma sociedade seiscentista marcada fortemente por tensões de índole religiosa e sociocultural. Prova disso mesmo, foi recordada nas aulas
a circunstância de ter sido Gil Vicente das poucas pessoas que em 1531 defendeu os judeus residentes no
nosso país, após um terrível terramoto que serviu de pretexto para acicatar a violência contra esses judeus.

No último grupo do teste, os alunos foram desafiados a resolver uma atividade escrita, como a seguir se transcreve:

«A discriminação social é um dos principais problemas da Humanidade. Com raízes profundas na História Universal, veste diversas
roupagens, por razões de etnia, credo, ideologia, género, entre tantas outras. Foco de tensões que derivam muitas vezes em conflitos e guerras, é um tema que se apresenta completamente atual, como podemos observar com a questão dos refugiados.
Escreve um texto de opinião, utilizando entre 160 e 240 palavras, que pudesse ser publicado em qualquer órgão de comunicação social
ou partilhado nas redes sociais, sobre a problemática da discriminação social. O teu texto deve estar estruturado da seguinte forma:
- um parágrafo introdutório onde apresentes a tua tese;
- um ou mais parágrafos onde exponhas os argumentos e respetivos exemplos que sustentem a tua opinião;
- um parágrafo final que reforce a ideia principal a transmitir.»

Os resultados foram interessantes, pelo que aproveitamos para vos apresentar alguns exemplos.
Boa leitura!
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mudar a tua personalidade para andares
em tal grupo ou tens de te vestir assim…
Ou seja, ires contra os teus princípios, senão o “castigo” por não seguires estas
restrições é o “bullying”. És gordo, magro,
feio, inteligente ou menos esperto, isto vai
fazer com que sofras e se calhar acabas por
te discriminar a ti mesmo.
O mundo é injusto, toda a gente tem inveja
e é por isso que muitas pessoas sofrem de
discriminação. Ninguém é mais importante
que ninguém. Somos livres de sermos

diferentes e de lutar pela nossa ideologia, sabendo que esta é correta. As
pessoas não deviam sofrer por tornarem o mundo mais interessante.
Muitas das pessoas que fizeram grandes
feitos eram diferentes e tinham ideias que
eram contra o pensamento da sociedade
do seu tempo.
Devemos lutar contra a discriminação social, pois podemos tornar este mundo um
mundo melhor.
Maria Margarida Ferreira, 9.º A

ALUNOS

O Admirável mundo virtual

A

discriminação social esteve, está e
estará presente na vida quotidiana.
Mas claro que podemos fazer algo
para esta deixar de existir. A discriminação
social tem origem na diferença, se tens
ideias diferentes ao que “supostamente
devias ter”, provavelmente vais sofrer discriminação. Esta pode ser vista como um
castigo, se não segues as “regras” então és
castigado. A diferença é o que torna o nosso mundo mais engraçado e diferente. Se o
mundo inteiro não concordar com a nossa
ideologia, devemos mesmo assim lutar por
aquilo que está certo.

Uma das causas de discriminação é o género. Porque é que uma rapariga não pode
jogar futebol? Porque é que um menino
não pode andar no ballet? Isto é discriminação. Também temos outro exemplo, em
algumas religiões as raparigas não podem
estudar. Elas são apenas utilizadas para tratar da casa e dos filhos. Como as pessoas
são ignorantes, ou porque têm medo, não
dizem nada. Malala, uma rapariga paquistanesa, defendeu os direitos da mulher,
colocando a sua vida em risco. A violência
doméstica também se pode associar à discriminação social, tal como a intolerância
religiosa que ouvimos e vimos constantemente nos meios de comunicação. Muitos
dos refugiados têm de sair do seu próprio
país devido a conflitos provocados pelas
coisas mais estúpidas e inimagináveis. E
quando estes procuram salvação e paz
noutros países, são discriminados pela religião, pois são logo associados aos terroristas.
A discriminação social começa na escola,
quando ainda somos pequenos. Tens de

H

ALUNOS

Podem ser pequenos, grandes, bonitos, feios, magros, gordos, crianças
ou adultos, negros ou brancos, eu
acredito que todos nós temos uma
missão no mundo, pode ser uma
missão maior, ou mais pequena,
mas todos juntos fazemos a diferença. Nunca te esqueças que as pessoas podem ter religiões, cor de pele
e olhos diferentes. Podem não ter
nada a ver contigo por fora, mas por
dentro são constituídas da mesma
forma que tu, do mesmo “material”.
Nunca julgues ninguém pela aparência, o que tu pensas de uma pessoa
ela pode pensar de ti!

Sara Mendes, 9.º A

A

discriminação
social é um problema global que
sempre existiu na história da humanidade. Uma
das formas de discriminação social de hoje em
dia é a religião.
Atualmente é bem comum as pessoas serem julgadas e postas de parte na nossa
sociedade devido à sua religião. Em certos
países é até mesmo usada violência e perseguição.
As razões dessa discriminação são várias
e podem variar de cultura para cultura.
Na minha opinião, a maioria das pessoas
que provocam esta discriminação são preconceituosas e nacionalistas, pois têm um
enorme orgulho pela sua pátria ou etnia,
logo não aceitam pessoas que não sejam
da mesma, gerando assim a discriminação.
Este tipo de discriminação pode ser chamado de racismo, um outro grave problema de sociedade.
Devido a estas discriminações e às diferentes crenças e ideologias, foram provocadas
guerras existentes até aos dias de hoje em
certos países.
Suponho que medidas estejam a ser tomadas para impedir a discriminação, mas
até agora não têm sido suficientes já que
este problema se globalizou e se encontra
numa situação grave.
Este problema tem afetado milhares de
pessoas por todo o mundo e isso está trazendo consequências graves. Felizmente,
existem pessoas que lutam pelo fim deste
problema e eu espero que as coisas venham a melhorar no futuro.

H

oje em dia a discriminação social
é vista em todo o
lado. Há sempre uma
pessoa que vai apontar
o dedo para gozar, sendo
uma pessoa de cor, feia,
gorda ou com outra religião…
Nestes tempos, ser diferente é mau. Todos
temos de seguir os mesmos ideais, e isso é
incorreto! São desnecessários todos os insultos que uma pessoa sofre. Os terroristas
matam pessoas porque não são da sua religião. Há suicídios porque uma pessoa tem
autoestima baixa, isso acontece devido aos
insultos. Todos nós vemos as mulheres famosas que são lindas e todas as raparigas
querem ser como elas, por isso cometem
erros, estragam a sua saúde mental e física, para serem iguais a elas, isto tudo para
serem aceites na sociedade.
Vê-se muitas pessoas deixadas de parte,
não só pela sua aparência física, mas ou
porque são de outra etnia ou porque são
de outra religião, todos temos um bocadinho de preconceito. Para não falar do grupo de pessoas LGBT, essas sim só porque
têm um gosto diferente sofrem uma discriminação horrorosa.
Em conclusão, cada um é como é, todos somos lindos física e psicologicamente. Devemos amar todos independentemente das
suas diferenças, contribuir para um mundo
com mais paz, mais harmonioso, não devemos espalhar ódio.
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oje em dia a discriminação social é
um problema que
afeta toda a sociedade, as
populações olham muito
para o exterior e pouco
ou nada para o interior de
uma pessoa. As pessoas
são julgadas pelo que aparentam ser e não
pelo que realmente são.
Na minha opinião, uma pessoa não deve
ser julgada pelas origens ou pelos antepassados, todos podemos escolher quem e
como queremos ser. Infelizmente para algumas pessoas, basta um olhar, um modo
de vestir, de falar ou de entender as coisas
de forma diferente, e já nem se dão ao trabalho de conhecer a pessoa em questão,
fazem logo uma imagem na cabeça, por
vezes errada, e nem dão uma oportunidade de a pessoa se dar a conhecer. Outro
exemplo de discriminação é o de, em alguns países, as mulheres serem tratadas
como seres inferiores aos homens. Um dos
exemplos que se ouve muito falar é o de
uma rapariga proveniente do Paquistão,
a Malala. Esta jovem paquistanesa não
aceitava que os homens tivessem direito
à educação e as mulheres não, quis lutar
por igualdade de direitos no seu país, mas
ninguém lhe dava ouvidos, era considerada mais uma adolescente revoltada. Quando alguém a ajudou, tornou-se na pessoa
mais jovem a receber o prémio Nobel da
Paz.

Marília Ferreira, 9.º B

Catarina Ferreira, 9.º B

A

C

discriminação social
é um dos grandes
problemas que afeta
a comunidade. De seguida irei apresentar o meu
ponto de vista acerca desta
questão do nosso dia a dia.

ríticas, ataques, noção
de superioridade ou
inferioridade, humilhação, no todo constituem
uma das problemáticas
atuais, a discriminação, mas
por que razão?

A existência da
discriminação social é constatável em muitas situações da atualidade. Um
exemplo é a religião. Muitas guerras devem-se
a desavenças no que toca à religião, pois pessoas de uma religião considerada por elas “correta” pretendem acabar com outras pessoas de
uma religião supostamente “errada”. Isto leva a
grandes genocídios e à miséria de pessoas inocentes que são apanhadas desprevenidas por
estas guerras. Mas, a meu ver, não há religiões
certas ou erradas. Tudo se resume à crença individual, que cada um tem o direito de escolher.
Outro exemplo da discriminação social ocorre nas escolas. Aqui, tal como em todos
os lados, existem pessoas mais e menos ricas.
Isto leva à criação de “elites” das crianças mais
abastadas, que se acham mais importantes do
que as mais pobres, apenas pelos feitos dos
seus pais e pelo dinheiro que eles têm. Assim,
estas crianças mais pobres são discriminadas e
postas de parte, isolando-se.
Para concluir, penso que todas as pessoas deveriam ser tratadas e tratar os outros de
igual forma. Todos somos humanos, e não é o
facto de acreditarmos em Alá ou noutro deus
nem o facto de termos mais ou menos dinheiro
que nos define enquanto boas ou más pessoas.
O que nos define são os nossos atos.

H

Marco Costa, 9.º C

oje em dia, a população
está a enfrentar um grave problema: a discriminação social.

Independentemente do país,
da idade da pessoa ou género,
acho que as pessoas se estão
a tornar mais discriminantes,
ou seja, estão a ter mais em conta nas outras
pessoas a forma com estão vestidas, os bens
materiais, a profissão e principalmente a raça
ou país de onde são originários. Na minha opinião, maior defeito não há, porque não é por
vestir roupa de marca, ter um carro desportivo
ou ter um bom emprego que se vai dizer se é
boa pessoa ou não…
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Por outro lado, acho que a discriminação social
que acontece com as pessoas de outras etnias
se deve principalmente aos bens que lhes são
oferecidos pelos países para onde vão. Neste caso, também se aplica aos refugiados que
estão a ir para outros países e a receber empregos e casas, coisas a que as pessoas desse
mesmo país não tiveram direito.
Acho que as pessoas deveriam começar a pensar que somos todos iguais por fora, e que a
discriminação social não vai levar a lado nenhum.

Ao longo da história, encontramos em todos
os séculos os tais fundamentalistas, sendo grupos ou apenas indivíduos, que marcam pelo
que fazem e defendem, pelo que discriminam,
sem escrúpulos, ações questionáveis e questionadas, pois de onde estes “extremistas” ou
“radicais” vêm, pessoas cultas e conscientes se
opõem com a ajuda e apoio de grandes massas
que têm a noção de que no fundo todos somos
iguais e que a existência dos denominados “diferentes” é bastante importante, que desempenham um papel fulcral na nossa sociedade.
Vendo bem, alguns dos cargos mais importantes na mesma são e foram desempenhados por
pessoas pertencentes a classes discriminadas,
como exemplo disso temos o anterior Presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, um homem “negro” igual a qualquer outro
homem “branco” no poder da maior e mais poderosa nação do mundo.
Bem, na minha opinião, não nos devíamos apenas cingir a estas ideologias fechadas e fundamentalista, mas poderá ser feita alguma coisa
que impeça esta “infeção” na sociedade?
João Cochicho, 9.º C

Hoje em dia, podemos observar esta questão com o caso
dos refugiados que, devido a
conflitos e atos terroristas nos seus países por
questões religiosas, se sentem obrigados a emigrar para países mais favoráveis, sem guerra e
com melhores condições de vida. Porém, estes
não estão a ser bem aceites, pois especula-se
que podem ser terroristas ou estarem ligados
ao Daesh. Embora a recusa de refugiados em
certos países não seja a escolha mais acertada
a fazer, vários países, como os EUA, tomaram
medidas repressivas com a chegada ao poder
de Donald Trump.
O mundo teve uma mudança notória em relação à discriminação também devido aos atentados em França e na Bélgica, como as ameaças
de bombas, o tiroteio em França relacionado
com a liberdade de expressão, entre outros
exemplos.
Eu acho que esta questão da discriminação social deveria ser abordada de outra forma, sem
o envolvimento de armas e bombas, apesar de
outras maneiras serem insuficientes ou desnecessárias.
Jacinto Pedro, 9.º C

A

discriminação social
tem vindo a tornar-se
um grave problema,
não só no nosso país, como
a nível mundial. Atualmente
as pessoas são discriminadas pelo simples facto de
terem uma cor de pele diferente, acreditarem noutro
deus ou simplesmente por nascerem de um
determinado género.
Na minha opinião, tudo isto é errado! A maneira de pensar das pessoas não tem que ser
julgada, pois todos nós podemos ter ideias fantásticas, embora nem todos concordem com
elas. Se pensarmos por exemplo na cor da pele,
por que razão têm as pessoas que ser julgadas
por nascerem com um pigmento mais escuro
ou mais claro que nem eles sabem o porquê de
assim terem nascido? Não é a cor da pele que
define a simpatia, a generosidade e a boa educação das pessoas, mas sim o coração e esse
todos o temos igual!
Outro exemplo é o facto de as mulheres serem
discriminadas por terem nascido do sexo feminino. Se pensarmos um bocadinho, quem carrega uma criança no seu ventre durante nove
meses? Pois é, a mulher! Para mim, a mulher
devia ter exatamente os direitos que têm os
homens, o que ainda não acontece em determinados países.
Em suma, se todos nos esforçarmos podemos
mudar tudo isto e a discriminação social pode
vir a diminuir!
Iara Moço, 9.º D

Guilherme Joaquim, 9.º C
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Isto está a acontecer agora muito com os refugiados, que saem do seu país para outros, sem
quaisquer bens, e que são julgados por estarem
a construir uma vida noutro país só por serem
de outra raça ou por não terem bens materiais.

Fundamentalistas agarramse com apego às diferenças
da humanidade e consideram, de toda esta diversidade, a sua como sendo a certa. Vão então
incidir nas minorias que são discriminadas, lá
está, por serem de forma qualquer o que são,
e por pensarem o que pensam, e por pertencerem aos tais grupos/etnias criados pela sociedade como forma de separar os indivíduos em
causa.

C

omo sabem, a discriminação social é um dos
principais problemas da
Humanidade, visto que, muitas vezes, deriva em conflitos
e guerras.

ALUNOS

“ Com o mundo
no bolso”

Desde as primeiras pinturas, passando
pela imprensa de carateres móveis, ao telégrafo em 1843, até à Internet foi um longo caminho para aqui chegar. Foram uma
quantidade de invenções, sobre udo neste
séc. XXI, que levaram ao conhecimento do
mundo, dos povos e dos seus hábitos. Os
jovens de hoje não conseguem imaginar
o mundo sem Internet, sem telemóvel ou
sem computador. São a geração Z.
“Esta geração tem o hábito de
não esperar muito tempo para
tirar uma dúvida. Quando tem,
pega no telemóvel e pesquisa”.
São influenciados pelo acesso fácil que
têm à informação e pela necessidade de
ter respostas no imediato. Já não dependem de alguém mais velho para aprender
algo de novo. Se querem saber, procuram.
“Existem vídeos no you Tube de coisas
tão banais como ensinar a atar sapatos, e
de coisas mais complexas como fazer um
explosivo. Tudo está disponível na internet, com mais ou menos pormenor. É uma
geração que quase se autoeduca”, diz
Madalena Lupi ao Expresso.

“Um jovem que gostava de ir para o Nepal ajudar as vítimas do terramoto faz uma
página no Facebook e uma ação de crowdfunding. Num instante recolhe dinheiro, vai
para o Nepal, e partilha as imagens daquilo que fez. Há muito este espírito de fazer
acontecer”, refere a analista.” Excerto do
artigo publicado
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2017-03-30-Geracao-Z-os-miudos-que-fazem-acontecer-e-que-andam-com-o-mundo-no-bolso

Na escola, cada vez mais temos necessidade de compreender de que modo as
tecnologias são importantes para os nossos alunos e, por isso, lançámos o desafio,
pedindo-lhes que nos escrevessem sobre o
admirável mundo virtual, desafio a que responderem de forma muito positiva.
Aqui fica o seu contributo.

A

tecnologia é um conjunto de
meios que visa a comunicação
através de aplicações/aparelhos
que ajudam a interação com outras pessoas onde quer que se localizem.
Porém, o mundo tecnológico tem muito
que se lhe diga. Este “mundo” tanto pode
ser “bom” como “mau” para nós, só temos
de saber como utilizá-lo.

A tecnologia é um meio muito útil, que muitos de nós utilizam. Esta, ao longo dos anos,
tem evoluído para melhor, mas também acho
que em algumas situações, ela não devia de
avançar, pois prejudica o ser humano em certas circunstâncias (tira empregos, os aparelhos
eletrónicos, quando utilizados em excesso,
também podem prejudicar a visão, aumentam
o cansaço…). Na minha opinião, a tecnologia
devia continuar a evoluir pelo menos no que
toca à saúde, visto que esta para nós é muito
valiosa e devemos preservá-la.

H

oje em dia temos uma grande sorte em
termos este mundo tecnológico presente nas nossas vidas, pois permite-nos
aceder e conhecer coisas extraordinárias. Mas
tem de ser utilizado com conhecimento dos
perigos e consequências que este pode trazer
para as nossas vidas.
Um dos perigos contantes e presentes neste
mundo tecnológico que é a internet é o cyberbullying, que consiste em humilhar alguém em
público, gozando com a pessoa por diversos
motivos (por se ser gorda, feia, por ter algum
problema que a impossibilite de fazer alguma
atividade …). Infelizmente não há nada que possamos fazer para acabar com o cyberbullying a
não ser preservar a nossa vida, porém o cyberbullying pode trazer problemas para a vítima.
Mas o mundo tecnológico também nos traz
conhecimento, pois podemos consultar plataformas online que nos permitem conhecer
mais e melhor um determinado assunto. Outra
das vantagens é que nestes últimos anos tem
vindo a haver uma grande evolução por parte
da internet o que fez com que «a distância não
fosse um problema» .Assim a utilização da vídeo
chamada, por exemplo, fez com que este problema da distância não nos faça sofrer tanto,
pois assim podemos ver, ouvir e falar com alguém que gostamos que se encontra longe e
matar saudades.
Carolina Santos- 10.ºB

Ângela Henriques -10.º B

Usos e abusos da tecnologia

C

omo já sabemos, a tecnologia tem evoluído muito rapidamente, especialmente ao longo dos últimos anos, mas atualmente, tem contribuído para
variadíssimos ramos da sociedade, como por exemplo, a medicina.

A partir da tecnologia, podemos não só comunicar para outras partes do mundo,
mas também conhecê-las e utilizá-la para fabricar certos objetos que são necessários à sociedade como carros, telemóveis, eletrodomésticos. Estes poderão contribuir para a
evolução do conhecimento da sociedade, bem como para a evolução do país.
Mas, atualmente, a tecnologia é utilizada em excesso por todas as faixas etárias, principalmente
os jovens, pois só a utilizam para o seu próprio entretenimento; se continuarem a utilizar a tecnologia desta maneira, estão-se a isolar do resto do mundo e não adquirem qualquer conhecimento
acerca dele, bem como se afastam do seu círculo social e, posteriormente, apanham certas doenças.
Também há outras formas de a tecnologia ser utilizada impropriamente, como por exemplo,
os hackers, que a utilizam para “roubar” as pessoas, no momento que elas menos esperam e o
cyberbulling, ou seja, a prática de insultar uma pessoa continuadamente nas redes sociais, sem
que esta tenha feito nada; isto pode chegar ao ponto de o agressor desejar matar a sua vítima e
por isso, o cyberbulling é considerado crime.
Podemos concluir, que a tecnologia pode ser utilizada de boa ou má vontade, dependendo das
pessoas e da sua perceção do bem e do mal.
Inforcef * 10

O Admirável mundo virtual

“Habituaram-se a fazer coisas
por iniciativa própria. É uma
geração em que existem expetativas de que seja muito empreendedora, ou melhor, muito
fazedora. É uma geração que faz
acontecer”.

O admirável Matar
mundo
saudades…
tecnológico ao
serviço da saúde

Mariana Lopes Querido- 10.ºB

Bom uso e bem
estar nas redes

O maravilhoso mundo das novas
tecnologias

A

tecnologia e o Homem… o Homem e a tecnologia. Esta relação é alvo de discussão
por todo o mundo. Sem o conhecimento humano, a tecnologia não seria o que é
hoje, mas… sem ela o nosso quotidiano também não seria o que é. Além disso, vivemos numa era em que é imprescindível a busca de conhecimentos. Hoje, a informação
assume uma importância crescente para qualquer setor da atividade humana devido às
tantas transformações que estamos a vivenciar. A cada momento, deparamo-nos com
novos conceitos e tendências, surpreendemo-nos com a velocidade com que ocorrem e
afetam as nossas vidas como, por exemplo, os telemóveis e redes sociais, que nos põem
a par do que se passa pelo mundo fora.
Podemos constatar que o tráfego de informações, via áudio, vídeo, texto e fotografia,
chega às mãos dos diversos utilizadores a uma velocidade estonteante. Com isso, a comunicação interpessoal é facilitada, todos estão ligados vinte e quatro horas sobre vinte e quatro horas a qualquer parte do mundo, permitindo o contacto entre diferentes
culturas, sociedades e religiões. Podemos afirmar que estamos numa espécie de rede
invisível, sem precisarmos de estar necessariamente ligados por cabos, num lugar fixo.
Estabelece-se, assim, aquilo a que chamamos de globalização, palavra essa que entrou
no nosso léxico e que, cada vez mais tem maior sentido em ser empregada na descrição
do nosso mundo e relações interpessoais.
A tecnologia proporciona-nos ferramentas cada vez mais modernas, que fornecem comodidade, entretenimento e diversão. Portanto, precisamos de refletir sobre a forma
como a tecnologia tem mudado a maneira das pessoas interagirem com as demais e, em
simultâneo, oferecendo-nos novos conhecimentos e entretenimento. No entanto, alerto
para o receio de que este desenvolvimento acabe por distanciar as pessoas da vida real,
por isso é muito importante que as pessoas saibam utilizá-la de maneira consciente.
Analisando, de forma mais prática e familiar a todos nós (comunidade estudantil, pessoal docente e não docente), podemos ver os aspectos positivos da tecnologia na nossa
aprendizagem. Hoje, são cada vez mais os estabelecimentos que privilegiam o contacto
dos jovens com meios de aprendizagem interativos, com vista a familiarizar os jovens
com o mundo moderno, regido pela crescente globalização.
Em suma, creio que devemos encarar o presente como a era da tecnologia e do desenvolvimento, que influencia não apenas o que nos rodeia mas também o nosso modo de ser.
A tecnologia é a chave do passado, do presente e do futuro da humanidade.
Leonardo -10.º B

A

s tecnologias têm tido uma evolução
muito significativa e acentuada, e não
sabemos quando nem como parará.
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Gabriela Francisco- 10.ºB

ALUNOS

O Admirável mundo virtual

Nunca nada foi como é hoje.Atualmente é possível sabermos tudo o que se passa do outro lado
do mundo a qualquer hora, a qualquer segundo.
É possível ainda atenuar as saudades daqueles
que permanecem longe de nós, mesmo que seja
apenas visualmente.
É-nos dada a possibilidade de fazermos inúmeras pesquisas sobre todos os assuntos
possíveis pelos quais estejamos interessados.
Admitimos então que é bastante vantajoso
toda esta evolução no chamado mundo virtual.
No entanto, tudo isto se torna muito perigoso quando não é feito com rigor e cuidado.
Hoje em dia, é com muita facilidade que se
consegue aceder ao mundo tecnológico, à
internet, nomeadamente jovens que se dedicam imenso às redes sociais, e por vezes,
expõem demasiado a sua vida pessoal, não
preservando a sua identidade, e isso pode
tornar-se prejudicial. Indivíduos muito perigosos são diariamente reconhecidos após
terem causado sofrimento àqueles que inconscientemente se deixam influenciar nas
redes sociais por pessoas que não conhecem. Deixam-se manipular e, entre outros
acontecimentos, por vezes, o fim acaba em
tragédia: violações, raptos e muitas mais
consequências surreais e inacreditáveis que
se sucedem. Porém, só quem passa por isso
consegue explicar o quão doloroso e aterrorizador é, quando tudo começa apenas nos
entretenimentos que são as redes sociais.
Em suma, é importante que as pessoas deixem
transparecer a felicidade dos momentos bons da
vida, querendo partilhá - los publicamente, tudo
isto é saudável. No entanto, é necessário ter
atenção, termos a certeza de que partilhamos os
nossos interesses pessoais com aqueles que nos
são mais próximos, e nunca darmos importância
nem falarmos com aqueles que misteriosamente
se tentam envolver connosco.
Desta forma, se tudo for feito corretamente
e, se aplicarmos devidamente todos os nossos conhecimentos acerca destes assuntos,
tudo decorrerá na normalidade e não haverá receios. Não podemos deixar de usufruir
aquilo que a vida hoje nos fornece e que é
tão importante, as tecnologias.

ALUNOS

Problemas, soluções, fotos e lembranças… Do mundo escolar ao
empresarial

H

oje em dia, toda a informação de que necessitamos está a um clique de
distância, por exemplo, todos familiares que quisermos ver são facilmente
contactados através de aplicações que nos permitam fazer videochamadas…
somos tão sortudos por vivermos nesta época onde tudo o que sabemos ou o que
precisamos de saber está inteiramente ao nosso dispor, e no entanto algo parece
estar a perder-se….

A nossa prioridade parece ser viver numa outra dimensão, meramente virtual com poucas experiências reais, pouco ou nenhum contacto humano, e, se precisarmos de fazer alguma coisa
certamente haverá uma máquina para o fazer.
A minha questão é a seguinte: se continuarmos assim e esta situação evoluir, então o que será das nossas
relações humanas?
Se passarmos num café e prestarmos atenção ao
que as pessoas estão a fazer certamente podemos
confirmar que a maioria está ao telemóvel, não só
quando as pessoas estão sozinhas, mas também
quando estão em grupo. Qual é a vantagem de
estarmos em grupo se vamos trocar a convivência
por redes sociais?

C

omo todos sabemos, o mundo virtual e
navegação pela internet têm as suas vantagens e desvantagens. A maioria dos jovens, hoje em dia, está informada acerca dos
perigos, bem como das vantagens existentes
neste mundo virtual. Contudo, apesar da facilidade com que temos acesso a este tipo de
informação, basta pesquisar um pouco para
perceber que são diversos os casos de pessoas
prejudicadas neste meio.

Alguns cafés nos Estados Unidos fornecem caixas
com temporizadores nas quais um grupo de amigos deve colocar os seus telemóveis e apenas os
retirar quando o tempo acabar; esta alternativa
surge como uma forma de conciliação entre tempo de convivência e tempo de navegar na Internet. Se não puder viajar até aos Estados Unidos, uma abordagem mais simples seria colocar todos
os telemóveis no centro da mesa e o primeiro a tirá-lo terá que pagar um jantar… lol lol
Outra grande preocupação minha é o facto de os pais, por terem uma vida tão ocupada e por
vezes não poderem disponibilizar o tempo necessário à sua família, tentarem substituir o conforto
de alguém próximo por um tablet ou um Iphone como se isso pudesse alguma vez compensar a
ausência. A minha solução para este problema: a criação de horários que permitam aos adultos e
às crianças cumprirem os seus deveres sem terem de abdicar do essencial.
Com todo este discurso, concluo, reforçando que a tecnologia é de facto incrível e que esta nos
pode levar muito longe; mas não deixemos que a tecnologia substitua o que de bom ainda temos,
não deixemos que o contacto humano se perca ou que se quebrem as ligações! Simplesmente
não o podemos deixar acontecer, porque todos acabam por nos deixar mais cedo ou mais tarde
e por mais fotografias que tenhamos também é bom termos memória dos momentos privados
com as pessoas que mais amamos que só nós sabemos que existiram! Infelizmente a tecnologia
não substitui isso…
Ema Campos -10.ºB

O

As imensas possibilidades
da net

A internet fornece-nos diversos serviços e vantagens como motores de busca, que podem
ser utilizados como meio de aprendizagem e
pesquisa. E, entre muitos outros, a interatividade, pois permite-nos reencontrar familiares ou
amigos, e até mesmo realizar novas amizades.
Porém, é através deste mundo que doenças
como o sedentarismo e a falta de criatividade
encontram as suas bases, principalmente pela
facilidade com que se copia a informação disponível. Para além disto, ao aventurararmonos neste mundo, corre-se inevitavelmente o
risco da falta de privacidade.			

Em primeiro lugar, é necessário observar que as tecnologias ajudam a sociedade como exemplifica a invenção e utilização constante do tablet: apesar de ter sido inventado com o objetivo de
divertimento, acabou por ser uma ferramenta indispensável ao homem e o perfeito substituto de
outras máquinas. O mesmo acontece com todas as aplicações disponíveis na internet: temos ao
nosso alcance informação e possibilidade de comunicação permanentes.
Mas, apesar de todas estas qualidades da tecnologia, temos também os seus pontos negativos.O
uso das tecnologias como o exemplo de um simples Tablet ou um telemóvel pode trazer muita
dependência nesses aparelhos, que poderá resultar numa vida sedentária e trazer consequências
como a obesidade. Também o uso de Internet pode trazer alguns problemas como ouvimos muitas vezes nas notícias que pessoas são raptadas porque são enganadas, falando com pessoas sem
saberem a real identidade delas. Além disso, na Internet, existem sites perigosos que nos enganam e nos quais podemos acreditar, pois normalmente estão sempre bem camuflados.
Deste modo podemos concluir que a Internet, apesar de ter uma vertente bastante perigosa, torna-se uma grande ajuda no nosso dia a dia e, vendo bem, terá os aspetos positivos mais relevantes que os negativos. Em suma, a Internet, se moderadamente utilizada, será uma das bases dos
tempos futuros para se conseguir fazer tudo num simples telemóvel, Tablet, ou mesmo relógio,
por isso, uma melhoria para a humanidade.
Eva Madureira, Francisca Santos- 10.ºB

São estas algumas das vantagens e
desvantagens com que nos deparamos
ao entrar neste mundo. Assim, como todos sabemos, quando utilizada com os
devidos cuidados e precauções, a internet pode ser um lugar de bastantes possibilidades, desde as atividades escolares
até às do mundo empresarial. Por isso,
entendemos que o mundo virtual é um
lugar do qual podemos e devemos usufruir ao máximo, sem deixar, no entanto,
de ter as devidas precauções.
Miguel Rodrigues
Alexandre Rosa
10.ºE
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O Admirável mundo virtual

mundo virtual está inserido na nossa sociedade estando assim presente em grande parte
das atividades de lazer ou até mesmo nas horas de trabalho, tornando-se numa realidade
sem a qual é difícil de viver. Assim, grande parte do nosso dia a dia baseia-se no uso de
tecnologias, como o computador e o telemóvel. Mas será que estas ajudam no desenvolvimento
da nossa sociedade ou, pelo contrário, limitam-na?

O Admirável Mundo
Tecnológico
Benefícios e Danos
– o terrorismo

D

esde que a tecnologia foi
inserida no mundo, ela
tem evoluído de forma
significativa tanto positiva como
negativamente. De acordo com
vários cientistas, ela tem causado mais danos do que benefícios
às diferentes sociedades. Portanto, considero que, em muitos casos, ela é prejudicial.
Relativamente a aspetos
positivos, os
mais relevantes são a comunicação,
o consumo e
o entretenimento. A comunicação, desde os primórdios,
sempre foi extremamente importante, já que
permitia a compreensão entre os povos e a
fácil interação através de trocas ou venda de
materiais.
Além disso, o consumo, atualmente, torna-se
mais fácil devido à internet, visto que esta proporciona uma rápida entrega do que é necessário, aliás, só será possível se o produto estiver
disponível, como é óbvio.
Já o entretenimento é subjetivo, pois muitos
indivíduos consideram que esta pode ser real
(um prazer superior), e outros que a consideram virtual (um prazer inferior). Sendo assim,
esse aspeto pode ser real, quando, por exemplo, conhecemos alguém online e depois a conhecemos pessoalmente, tornando-nos amigos
dessa pessoa. Por outro lado, este tópico pode
ser virtual, quando, por exemplo, jogamos online e passamos horas e horas a fazer algo que
não nos será benéfico.
Acerca dos aspetos negativos, os mais relevantes são os roubos, os vícios, o terrorismo e os
problemas provenientes das demais redes sociais como o facebook, twitter, instagram...
Nos dias de hoje, os roubos têm-se tornado
cada vez mais frequentes, já que a maioria da
população mundial se encontra na pobreza,
então, muitas vezes, esta é a solução tomada
pelas pessoas de modo a tentarem melhorar o
seu estilo de vida.
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Além destes fatores, o terrorismo é um dos
mais negativos, pois provoca a morte de milhares de pessoas inocentes. Na internet, muitas
organizações terroristas criam sites, nos quais
pretendem converter os jovens às suas religiões e crenças. Estes jovens podem também
ser aliciados com elevadas quantias de dinheiros.

Depois de tudo isto, concluo que a tecnologia
tanto pode ser boa como má, e que, apesar de
todos os aspetos negativos, a tecnologia é benéfica ao mundo. Com isto, considero que este
novo mundo tecnológico é mesmo admirável,
como referi no título do texto.
Bernardo -10.º B

O maravilhoso
mundo virtual
“Que existe potencialmente e não em ação”,
será esta então a definição atual da palavra
“virtual” que, penso eu, terá sido a palavra que
captou mais facilmente a atenção por parte
daqueles que pretenderam escrever sobre esta
temática. Apresenta, de facto, uma extrema
importância, pelo que deverá ser a base para
o texto em questão! Mas, sinceramente, a palavra que atraiu a minha atenção foi, sem dúvida, a palavra: “maravilhoso”.

Imagine-se uma semana sem utilizar qualquer
tipo de dispositivos de nova geração, telemóveis, computadores, internet... sem dúvida
complicado! No entanto, não entendo como
esta dependência se pode considerar algo
desvantajoso. Utilizando um exemplo, confesso que extremo, imaginem, então, os seres
anaeróbios (seres não dependentes de oxigénio), a existirem e sobreviverem sem algo que
para nós é crucial, e uma “dependência” fisiológica faz de nós seres mais fracos, melhores
ou piores? Não, claro que não! A nossa dependência por O2 não passa de uma caraterística nossa! Tal como a dependência das novas
gerações pelos meios tecnológicos não pode
ser considerada má, mas sim “uma chave”
para novas portas e novas oportunidades! A
cada dia que passa, milhões de vidas são salvas
e outro tanto de objetivos alcançados devido a
estas novas “engenhocas”, e isto acontece em
todo lado: na medicina, no tratamento e mundialização da informação e até nos facultou a
possibilidade de explorar mundos para além
do nosso céu! É claro que tem as suas desvantagens, nos países desenvolvidos a sedentarização e a obesidade são duas realidades cada
vez mais preocupantes, a comunicação interpessoal e os instintos básicos de sobrevivência estão também em vias de extinção. Com o
avanço da automatização, a extração de substâncias como o petróleo tornou-se cada vez
mais fácil, nem sempre é feita dentro das medidas seguras, quer das pessoas, quer ambientalmente! Devido a tudo isso, o aquecimento
global e “horrores” relacionados, estão cada
vez mais presentes no nosso quotidiano!
No entanto, considero estes danos justificáveis, sendo que o próprio impulso tecnológico
pode ser a solução!
Em suma, não acho o mundo virtual um
mundo maravilhoso, mas sim um mundo
necessário!
Jaime Aguiar-10.ºC

O que é o maravilhoso? Este é um
conceito para qual não se encontra
uma resposta unívoca, mas uma polissemia de significados, consoante
o contexto em que é aplicada. Para
mim, como aluno da área de ciências
e alguém cuja perceção tende a “ir
para além” do fantástico, noto que,
para além de ser um adjetivo com a
função de qualificar o mundo virtual,
a palavra “maravilhoso” apresenta,
no título, um tom sarcástico e, de
certo modo, irónico! Será o mundo
virtual assim tão maravilhoso? E, associando virtual com o mundo informático/tecnológico, será que todos
os avanços acontecidos nos últimos 40 anos,
senão mais, nessa área, apenas trouxeram vantagens?

O Admirável mundo virtual

Relativamente aos vícios, existem vários tais
como os jogos, os filmes, as séries e até mesmo os produtos dos diversos sites. Por exemplo, algumas pessoas gastam grande parte do
seu dinheiro a comprar roupa e acessórios de
moda para se sentirem felizes, no entanto, apenas estão a agravar um vício que caso não seja
combatido, vai piorar.

As redes sociais proporcionam diferentes tipos
de perigos tais como a violação, a violência no
namoro e até os raptos. Mas também permitem conhecer novas pessoas que não fizessem
isso, ou seja, de bom carácter. Deste modo,
volto a reforçar que tanto as redes sociais
como todos os fatores que já referi podem ter
diferentes pontos de vista.

Voltemos então, de acordo com as minhas
divisões, à segunda parte da frase: mundo virtual. Sei que não acontece com todos, mas, no
meu caso, a palavra virtual é automaticamente
associada, como disse antes, à tecnologia e a
domínios semelhantes. Talvez para um estudante em humanidades, este o associe ao imaginário ou ao fantástico, mas eu tentarei focarme nos meus próprios conceitos.

ALUNOS

NÃO
HÁ
YIN
SEM
YANG

ALUNOS

A

tecnologia é o conjunto
de processos, ferramentas
e materiais criados e utilizados a partir do conhecimento
técnico e científico, representando o encontro entre a ciência e
a engenharia. Hoje em dia, os
avanços tecnológicos em relação a quase todas
as atividades humanas trazem-nos inúmeros
benefícios para as nossas vidas. No entanto,
o mundo não é apenas feito de coisas boas, e
os efeitos negativos da tecnologia sobre nós é
algo notável.
Quando falamos em tecnologia, não há um limite para as vantagens que esta nos proporciona. Seja a nível da comunicação ou, até mesmo
da educação, esta pequena palavra possibilitou o desenvolvimento de dezenas de áreas
e setores. Através da Internet, temos acesso a
uma rede praticamente ilimitada de informação, com a qual podemos aumentar o nosso
conhecimento a partir de revistas científicas,
livros ou cursos online. Já com a existência das
tão conhecidas redes sociais, conseguimos
reencontrar os nossos amigos de infância ou
familiares, e podemos acompanhar eventos
importantes na vida dos mesmos. A invenção
dos telemóveis foi um marco na história da humanidade pois, com os mesmos, somos capazes de falar com indivíduos que se encontram
afastados de nós.

Quando falamos em tecnologia automóvel,
estamos a referir uma das principais causas da
poluição a nível mundial. Os avanços tecnológicos neste setor tinham como objetivo tornar o
transporte humano mais conveniente e, atualmente, têm posto em risco as gerações futuras
pois libertam gases que prejudicam o ambiente. Felizmente, o desenvolvimento de automóveis, cujo impacto ambiental é menor, é hoje
aposta económica.
Na minha opinião, a tecnologia é como uma
moeda: tem aspetos positivos num lado, e aspetos negativos no outro; nós é que escolhemos como usá-la. Ninguém se deveria opor ao
desenvolvimento tecnológico, mas estes avanços têm de acontecer de forma positiva, não
causando um impacto negativo sobre a humanidade.
Rodrigo Joaquim- 10.ºB

oje em dia, por qualquer sítio que passemos, deparamo-nos com todo o tipo
de tecnologias. Isto traz alguns receios a
muitas pessoas que não sabem o que esperar
deste mundo tecnológico em constante evolução. A tecnologia pode ter várias vantagens
quando bem utilizada, mas, quando é utilizada
de uma forma incorreta, pode trazer diversos
danos e alguns deles podemos dizer que são
irreversíveis.
Cada vez mais há uma maior preocupação em
instruir as pessoas, desde crianças, sobre os
perigos da internet e novas tecnologias e sobre
o uso correto destas, o que é muito importante, pois, se desde cedo formos instruídos, então estamos a diminuir substancialmente os
problemas futuros. A dependência dos jogos
eletrónicos, por exemplo, especialmente nos
jovens e adolescentes, é uma grande preocupação mas, apesar disso, o número de jovens
viciados continua a aumentar.
Com tudo, não devemos apenas pensar nas
coisas negativas que a tecnologia nos poderá
trazer, pois as vantagens são muitas: através
da internet podemos estar em contacto com
pessoas de todo o mundo, estando assim em
contacto com novos costumes e tradições, o
que contribui para a nossa cultura. Além disso,
as novas tecnologias estão a ser desenvolvidas
para a cura de muitas doenças crónicas e robots que desempenham tarefas desadequadas ao
homem, etc.
Por outro lado, a quantidade de informação
com que somos bombardeados diariamente,
faz com que seja cada vez mais difícil distinguir
a informação verdadeira da falsa.
Em suma, se soubermos fazer um uso correto
da nova tecnologia, tendo conhecimento das
suas desvantagens, para não sermos alvo delas
e, se instruirmos as pessoas desde crianças para
os perigos destas, então, as novas tecnologias
são um ótimo meio para adquirirmos novos conhecimentos e são algo que nos poderá ajudar
muito no nosso dia a dia. A tecnologia é uma
corrente em constante evolução e é muito importante em todas as áreas desde a saúde à comunicação, passando por muitas outras áreas.
A tecnologia é essencial no nosso dia a dia, mas
devemos aprender a usá-la com moderação e
apenas conforme as nossas necessidades.

A

O Maravilhoso
mundo virtual
…das vidas
deprimentes

tualmente, encontramo-nos num mundo onde se observa a evolução da tecnologia, que é vista como ferramenta
para um mundo melhor, apesar de poder vir a
ser perigosa.
Designa-se tecnologia como um produto da
ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas
provenientes do desenvolvimento tecnológico
e tem um papel fundamental no âmbito da
inovação. Apresenta aspetos positivos, uma
vez que proporcionam o melhor nível de vida
ao Homem. Contudo, também apresentam aspetos negativos como as questões sociais, no
caso do desemprego, devido substituição do
Homem pela máquina ou a poluição ambiental
que exige um contínuo e rigoroso controlo.
Com o uso virtual de instrumentos tecnológicos (tablets, telemóveis, computadores,…) as
pessoas têm a possibilidade de comunicar com
família e amigos que estejam no estrangeiro.
Contribuem também para os problemas sociais
como o cyberbullying, que consiste no tipo de
violência praticada contra alguém através da
internet ou de outras tecnologias relacionadas,
onde a vítima é agredida psicologicamente de
forma anónima, através de e-mails ou com
conteúdos falsos e ofensivos. Este pode ser
combatido com a prevenção e a divulgação do
devido uso dos equipamentos tecnológicos.
Na minha opinião, atualmente, as pessoas
tornam-se adictas com as novas tecnologias,
ficando obcecadas e dependentes dos seus
aparelhos, consequentemente isolam-se, deteriorando o seu carácter e as suas vidas tornamse deprimentes.
Soraia- 10.º B

Inês de Sousa Mendes-10.ºB
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Por outro lado, não há yin sem yang, isto é, não
há bem sem mal. Há situações em que a solução para um problema, com a ajuda da tecnologia, dá origem a outro problema. Cada vez
mais, as pessoas se habilitam simplesmente a
enviar uma mensagem ou um telefonema em
ocasiões que, antigamente, eram atendidas
pessoalmente. Outro exemplo é a dependência que a Internet tem criado às crianças. Estas
têm a tendência de se viciar em jogos online, e
a atividade física que realizam torna-se consideravelmente pouca. Este é, talvez, o principal
motivo para a obesidade infantil.

H

Tecnologia:
a constante
evolução

Casos de
cyberbullying:
atenção
adolescentes!

H

oje em dia, a maioria
dos jovens e muitas
crianças estão viciadas
nos telemóveis, tablet e computadores. De certa forma é
triste chegarmos a uma escola e vermos crianças que têm
idade para brincar, jogar às
escondidas ou à apanhada, agarradas aos telemóveis a jogar ou nas redes socias.

Com estes exemplos de vantagens e desvantagens

gostaria de aproveitar para alertar a
todos os adolescentes para tomarem
precaução na Internet, para aproveitarem o tempo em que podem estar
com os amigos e família e, ainda, para
construírem momentos especiais que
ficarão para sempre na memória.
E porquê? Porque recordar é viver e são os
momentos que mais tarde recordaremos e
não um simples jogo de computador ou uma
aplicação para o telemóvel. Portanto, adolescentes, criem momentos, sejam felizes e construam a vossa própria história com os vossos
amigos.
Mariana Silva -10º.B

Por isso,no meu grupo de amigas, adotamos
uma medida que consiste em, sempre que almoçamos todas juntas no bar, colocamos os
nossos telemóveis em cima da mesa e falamos
umas para as outras, rimo-nos, falamos de coisas sérias, etc. E são momentos como estes que
devemos ter e proporcionar, pois serão eles
que mais tarde recordaremos.

Tive acesso a um outro caso, o de uma rapariga adolescente que conheceu um rapaz pelo
Facebook. O rapaz dizia-lhe que era da mesma
idade dela, e que ela era muito gira e simpática.
Foram falando dias e dias, ele fazia-lhe perguntas de tudo, da escola onde andava, o que fazia
diariamente, onde vivia, com quem costumava
estar, etc. Após muitos dias de conversa, o rapaz fala-lhe em encontrarem-se e esta aceita.
Combinaram dia, hora e local e ambos compareceram. Ao chegar ao dia, a rapariga sentia-se
muito nervosa e ansiosa por vê-lo. Chegando
ao local, a rapariga depara-se com um homem
muito mais velho que ela que era tudo menos
adolescente. A sua primeira reação foi fugir
mas não conseguiu pois este agarrou-a. Tentou
abusar dela sexualmente, mas sem sucesso,
porque, entretanto, passaram pessoas na rua
que a ajudaram.

E

“O admirável
mundo
virtual”

Contudo, esta tem os seus “prós”, dos quais eu
sou uma grande defensora. Para mim o mundo
virtual (e o que dele advém) não é só uma hipótese que temos que ter em conta, para pesquisar de forma rápida, aquilo que não nos apetece ir procurar nas enciclopédias. É um meio
de conexão. Uma forma de expansão da globalização. Uma porta aberta para um cidadão
português que se quer tornar num cidadão do
mundo. Um meio para conhecermos alguém. A
maneira mais fácil de acompanharmos ao minuto uma situação que acontece noutra ponta
do globo.

A internet pode ser a forma como escrevemos História. E apesar de eu continuar
a defender a aposta nos livros e na escola
física, admito que no futuro o mundo virtual
e tecnológico deixe de ser apenas uma muleta escolar e passe a ser as duas pernas
stamos em 2017, na segunda metade da
da geração que me proceder.
segunda década do século XXI. Como alu-

na e amante de História proponho-vos um
breve retrocesso no tempo. Vamos imaginar
que estamos em 1967, a 50 anos do que vivemos atualmente. Portugal encontra-se sob um
regime ditatorial já fragilizado, pois Oliveira Salazar já havia “caído da cadeira”; Che Guevara
é assassinado; a Apolo1 ,da NASA, incendia-se
no seu teste de lançamento e os The Beatles
lançam a música All You Need Is Love. O mundo não fazia ideia que daí a 50 anos qualquer
cidadão iria conseguir, através de um pequeno
clique, conectar-se a outro que esteja no lado
oposto do mundo. 50 anos volvidos, notamos a
feroz e veloz força da internet que surge como
forma de comunicação em academias nos anos
80, se espalha a empresas nos anos 90, chega
a casas na primeira década do século XXI e se
torna omnipresente nos dias de hoje.

Resta-nos a todos nós fazer uma pequena reflexão acerca do assunto e “dar tempo ao tempo”.
Há que deixar que a História se escreva, preocupando-nos sempre com uma intervenção, pessoal e coletiva de todos nós.
Uma coisa é certa... Se daqui a 50 anos o mundo
conseguir mudar tanto e tão rápido como mudou a meio século passado... nunca coloquem
limites aos vossos sonhos!
Beatriz Ribeiro -12.º G

Se nos anos 80/90 se pensava que a televisão
seria o maior desafio e problema futuro, os
nossos antepassados estavam bem enganados.
Esta força invisível e não palpável que é a internet é um dos motores da nossa vida. Sem notarmos, tornámo-nos viciados em algo que não
podemos tocar. Contudo, este “algo” torna-se
também uma fonte de informação e conhecimento, uma ferramenta de aprendizagem e
uma forma de nos conectarmos com o mundo.
Quando em conversas de café defendo os benefícios da internet, todos me contra-argumentam. Os «parlapiés» convergem sempre na
mesma frase: “A internet é perigosa”. Não o vou
negar, ela é realmente um perigo. É um caminho que pode ser irreal e sombrio; que pode levar muitos a desviarem-se dos seus princípios e
a agirem sem pensar. Acaba também por servir
de forma cruel para magoar os outros. É sem-

O Admirável mundo virtual
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As desvantagens do uso das tecnologias são
inúmeras: viciação, o sentimento de impotência na ausência de computadores ou internet,
desperdício de tempo sem ser com a família e
amigos, falta de higiene pessoal, maus hábitos
de postura, sedentarismo, falta de criatividade e um dos problemas mais graves, o cyberbulling que é o bulling mas virtual, isto é, o
insulto intencional e repetitivo a uma pessoa
na internet. Infelizmente, soube de um caso
de cyberbulling. É de referir que por questões
de respeito não irei referir nomes nem locais.
O caso qual obtive informação consistia numa
espécie de “vingança”. Dois adolescentes que
mantinham uma relação de namoro trocaram
fotos inapropriadas entre si, mais concretamente, a rapariga é que enviou as fotos. Como
sabemos, tudo tem um fim e foi o que aconteceu a esta relação. Certo dia a rapariga acabou com o namorado e este ameaçou-a com
a foto. No entanto, a rapariga acabou com ele
na mesma. Este, para se vingar da ex-namorada
por o ter deixado, partilhou a foto que ela tinha
enviado no Facebook. A foto circulou por todos
os alunos da escola e todos gozaram com ela. A
rapariga passou a maior vergonha da sua vida,
sentindo apenas humilhação, vergonha, desespero e tristeza.

pre mais fácil criticar e ofender alguém atrás de
um ecrã ou até mesmo «personificar-se noutra
pessoa» de forma a “criar” uma versão melhor
de si mesmo.

ALUNOS

ALUNOS

O maravilhoso
mundo
virtual

O

mundo virtual é fantástico, mas tem
aspetos negativos, pois quem não consegue desligar-se deste tal “mundo”
poderá ter vários problemas a nível da saúde
(como o sedentarismo), a nível social, podendo
ter consequências também a nível emocional.

A vida real tem muitos encantos, mas com
toda a agitação, dependência e ações da chamada vida “moderna” as pessoas vivem atrapalhadas não conseguindo ver as maravilhas
da existência. Não queremos ser retrógrados,
nem ter uma posição contrária ao progresso da
tecnologia visto que é maravilhoso poder conversar com pessoas (conhecidas ou não) mesmo quando não estão perto de nós. A vida real
perde o que tem de mais encantador quando
a sua população pensante se torna uma espécie de robot. Podemos verificar, desde casais
a amigos, até mesmo famílias que conversam
por mensagem ou através de redes sociais,
esquecendo o que é realmente importante: o
diálogo.

De acordo com o ISPA- Instituto Universitário
de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida - cerca de 70% dos jovens portugueses, com idades
dos 14 aos 25 anos, têm sinais de dependência
de internet, sendo que 13% dos casos são graves, podendo implicar isolamento e comportamentos violentos (por exemplo: com a família)
devido a este problema existem consequências
graves como a falta de horas dormidas, o que
leva à indisposição e consequentemente prejudica o rendimento escolar, em caso de adolescentes ainda estudantes, para o caso de
pessoas numa fase de idade mais avançada,
adulta, a sua disponibilidade e compreensão
para com os seus colegas de trabalho e/ou família pode também estar em causa, podendo
existir consequências catastróficas (como na
consequência de uma discussão entre um parente ou colega desta tal vítima do novo “mundo”, podem surgir impulsos graves, muitas das

Concluímos assim, que o tema abordado é delicado visto as consequências já referidas. O número de vítimas não pára de aumentar o que é
preocupante. Referimos também não só os aspetos negativos, pois também tem muitas vantagens. Referimos ainda para os cuidados necessários pois as crianças cada vez mais jovens
têm acesso a este “mundo” cheio de perigos e
pessoas que o usam para fazer mal a outras.
O mundo virtual é bom e útil mas tem de ser
utilizado com cuidado, com regras e com moderação pois as consequências são muitas.

Beatriz Santos,Diogo Correia, Mariana Reis -10.ºE

Q

O virtual
é real?

uando falamos em virtual, referimo-nos
ao que não é efetivamente real, ao que
está nos ecrãs e nas demais formas de
tecnologia mais recentes, ao que se consegue
apenas com um leve exercício de polegares ou
com um mouse de computador. E, por outro
lado, quando falamos de real, falamos do que
existe, no que é concreto, físico, experienciado
de alguma forma através dos nossos sentidos…
ou seja, ao que parece, virtual e real são conceitos distintos.
Mas existe “virtualidade” real, embora seja um
real muito menos “intenso”, que, na minha opinião, representa o caminho mais fácil da realidade propriamente dita.

do que dizer-lho cara a cara, é mais fácil fazer
compras sem nos mexermos, é mais fácil viver
virtualmente…, mas quando uma pessoa (não)
se apercebe, está a viver uma vida completamente virtual, uma vida que deixou a interação
física de parte. Uma vida que se resume a uma
página numa rede (anti)social e a uns poucos
de nomes na aba “Amigos” na qual, salvo raras
exceções, metade desses nomes não passam
de nomes, desconhecidos.
E hoje este virtual já se encontra tão desenvolvido e entranhado nas sociedades que o ser
humano já desenvolveu aparelhos com base
na Inteligência Artificial… máquinas dotadas de
inteligência… e isto só prova que o virtual está
cada vez mais diluído na nossa realidade: serão
estas máquinas reais? Ou virtuais? Ou será que
devemos sequer continuar a utilizar o termo
“máquinas”?
O virtual e o real não são o mesmo, de forma
alguma. O virtual tem algo de real? Sim, sem
dúvida. Mas o virtual, em dose excessiva e sem
limites, conduz a uma vida sem sentido, a um
isolamento viciante, do qual não nos apercebemos porque, se calhar, já dominou muita
gente à nossa volta… e é isto que leva ao desaparecimento da parte real do universo virtual,
e ao aparecimento de uma noção de realidade
um pouco distorcida na mente das pessoas.
Não se pode dizer que estes conceitos não estejam hoje relacionados e que não exista qualquer realidade no que é virtual…, mas a realidade que lá existe, por si só, sabe a pouco. Não
queiram só isso, alunos do CEF, pois estes dois
conceitos devidamente equilibrados e em harmonia sabem muito melhor, experimentem!
Duarte Mortágua- 11.º C

Nesses exercícios de polegares escrevemos
uma SMS, e escrevemo-la com emoção, e com
o intuito de emocionar o destinatário. E não é
que emocionamos mesmo? Através de uma ligação virtual conseguimos partilhar emoções,
sentimentos. Isso tem o seu toque de real, e
quanto a isso ninguém pode dizer o contrário.
Num relacionamento virtual existe
realidade, pois há interação
entre dois sujeitos. Um casal
separado durante um longo
período de tempo encontra o
refúgio na conexão virtual, encontra através dela a forma de
estabelecer o contacto e de combater o sentimento de ausência do
outro.
Para manter um grupo de trabalho
em contacto, para partilhar conteúdo
essencial e para a obtenção de informação quase infinita… o mundo virtual
é excelente, permite uma maior produtividade e um conhecimento mais vasto.
Mas, infelizmente, hoje em dia o caminho virtual é o caminho fácil, encantador, excitante e ilusório. É o caminho da realidade
facilitada para muitos. É mais fácil mandar
uma mensagem para a pessoa que está a uns
meros metros de nós, é mais fácil ficar entretido a jogar no telemóvel quando o ambiente
é aborrecido, é mais fácil limitarmo-nos a escrever “Parabéns!” no Facebook a um amigo
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As questões que nós colocamos são as seguintes: onde irá o mundo parar com o sucessivo
avanço tecnológico? Como irão viver as pessoas das gerações futuras? Será que que terão
contacto real (pessoal) ou irão apenas conhecerem- se virtualmente?

vezes sem forma de voltar atrás, como a perda
de vida).

ALUNOS

As Mil Faces da
Tecnologia

V

ivemos atualmente na era da tecnologia. O mundo passou por grande
desenvolvimento e transformação
tecnológica nos últimos 50 (cinquenta)
anos, onde muitas coisas foram modificadas na vida dos seres humanos. A tecnologia causou mudanças significativas nas
nossas vidas, ela está presente em praticamente todos os processos da vida do ser
humano: está nas escolas, nos escritórios,
no campo, na produção de alimentos, etc...

tindo com a tecnologia, o que gera perda
de tempo, e no mundo capitalista em que
vivemos, tempo é dinheiro. A tecnologia
está a ajudando bastante os seres humanos, pois a tecnologia vem dando oportunidades de novos campos de trabalho,
porém para aquelas pessoas que não possuem o nível de estudo adequado, a tecnologia pode se tornar algo negativo, pois
devido ao desenvolvimento de maquinas e
equipamentos modernos para desenvolver
alguns tipos de atividades, a mão de obra
está sendo gradativamente substituída. A
tecnologia tem causado inúmeras mudanças na vida dos seres humanos, inclusive na
forma de comportamento. Com o avançar
tecnológico, a comunicação entre os seres
humanos mudou de forma considerável.
Quando pensamos no impacto das tecnologia nas nossas vidas, chegamos a sentir
saudades do passado, do tempo em que
ainda não existiam telemóveis, ipods, computadores, videogames da época em que
as pessoas viam televisão, liam, conversavam enfim, conviviam.

A tecnologia oferece às pessoas: mais agilidade, conforto e eficiência na realização Atualmente, vivemos numa
dos processos. Com o advento, mui- época em que não estar cotos processos foram modificados na vida
do ser humano: as comunicações (o apa- nectado as tecnologias é esrecimento do telefone, do telemóvel, dos tar desligado do mundo. Esta
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As novas tecnologias apresentam diversos prós e contras em relação à sociedade,
sendo muitas delas benéficas. No entanto, não podemos deixar
de observar um lado obscuro e perverso
que se esconde por trás deste maravilhoso
avanço tecnológico.
O desenvolvimento tecnológico tem deixado muitas pessoas boquiabertas com
as inovações do mercado tecnológico. É
devido a este desenvolvimento que temos
acesso à informação de uma maneira extremamente rápida.
Por vezes, as crianças tendem a ficar dependentes das tecnologias porém a culpa
não é da tecnologia, é sim de quem a utiliza e como a utiliza. É necessário estabelecer limites, determinar a frequência de
utilização, e ainda observar o que a criança
está fazendo na internet. Jovens tecnologicamente dependentes estão preocupados
com a aprovação da sociedade, do grupo
em que vivem, pois, nesse mundo em que
eles vivem, acham que não estão sós.
Por ser um acontecimento recente, ainda
não sabemos como serão os futuros adultos, quais serão os efeitos da tecnologia
sobre eles. Portanto, não podemos esperar sentados, é preciso agir antes que essa
futura sociedade seja invadida ainda mais
por doenças emocionais.
Michael Baptista -10.ºB

O Admirável mundo virtual

computadores, etc.), as atividades realizadas em casa (lavar roupas, lavar louças,
cozinhar, etc.), o ensino nas escolas e faculdades (implantação do computador, do
tablet, por exemplo), no entretenimento
(desenvolvimento da televisão, aparelhos
de som, computadores.), na indústria (surgimento de máquinas que intensificam a
produção), nos negócios (aparelhos que
facilitam a comunicação – por exemplo:
realização de conferências com pessoas
em locais diferentes).

ferramenta é para muitos algo desconhecido,
pois apenas sabem o
básico. Contudo, vivem.
Contudo, existem. Contudo, relacionam-se. É
exatamente aqui que
quero chegar. Não sou
contra a tecnologia,
muito pelo contrário,
ela faz parte da minha
vida, por isso pode e
deve ser utilizada para
o crescimento e desenvolvimento das pessoas
mas estas não devem crescere dependendo da tecnologia. Porque é que há cada vez
mais pessoas no mundo a terminar os seus
relacionamentos por mensagens? Por que
que temos cada vez mais pessoas no mundo a cometer suicídios coletivos marcados
na internet? Por que que temos cada vez
mais pessoas no mundo ofendendo, discu-

tindo e sofrendo na Internet? Sabem porquê? Porque a tecnologia sem o humano é
inútil. Sempre disse que o computador é a
coisa mais burra que eu conheço, pois ele
depende 100% de mim para ser útil.
Todos os esforços do Homem têm vindo a
ser aplicados para que o nosso dia a dia
se torne cada vez menos difícil. Desde os
primórdios que a palavra “tecnologia” tem
sido aplicada! A roda é um exemplo excelente de tecnologia, que foi descoberta
há muitos anos e que na altura era uma
grande evolução. Sim caro leitor, a roda é
tecnologia!

O avanço tecnológico exige que as pessoas
façam a sua adesão aos processos mesmo
que involuntariamente, pois gerou a aceleração de processos, o que resulta em
ganho real de tempo. Os aparelhos tecnológicos são considerados essenciais para as
pessoas, passando a ser usados no nosso
dia a dia. Por isso, quem não faz uso dos
mesmos, principalmente as empresas, fica
destinado ao fracasso, pois estarão compe-

ALUNOS

ALUNOS

O

A
adolescência e
os seus quês
apoio incondicional dos pais aos seus
filhos é algo inquestionável.

É na adolescência que os jovens cometem as maiores loucuras mas também passam
por inúmeras dificuldades como a pressão do
grupo, o querer ser igual aos outros ou querer o mesmo o que os outros têm, e por isso,
vários jovens sofrem em silêncio sem o conhecimento dos pais. Assim, é extremamente
importante que os progenitores apoiem os
seus filhos em tudo, principalmente na escola,
pois é na escola que os adolescentes passam a
maior parte do tempo, e, se os jovens chegarem a casa e não sentirem que têm algo como
uma «bengala» para se apoiarem e desabafar
sobre os momentos felizes e chatos do seu dia,
vão começar a desanimar e a deixar de lado o
pouco ou muito entusiasmo que podem ter na
vida escolar. Sabendo, portanto, que é nesta
idade que se pega na caneta e se começa a traçar o futuro, sem margem para se voltar atrás,
os pais devem apoiar sempre as decisões que
os filhos tomam e nunca se revoltar com eles
por uma nota mais desagradável, por exemplo.

Outro momento onde o apoio dos pais é indispensável é nas decisões que tomam na vida
em relação à sua orientação sexual. Não sei se
posso considerar isso como uma decisão, pois
talvez já nasça com cada um de nós. Porém, se
os pais rejeitarem os filhos nas suas decisões,
irão acabar por perdê-los e, para qualquer pai,
acredito que não exista dor maior que perder
os próprios filhos.
Margarida Gonçalves-10.ºA

Os pais têm um
papel muito importante na vida dos seus filhos!
São uma referência para as crianças desde
pequenas, pois a maior parte das situações do
dia a dia é-lhes ensinada pelos pais. Tudo isto
faz parte de um processo de aprendizagem, por
isso, desde começar a andar, a falar, até à altura
de serem independentes, os progenitores têm
uma importante função.
 	
Na altura, em que os filhos já são
adolescentes, o apoio dos pais é incondicional,
pois é nessa altura que, por vezes, as situações
se complicam, surgem novos desafios, novas
escolhas, novas preocupações, aí os pais têm
sempre uma palavra a dizer e um conselho,
pois querem o melhor para eles e o correto, e
nem sempre é isso que fazem.
 	
São eles que nos dão o incentivo e
a motivação para ultrapassarmos situações
complicadas, relacionadas com a escola,
com os amigos, devido ao facto de surgirem

eles os de
relacionamento, por exemplo. Além
disso, apoiam-nos em todas as nossas
escolhas, alertando-nos para as possíveis
desvantagens, porque, na adolescência,
ainda não temos a noção de quem somos
nem do que queremos ser, muitas vezes
errando nas nossas escolhas, e eles estão
sempre presentes, para nos fazerem ver,
também, que talvez faça bem errar para
aprendermos e crescermos como seres
humanos, e provavelmente não demos
o devido valor a isso.
 	
Acima de tudo, os pais são um
exemplo para os seus filhos!

“Sê a diferença que queres ver no mundo”.
Em suma, sempre que temos um ideal/vocação e se ressoar “não podes fazer”, “não podes
pensar”, “não podes sonhar”, deve ser não o
ponto de desistência, mas o ponto de viragem
onde podemos demonstrar que somos mais
do que números, não só podemos mudar a
sociedade resumida ao conformismo, como

devemos fazê-lo!

José Rodrigues – 12.º D

Patrícia Silva- 10.ºA

Fazer a
diferença

N

um mundo onde o conformismo é sempre a
solução, quem não se
“conforma” não faz parte da
sociedade. Porém, fomos feitos para pensar, elevar-nos ao estatuto de deuses, pois a humanidade precisa de pessoas com
espírito crítico. Um pensador afirmou “consigo
ver humanos, mas não humanidade”, o conformismo e narcisismo tomaram conta da nossa sociedade e quem não cultiva esse ” modo
de vida” é quem se destaca e quem consegue
realmente alcançar o que quer. Para qualquer
conformista, o sonho é a terra esperada, mas
nunca trabalhada.
No meu ponto de vista, só nos conseguimos superar se pensarmos para além do que somos
ou do que podemos ser, não da forma que Ícaro
fez ao fugir do Minotauro, tornando-se assim
egoísta e narcisista ao subir até ao ponto em
que as asas queimaram, ele superou-se, porém, pensou só no objetivo final, demonstrado
assim o seu narcisismo. Efetivamente, devemos
pensar em assumir riscos, mas sem prejudicar
ninguém.
Veja-se, Martin Luther King Jr., exímio ativista
e defensor dos direitos humanos, que não se
conformou até conseguir uma América livre de
preconceitos sociais e raciais, causas por que
vale a pena lutar, não devemos quebrar regras,
a menos que seja por uma causa nobre. Tesla,
físico e pensador um dia mencionou que “O
comportamento antissocial é um traço de inteligência num mundo cheio de conformismo”.
Esta é uma das ideias fulcrais neste mundo/sociedade, pois, se não nos conformarmos e lutarmos por causas boas, seremos bons.

É

Meandros da
inconsciência

uma incógnita e sempre
será saber qual a maneira
de fazer a nossa vida valer a pena. Tendo isto em conta, passamos o tempo a tentar
encontrar maneiras, de preferência complicadas, de ser felizes. Pensamos
tanto nisso que nos esquecemos de viver. E se
não pensássemos de todo, como seria?
Seria impossível negar, de facto, que
pensar é um pecado. Este considera-se na categoria daqueles que pior nos fazem, interiormente. De certo modo, pensar parece o antecessor
lógico a qualquer ação. Por vezes, julga-se que
o maior pecado está mesmo no agir sem pensar, o que está, de todo, errado. Não podemos
governar a vida só pelo pensamento, pois este
remete para medos, receios e preocupações excessivas. É necessário que se viva sem medos, e
não agarrado a eles.
Por outro lado, todos afirmamos ter consciência
dos nossos atos. Porém, não nos apercebemos
de que a essência da vida está na plena inconsciência. No entanto, o maldito pensamento está
presente em todo o ser humano com o preciso
objetivo de destruir qualquer falha de consciência. Para o pensamento, esta falha é a “morte do
artista”. Este faz com que só queiramos agir de
acordo com a máxima ponderação e segurança.
Mas é preciso desafiar o pensamento e querer
viver, também, no perigo da inconsciência.
Em conclusão, considero que a verdadeira felicidade de viver está na ausência do
pensamento. Precisamos de aprender a resistir
ao pecado de pensar e de começar a viver na,
embora contida, inconsciência.
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Pais com
letra
GRANDE

muitos problemas, entre

Carolina Mangas – 12.º D

Oportunismo
VS
Sentido de
oportunidade

A teia do
pensamento

O
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Gonçalo Reis Pereira – 12.º E

N

a sociedade atual, as pessoas veem
a sorte como um fator externo. Na
minha opinião, a sorte é a possibilidade de agarrar uma oportunidade, e torna-se oportunista aquele que tenta aproveitar-se da “sorte” do outro, o esturpador
da moral, o ladrão de oportunidades. Por
isso, devemos aprender como criar uma
sociedade de ética, para que, mesmo que
queiramos um fim, olhemos para os meios
e não abafemos ninguém nesse processo
de melhoramento do “eu”.O sentido de
oportunidade e a ambição são os fatores condicionantes de qualquer sucesso
na vida. Se alguém tem sucesso, não é a
sorte e, quiça, o fator divino, é sim a força
com que se luta e a ocasião que a pessoa
proporciona à vida. Devemos saber crescer, pois cada pessoa tem os seus defeitos
e qualidades e são esses defeitos e qualidades que tornam a pessoa perfeita. Por
vezes, há histórias inspiradoras que nos
fazem pensar será que o que fiz até aqui já
ajudou alguém? Já dei a oportiunidade a
alguém de crescer? A sociedade está corrompida por pessoas oportunistas, e cabe
a quem tem a oportunidade não deixar
que a levem.
O oportunismo é uma das doenças da sociedade, é o mais ímpio que há no Ser, os
usurpadores do Bem, os que ficam à sombra de quem agarra as oportunidades, os
que não foram ensinados a crescer. A sociedade devia ser educada, desde sempre,
a ter a base dos valores no seu leque da
vida, mas há quem não aproveite o que a
terra lhe dá e não deixe crescer a sua flor,
roubando assim a semente ao outro, portanto o parâmetro ou o conceito de bem
devia ser reformado para uma melhor
coexistência.
Evidentemente, que as pessoas são
aquelas que têm a possibilidade de mudar e só não muda quem não quer. Todos os dias ouvimos dizer “ a vida correu-me mal”, mas, na verdade, o facto
de alguns filhos viverem em casa dos
pais, por exemplo, é o seu oportunismo
a falar porque em situações oportunas
não foram capazes de assumir o risco e
agarrar a oportunidade.

A

tualmente, podemos observar a alteração do conceito de casamento
em relação ao passado, pois certos
ideais de gerações anteriores deixam de
ser aceites e aplicados às gerações futuras.
Nos tempos mais antigos, o homem
era aquele que possuía autoridade perante os outros, enquanto a mulher era considerada um ser inferior, sendo submissa,
conformada e obediente. Nesta condição,
tinha de permanecer ocupada a cuidar
da casa e educar os filhos, não tendo nenhuns direitos, como se observa na “Farsa
de Inês Pereira” de Gil Vicente, em relação
ao casamento de Inês com o Escudeiro,
Brás da Mata, pois Inês ficava fechada em
casa a mando do marido e guardada pelo
Moço. Atualmente, porém, tanto homens
como mulheres possuem os mesmos direitos considerando-se iguais, e não existe um inferior ao outro. Os cônjuges partilham tarefas entre si e são ambos que
contribuem para a educação dos filhos,
tendo, igualmente, um papel importante,
no seu desenvolvimento. Podemos também referir que, presentemente, numa
relação matrimonial, ambos os cônjuges
se respeitam mutuamente, na maioria dos
casos, observando-se cumplicidade em
ambos, o que outrora não se observava.
Ao fazer-se a comparação entre ambas
as épocas, podemos enaltecer a evolução
da mulher na sociedade, atendendo à relação que, outrora, era limitada, pois tinha
aqueles deveres e tinha de os cumprir.
Também podemos afirmar que apesar de
haver situações de desrespeito, em ambas
as épocas, como a violência numa relação
há, agora, mais liberdade e ascensão da
mulher. Há casos em que o homem, continua a oprimir e a ser cruel perante a esposa, contudo também há mais mulheres
a fazer frente a esta situação.
Ao comparar-se épocas diferentes, podemos afirmar que o casamento é a união
em que duas pessoas que se amam, se
respeitam mutuamente e têm consideração um pelo outro, ajudando-se sem se
considerarem inferiores.
Soraia Carreira -10.ºB

José Pedro Rodrigues -12..º D

ALUNOS
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pensamento está no centro das
nossas vivências, e a imaginação e
a ação controlada organizam-se de
uma forma surpreendente e confusa na
nossa mente. São estes que caracterizam
a nossa alma e o nosso espírito crítico,
distinguindo-nos uns dos outros.
Deste modo, considero que o pensamento é
fundamental. Não procuro a inconsistência
constantemente desejada por Fernando
Pessoa, mas entendo completamente
a necessidade de abstração, já que
determinados pensamentos com certas
características podem condicionar aspetos
da nossa vida e a forma como a vivemos.
Atente-se
nos
grandes
sábios,
grandes pensadores, grandes líderes,
personalidades extremamente relevantes
mundialmente, Albert Einestein, Wiston
Churchil, Jonh F. Kennedy, Barack Obama…
todos estes Q.I.’s elevadíssimos, e mesmo
o indivíduo mais comum, debateramse continuamente com os mais incríveis
pensamentos. Mal conseguem dormir com
os assuntos das funções laborais, criando
impedimentos no curso normal da vida. Por
exemplo, Fernando Pessoa, como é óbvio,
sendo um escritor inteligentíssimo, estuda
precisamente isto, ou seja, o facto de viver
tão intensamente os seus pensamentos,
ficando condicionado com a sua típica
“dor de pensar”. Mas não são só estes
intelectuais que têm os seus pensamentos
a restringi-los. O “comum dos mortais”
no dia a dia passa por algo semelhante,
prendendo-se à mente com os assuntos
mais diversos. Por vezes, uma pessoa dá
por si a pensar no mais absurdo ou no
mais complexo durante horas e horas a
fio, enquanto faz outra coisa qualquer, não
tendo em conta o momento, a vida em si.
Em conclusão, os pensamentos inundam
a nossa mente e, indubitavelmente,
controlam a nossa vida e a forma e
a intensidade com que a vivemos,
comprometendo a verdadeira e a pura
felicidade!

O casamento
ontem e hoje

CURSOS PROFISSIONAIS

Expo Sync Lisboa
& Iluminação, Comunicação Visual, Televisão e Multimédia.
O CEF esteve presente com os alunos
das turmas do Curso Profissional Técnico
de Multimédia e com os alunos do 12.º
ano da disciplina de Oficina de Multimédia B.

N

o passado dia 20 de outubro, decorreu em Lisboa a EXPO SYNC o
primeiro evento das Tecnologias
Audiovisuais e Musicais, Fotografia e Multimédia que combinou uma mostra dinâmica de equipamentos e soluções com a
realização de conferências, masterclasses
e workshops nas áreas da Fotografia, Vídeo e Cinema, Produção Musical, Som

A

Central Termoelétrica do Pego foi
construída pela EDP- Eletricidade
de Portugal entre 1987 e 1995,
vindo reforçar o sistema elétrico nacional com uma capacidade de 628 MW,
em resposta ao crescimento do consumo na década de 90 e à necessária diversificação das fontes energéticas.

Visita de estudo dos alunos do Curso
Profissional Técnico de Multimédia
11.º e 12.º ano à ESTG - Instituto Politécnico de Leiria - licenciatura em
Jogos digitais e Multimédia e TeSP em
Produtos Multimédia.

Os alunos dos Cursos de Profissionais
Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores e de Instalações Elétricas visitaram no passado dia 26 de outubro a Central Termoelétrica do Pego.
A visita pautou-se por três momentos
distintos: o primeiro consistiu no visionamento de um vídeo com as normas de
segurança e a explicação do processo de
produção da energia elétrica; no segundo momento, foi efetuada a visita guiada
à central de produção de energia e à sala
de comando, e por último, o visionamento
de um vídeo promocional da empresa e a
entrega de pequenas lembranças.
A visita terminou com o almoço no refeitório da empresa.
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Central Termoelétrica do Pego

MAGUSTO
BATISMO

N

Devido às condições climatéricas a parte da manhã ficou comprometida. Mas o
ânimo não abandonou os participantes
e partimos em direção à aldeia da Pia do
Urso para o almoço partilhado. Este decorreu em clima de alegria e amizade, tendo
os alunos oportunidade de conviver e
conhecerem-se melhor, juntamente com os diretores de turma e
outros professores que também se disponibilizaram
para estar neste convívio.
De seguida deu-se início
ao batismo, em que os
alunos do 2º ano batizaram os seus afilhados do 1º ano na pia
existente no percurso,
sendo constante a boa
disposição e sã camaradagem.

“Com a água pura desta pia, toda
a sabedoria deste lugar mágico te
preencherá. Assim, partir do momento em que sintas a água, a tua
progressão no curso será uma obrigação e ficarás impedido de deixar módulos em atraso.”

Cada afilhado recebeu então um “badge”
alusivo ao momento.
Terminada esta atividade, iniciou-se o lanche e o magusto.

E depois de despejar um pouco de água
na cabeça do seu afilhado, o padrinho
conclui:

“Agora sim te encontras apto a ser um
estudante de excelência e sempre que
necessites estarei ao teu dispor.”
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o dia 9 de novembro, realizou-se o
habitual Magusto do Ensino Profissional e o batismo dos alunos do 1º
ano dos Cursos Profissionais de Multimédia, Logística e Instalações Elétricas.

Cada padrinho leu ao seu afilhado o compromisso batismal:

CURSOS PROFISSIONAIS

CURSOS PROFISSIONAIS

BASE AÉREA DE MONTE REAL
No passado dia 7 de dezembro de 2016, pelas 9h, os alunos dos Cursos Profissionais Técnico de Logística – 10.º G2; Técnico de Comércio – 11.º H1 e 12.º I1 e Técnico de Instalações Elétricas – 12.º I2, realizaram uma visita de estudo à BASE AÉREA DE MONTE REAL.

E

sta visita, para além dos objetivos programados, tinha a finalidade de nos
dar a conhecer esta Base assim como
o funcionamento dos seus equipamentos.
Assim, após termos chegado fomos recebidos pelo Capitão Jorge Rafael e pela Sargento Anabela, os quais fizeram uma breve
introdução ao que iríamos ver.
Guiados pelo Capitão tivemos depois oportunidade de não só observar alguns aviões
estacionados no hangar como também
ver o interior do cockpit e ainda a sorte de
assistir ao descolar de um F16 que nos ia
deixando surdos. Muito impressionante a
força destas máquinas!

CINEDITA

Sobrevida Insípida

[guião de curta-metragem de animação –
Cinedita Arganil 2017]

riquecedora e divertida. Muito boa esta
visita!

Carina, 12º I1
Camila, Teresa, Pedro, Marco, 10º G2

“O Festival CINEDITA é um Festival de curtas metragens, organizado pelo Agrupamento de Escolas de Arganil, em parceria com a Associação Juvenil C.U.M.E.
e com o apoio da Câmara Municipal de Arganil. Em 2017 realiza-se a 2ª edição.
O CINEDITA ocorre no âmbito dos cursos de Técnico de Multimédia e de Técnico de Vídeo do Agrupamento, envolvendo os alunos na produção do festival, com
o objetivo de estimular a cultura cinematográfica e o intercâmbio cultural.”
Este Festival destina-se a curtas-metragens realizadas em âmbito académico de
nível Secundário e Universitário.”
De capacete posto, sentado no sofá, revê
flashes aleatórios do momento do apocalipse. O rapaz tira o capacete, respira e
olha em frente. Volta a colocar o capacete
e os flashes continuam projetando para o
passado e como a civilização chegou a esse
ponto.
A cena evolui para outro espaço e tempo,
montanhas verdes, flores e árvores. Uma
mensagem chama a atenção do espetador
da curta: "Deseja mudar para o mundo de
realidade virtual com sustento de vida artificial para 4 anos?”.
O jovem tira o capacete
virtual. Vê um tubo de
alimentação artificial,
necessário para manter
um ser humano vivo.
Vira a cabeça para a
nave. Olha para o capacete. A tela escurece.
Silêncio total.
Gradualmente, a imagem surge de novo. Caminhamos pelo pasto,
aos pés do rapaz existe

metal… no chão está uma caixa aberta, vermelha, em dois tubos de urânio.
No meio de um estádio, cheio de erva e
arbustos, uma nave está despenhada e camuflada por plantas. O rapaz escolheu de
novo a vida real e regressa para a nave.
A nave sai a sobrevoar o mar perto da costa
de uma qualquer cidade, com uma calçada que faz lembrar Copacabana, destruída
pela tecnologia abandonada.
A tela escurece. De novo.
Fim.

Legenda da imagem: Ilustração realizada em Adobe Photoshop e em Blender pelo João Rodrigues ,12ºH
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m jovem, rapaz, nos seus 12-13 anos,
sobrevive num mundo pós apocalíptico recolhendo material radioativo
para alimentar a sua pequena nave flutuante que fornece recursos necessários à
sobrevivência humana, como água e mapas de posicionamento de alimentos.
O rapaz distancia-se de uma fábrica. Tem
consigo tubos de urânio e substitui-os por
outros que tem na nave. Despe o fato de
anti radioatividade e prossegue o seu caminho...
No trajeto encontra-se com alguns animais
selvagens que resistiram ao apocalipse.
Passa por centros comerciais, lojas, casas,
vários edifícios e estruturas da civilização
humana até subir a um arranha-céu. Entra
numa sala, apenas composta por um sofá
de grandes dimensões, uma televisão e um
capacete de realidade virtual.

De seguida fomos à Oficina ver e ouvir
também as explicações sobre diversos
equipamentos relacionados com os diversos F16. Muito interessante!
A hora do almoço chegou. Juntamente
com os nossos professores, partilhámos a
alegria de um bom convívio. Muito animada esta hora!
Continuando a visita, fomos até à Esquadra dos Falcões onde um piloto nos mostrou não só as instalações como também
os equipamentos específicos nos voos dos
F16. Muito espetacular!
A concluir, podemos afirmar que esta visita foi extremamente interessante, en-

FatibobinaEletricidade

motores de pequena dimensão a motores
industriais. Durante a visita os alunos tiveram a oportunidade de ver a constituição
interna dos motores, e reconhecer que a
sua construção está diretamente ligada
ao seu modo de funcionamento. Tiveram
ainda oportunidade de verificar como se
detetam as avarias nos motores, como
se prepara um motor para rebobinagem,
quais os ensaios que se efetuam após a reparação. Foram colocados alguns motores

N

o passado dia 14 de fevereiro, a turma do 10.ºG1, Curso Profissional de
Instalações Elétricas, deslocou-se
às instalações da Fatibobina em Fátima. A
Fatibobina, empresa que já conta com 27
anos de atividade, em Eletricidade Industrial, Rebobinagens de Máquinas Elétricas
e Assistência Técnica. A visita teve como
objetivo mostrar aos alunos a constituição
de vários tipos de motores elétricos, desde

as ligações elétricas dos diferentes tipos de
motores, quer monofásicos quer trifásicos.
Foram efetuados ensaios com o motor a
funcionar em vazio e com carga durante
os quais os alunos verificaram através de
equipamentos de medida, vários parâmetros do motor, desde corrente de arranque,
velocidade, potência absorvida à rede. Foi
também possível colocar um motor em
funcionamento através da mais recente
tecnologia, os variadores, equipamentos
que permitem efetuar arranques suaves a
motores, e obter melhor controlo de velocidade e mais eficiência energética.

à disposição dos alunos, e assim poderem
coloca-los em funcionamento. Com este
propósito foi explicado como se efetuam

Sermos mais é da nossa natureza
Na SUMOL+COMPAL somos mais do que a soma das partes.
Somos a união dos colaboradores e da empresa, das fábricas com
os fornecedores e entre mais de 20 marcas e milhões de consumidores. Mas queremos mais. É da nossa natureza.

O

biental dos produtos e das embalagens.

s alunos do 10.ºG 1( Instalações Elétricas), 10.º G2 (Logística), 11.ºH1
(Comércio) e 11.ºH2 (Multimédia)
visitaram a fábrica no dia 23 de março de
2017, onde observaram o processo desde
o início, a produção, até há última fase, o
embalamento.

Quando terminámos a visita, recebemos
um pequeno presente da empresa e fomos
convidados a provar o sumo de maracujá.
Na nossa opinião, esta visita foi muito interessante, divertida e enriqueceu os nossos
conhecimentos, pois foi possível aprender
como funciona um armazém.
Marisa Guiomar e Diana Candeias-10.ºG2

Dentro da fábrica, pudemos ver as máquinas a transportar e a embalar os sumos.
Depois de visitadas as instalações, fomos
ao museu. Aqui estavam expostas as primeiras garrafas de sumo que tinham a
cor verde. Com esta cor, era mais fácil os
sumos durarem mais tempo, porque refletiam a luz solar. Como as garrafas eram
todas iguais, para distinguir os sabores
eram usadas as caricas com as cores dos
respetivos sabores, a carica amarela, por
exemplo, correspondia ao sabor ananás.
Vimos também um pequeno vídeo sobre a

Na Sumol, a qualidade e notoriedade dos
produtos depende grandemente de recursos naturais – nomeadamente a água e a
fruta – e querem contribuir positivamente
para o equilíbrio ambiental. Utilizar recursos de forma eficiente e, consequentemente, reduzir a pegada ambiental da empresa é um dos principais compromissos da
SUMOL+COMPAL, que se traduz num esforço contínuo das suas equipas.
Trabalham diariamente para minimizar
o consumo de água e energia das instalações, otimizar a gestão de resíduos e
subprodutos dos seus processos, reduzir
a emissão de gases de efeito de estufa,
de poluentes atmosféricos, a produção de
efluentes, e melhorar o desempenho am-
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Sumol + Compal e sobre os produtos que
produzem.

CURSOS PROFISSIONAIS

EXTERNATO

À espera do Natal

T

Houve ainda tempo para atividades
de robótica com todos os meninos. Os
meninos do 1º ciclo puderam desfrutar
e explorar as potencialidades dos diferentes robots. Foi ainda possível com os
“tablets” explorar diferentes aplicações
aliadas aos robots. Uma atividade muito apreciada pelos meninos, orientada
pelo professor Luís Santos, a quem agradecemos toda a disponibilidade e colaboração.
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erminado o 1º período de aulas chega o momento de descontrair um
pouco e realizar atividades mais lúdicas. Com o Natal a chegar ao Externato
ainda houve tempo para realizar atividades de expressão plástica como pinturas e
origami, decorações de Natal, ateliers de
culinária, experiências, histórias, sessões
de cinema, jogos desportivos e muita brincadeira.

N

o dia 1 de fevereiro de 2017, o Externato de S. Domingos organizou,
pela primeira vez, a Cerimónia do
Hastear da Bandeira Verde, galardão máximo atribuído pelo trabalho desenvolvido no ano anterior em prol do ambiente.
Na nossa escola, esta cerimónia foi o fruto do trabalho de toda a comunidade escolar pela defesa e proteção do planeta,
espalhando ecopontos em todas as salas,
fazendo compromissos de mudança de
atitudes, numa tentativa de ir mais longe
o compromisso com a Terra.
Neste dia, para além de apresentarmos
à comunidade escolar a nossa Primeira
Bandeira Verde, o novo Conselho Eco-Escolas, revelámos os nossos dotes musicais
e alegrámos os ouvidos de todos os presentes com um novo Hino do Eco-Escolas.
Participaram nesta cerimónia os Diretores
do CEF, Padre Rodrigo e Prof. Manuel Bento, o Prof. Tomé, como representante da
Junta de Freguesia de Fátima, a Prof. Ana
Aleixo, Coordenadora do projeto Eco-escolas do C.E.F., e a Prof. Márcia Boucinha,
coordenadora do Eco Clube do C.E.F., as
Coordenadoras do Projeto Eco Escolas e
os docentes e alunos dos diferentes níveis
de ensino do Externato de São Domingos.
A cerimónia teve início com a atuação do
coro de alunos da Escola.
A bandeira Eco-Escolas foi transportada e
erguida por cinco alunos de cada ano escolar e a Diretora do Externato, seguindo-se a bandeira
do Externato
transportada
pelos diretores
do CEF e cinco alunos. Esta
bandeira continua a representar o reconhecimento do
esforço desenvolvido
pelos
alunos, professores e funcionários que, em
parceria com a
Autarquia e outras instituições locais, têm
procurado dar resposta a problemas detetados no âmbito ambiental.

P

ara comemorar a quadra natalícia, o Externato de S.
Domingos foi convidado pela biblioteca de Ourém e
pelo Museu Municipal a participar no projeto “O Mundo Fantástico de Sophia e a Magia do Natal”. A história "Noite de Natal" inspirou a árvore da família Externato. Após a
leitura da história na sala de aula, cada família foi convidada
a construir uma casa amarela para decorar uma árvore no
jardim em Ourém. As famílias aderiram com entusiasmo e
dedicação na elaboração das casinhas. Desde já, “bem hajam”.

Mas o mundo fantástico de Sophia
não terminou aqui, em fevereiro
recebemos na nossa escola a oficina
“Eu conto com Sophia - A fada
Oriana” no âmbito do mesmo
projeto do município. Foi com
agrado que as crianças acolheram a
história desta fada, participando
com entusiasmo. Para terminar este
ciclo de homenagem à escritora, e
em jeito Carnavalesco, o Externato
vestiu “A menina do mar” de Sophia de Mello Breyner. Na sala de aula prepararam os
chapéus para caracterizar os peixes e no dia marcado estava tudo preparado para dar
vida a esta história. Todas as personagens entraram em cena e espalharam vida, cor,
alegria e boa disposição pelas ruas de Fátima.
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Q

Na primeira sessão, a escritora foi recebida com muita alegria e entusiasmo pelo olhar esbugalhado e curioso dos mais pequenos. Ao invés
de contar a história que a maioria dos alunos iria
adquirir (O casamento da gata), resolveu fazer uma
pequena dramatização sendo as crianças as personagens da mesma. Foi um momento muito agradável
e divertido para todos. No final cantámos a lengalenga/canção “A Velha e a Bicharada” e oferecemos
um postal com mensagens dos meninos do primeiro
ano, uma flor com um vaso pintado pelos meninos
do pré-escolar e um caderno para continuar a escrever bonitas histórias para os mais pequenos.
Na segunda sessão, os alunos do 2.º ano realizaram a
leitura do “Abecedário Maluco” realizado por eles na
sala de aula, a partir dos seus nomes. Os alunos do
3.º e 4.º anos cantaram uma canção (musicada pelo
prof. Jorge). No final da sessão, os alunos do 4.ºano
ofereceram à escritora um livro da sua autoria,
“Gulliver partiu de Lisboa rumo a novas aventuras”.
Este livro continha poesia alusiva ao livro da escritora “As viagens de Gulliver com escala em Portugal”
e a continuação das viagens de Gulliver por países
encantados. Gostámos muito desta atividade e principalmente de conhecer esta senhora que tem dedicado parte da sua vida a escrever para nós.
Nas suas palavras, também ela ficou muito feliz por
ter estado connosco. Inesperadamente, veio reencontrar o Prof. Jorge Gonçalves que em 1990 musicou
muitos dos seus poemas para promover um festival
da canção com várias escolas em Fátima. Foi notória
a sua alegria em ouvir, novamente, as canções feitas
a partir dos seus poemas.

LUÍSA DUCLA SOARES

Palavras para quê...
as imagens falam por si...
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uase a terminar o primeiro período, tivemos
o privilégio de receber na nossa escola a escritora Luísa Ducla Soares no dia 9 de dezembro, sendo um marco inesquecível para as nossas
crianças. A visita foi organizada em duas partes:
a primeira sessão realizou-se pelas 11h00 para
os alunos do Pré-escolar e do primeiro
ano e a segunda sessão, às 14h00, para
os alunos dos 2.º, 3.º e 4.º anos. A
escritora contou histórias, deu
a conhecer o seu percurso
como escritora, interagiu
com as crianças de uma
forma maravilhosa,
cativando-as, seguindo-se as
sessões de
autógrafos.

Hour of Code

I

ntegrado no currículo do ensino Pré
-Escolar e do Primeiro Ciclo, os alunos do Externato de São Domingos
| CEF, desde 2015/2016, usufruem
de atividades semanais de estímulo do
Pensamento Computacional. Pretendese, no seu âmbito, desenvolver projetos
de forma construtivista, promovendo,
desde cedo nas crianças, a aquisição
de competências determinantes para a
sua vida futura, como sejam, a criatividade, a aprender a aprender, a fluência em linguagens de programação, a

países. Como os alunos do Externato já
têm contacto com esta realidade semanalmente, desde o ano passado, convidaram os seus pais, para que fossem
eles próprios “alunos” por uma hora,
no desafio de tomarem contacto com o
fascinante mundo da programação e da
robótica pela mão dos seus educandos.
A “Hour of Code” do Externato desenvolveu-se, como o nome indica, numa
hora por dia, ao longo de três dias, 5,
6 e 7 de dezembro. No primeiro dia, as
crianças do Pré-escolar convidaram os
seus pais para que, com eles, viessem
aprender a programar. Foi uma hora de
repleto entusiasmo, curiosidade e até
orgulho ao ver os seus filhos, que de tão
tenra idade, ensinavam a programar os
seus amigos robôs. Foi notória a familiaridade que as crianças mostraram na
interação com os robôs, com os tablets
e com a linguagem da programação. Afinal a brincar muito se aprende!
O Hour of Code do Externato seguiu-se
nos dias 6 e 7, agora com os tablets e
os laptops. Os alunos do 1.º Ciclo conseguiram entusiasmar os seus pais a programar e despertar o gosto pela programação. Foram sessões muito ricas em
termos de aprendizagem e de interação
entre pais e filhos, valorizando a importância desta disciplina no currículo dos
alunos, onde todos têm oportunidade
de apreender Ciências de Computação.
Foi assim marcado um pontinho no
mapa mundo e acesa uma luz no Parque
das Nações com o “Hour Code” do Externato. O balanço excedeu todas as expectativas e para o ano contamos aderir
novamente a este evento.
Carla Jacinto

EXTERNATO
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Dias 5, 6 e 7 de dezembro de 2016 (1h/dia)

fluência em Inglês e a capacidade de trabalhar em grupo de forma colaborativa,
como refere o Prof. Luís Santos, professor do Instituto Superior de Engenharia
de Coimbra, que colabora, desde o início, com o Externato | CEF neste projeto, dando apoio às aulas de Algoritmia e
Programação e desenvolvendo todas as
atividades de Robótica com as crianças
do Pré-Escolar.
Também em parceria com a faculdade de
Psicologia da Universidade de Coimbra e
o Instituto Superior de Engenharia de
Coimbra, no Externato de S. Domingos
| CEF está a ser desenvolvido um estudo
que pretende perceber os impactos da
linguagem da programação e da robótica no desenvolvimento de competências, nomeadamente, na aprendizagem

do Inglês. A professora de Inglês do 4.º
ano, Prof. Sandra Costa, pretende fazer
a comparação entre dois grupos de alunos que já tinham tido inglês, sendo que
uma turma tem aulas de programação e
a outra não. Pretende medir o impacto
que este tipo de linguagem (a Programação) tem na aprendizagem do Inglês.
Neste âmbito, o Externato de S. Domingos | CEF aderiu à iniciativa mundial
“Hour Code”. A hora de código é um
movimento global, atingindo dezenas
de milhões de alunos em mais de 180

EXTERNATO

O

Centro de Estudos de Fátima
marcou presença no “Fórum Estudante” realizado em Ourém no
dia 10 de janeiro. O mesmo foi organizado pela autarquia, tendo contado
com a presença de diversas instituições
do Ensino Superior.
Para além de ter sido responsável por
um dos Stands, o Centro de Estudos de
Fátima facultou uma visita ao evento a
todos os alunos que frequentam os 9.º
e 12.º anos de escolaridade, bem como
às turmas do 11.º ano do Ensino Profissional.

C

A capacidade de escrever programas
de computadores é uma parte importante da literacia na sociedade actual. Quando se aprende a programar
no Scratch, aprende-se estratégias
importantes para resolver problemas, conceber projectos e comunicar
ideias.
O Scratch está concebido especialmente para jovens entre os 8 e os 16
anos de idade, mas é usado por pessoas com todas as idades. Milhões de
pessoas criam projectos Scratch numa grande variedade de contextos,
incluindo lares, escolas, museus, bibliotecas e centros comunitários.
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om o Scratch, pode programar as suas próprias estórias, jogos e animações interactivos – e partilhar as
suas criações com outros na comunidade em linha.
O Scratch ajuda os jovens a pensar de forma criativa, a raciocinar sistematicamente e a trabalhar colaborativamente — competências essenciais à vida no século XXI
O Scratch é um projecto do Lifelong Kindergarten Group
do MIT Media Lab. É disponibilizado gratuitamente

E

ste ano, voltamos a assinalar o dia do Pai, desta vez, com a construção de um jogo de matraquilhos numa caixa de sapatos. Foi uma
prenda muito divertida de elaborar e que permitiu momentos de diversão entre pais e filhos. Juntámos também um postal, para lhes transmitir o
quão importantes são aos olhos dos seus rebentos.
O Dia do Pai em Portugal é comemorado no dia 19 de
março. Celebra-se no dia de São José, santo popular da
igreja católica, marido de Santa Maria e pai terreno de
Jesus Cristo.
A celebração da data varia de país para país. Além de
Portugal, também celebram o Dia do Pai no dia 19 de
março países como a Espanha, a Itália, Andorra, Bolívia, Honduras e Liechstenstein.
De seguida, apresentámos a peça “O Nabo
Gigante” e realizámos algumas atividades
lúdicas no campo de jogos desta instituição.

o
a
a
isit

Para finalizar a nossa visita, ainda fomos
à Horta Pedagógica, onde pudemos ver a
enorme variedade de plantas que crescem
ao cuidado dos nossos amigos.

Agradecemos a todos os responsáveis que
nos proporcionaram este momento de
convívio, carinho e amabilidade. Foi uma
manhã rica em aprendizagens e partilhas
com os nossos amigos do CRIF.

EXTERNATO
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V

N

o final do segundo período, dia 4
de abril, tivemos a oportunidade de
visitar o mais recente espaço lúdico
e pedagógico do CRIF, aceitando o convite
desta instituição que nos é tão querida.
Foi uma manhã repleta de atividades e
novidades. Logo que chegámos, dirigimonos à Ludoteca, onde assistimos e participámos numa pequena dramatização. Foi
neste mesmo espaço que entregámos aos
nossos amigos um pequeno presente, um
livro sensorial, que certamente lhes será
muito útil no desenvolvimento de habilidades básicas e motricidade fina.

EXTERNATO

E

Com Maria vou…

ste ano, o Externato de São Domingos iniciou a sua caminhada da Quaresma com o objetivo final de chegar à
Páscoa, a festa mais importante dos cristãos: a vitória
da Vida. Este ano, celebrando os 100 anos das Aparições de
Fátima, e, assim como os Pastorinhos, também as crianças
e alunos do Externato caminharam com Maria até Jesus.
O tema da caminhada para este ano é "Com Maria vou...".
Com Maria vou... ter esperança, vou... crescer, vou... ser generoso, vou... ser grato, vou... Ser FELIZ! Recebendo o exemplo dos Pastorinhos, também as nossas crianças acolheram a mensagem de Nossa
Senhora como um desafio de conversão cada vez maior ao projeto de
Deus, de forma a construirem um mundo melhor. Em cada
semana, as turmas prepararam os “tijolos” que serão sinal desta construção de um mundo
melhor, culminando na Via Sacra. A partir
de sentimentos como a Gratidão, Esperança, Generosidade, União, Partilha, Alegria e através de histórias, dramatizações e
oração, cada grupo de crianças preparou os
seus corações para a chegada da Páscoa.

DESAFIOS 2017

P

articipamos pela primeira vez, no projeto DESAFIOS, uma iniciativa conjunta da Secção de Matemática da Escola
Superior de Educação e Ciências Sociais
(ESECS) do IPLeiria com o núcleo regional
de Leiria da Associação de Professores de
Matemática (APM). O projeto DESAFIOS
é destinado à promoção da resolução de
problemas de matemática e orientado
para os alunos do 1.º e do 2.º ciclos do Ensino Básico do distrito de Leiria e concelho
de Ourém.

O principal objetivo do projeto DESAFIOS
é estimular os alunos para a aprendiza- Alunos selecionados para a final a realizar no
gem da Matemática através da resoludia 17 de maio na ESECS
ção de problemas e para a sua Agrupamento/ Instituição
Escola
Aluno
valorização enquanto ciência.
E. de São Domingos
E. de São Domingos
Ana Neto
No ano letivo de 2016/2017,
E. de São Domingos
E. de São Domingos
Bruna Felicíssimo
este projeto contempla a XVIII
E. de São Domingos
E. de São Domingos
Constança Santos
edição do DESAFIOS para o 1.º
E. de São Domingos
E. de São Domingos
Francisco Neves
ciclo. A primeira fase dos DesaE. de São Domingos
E. de São Domingos Margarida Carvalho
fios decorreu dia 15 de março
E. de São Domingos
E. de São Domingos
Tomás Marques
e participaram 1234 alunos do
4.º ano de escolaridade. Foram apurados
53 alunos para a final a realizar às 14h no
Parabéns a todos! Até dia 17 de maio!
dia 17 de maio na ESECS. O Externato de
São Domingos está de parabéns uma vez
que apurou seis alunos do 4.º ano.

Os nossos parabéns à
Constança!!
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N

o passado dia 24 de Abril, a aluna do 4.ºAno, Constança Miguel
Costa Santos, participou na final,
do 1.º Ciclo do Ensino Básico, do VII
Concurso Concelhio de Leitura de Ourém, obtendo o quarto lugar. A primeira
fase do concurso permitiu o apuramento de 15 finalistas, do 3.º e 4.º anos dos
agrupamentos e colégios do concelho
de Ourém. Fez parte do Júri o escritor
Nuno Caravela, autor de uma das obras
de leitura obrigatória para a Final, O
Bando das Cavernas – Na maior há dez
mil anos. A participação neste concurso
tem como objetivo central estimular o
treino da leitura e desenvolver competências de expressão escrita e oral nos
alunos.
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DIA
DA
MÃE

o dia vinte e seis de abril, as crianças
do Externato de S. Domingos/CEF
elaborararam uma lembrança para
as mães.
Este ano, começaram por pintar uma “placa” de madeira com a finalidade de construir um pequeno tabuleiro. Depois, fizeram um cartão onde registaram pequenas
mensagens com o intuito de lhes lembrar
o quão importantes elas são para os seus
filhos.
As atividades decorreram dentro do previsto, sendo notório o entusiasmo e o carinho
das crianças ao construírem um presentinho para a mãe.
Desde os mais pequenos aos maiores, cada
um, à sua maneira, pôde transmitir aquilo
que sentia, descrevendo a maneira como
a vê. Estas manifestações de amor, cari-

nho e afeto em jeito de desenhos ou poemas
certamente fizeram as delícias de todas as
mães.

EXTERNATO

EXTERNATO

A primavera chegou
Traz passarinhos a cantar
Lindas melodias
Que nos vão animar
Nos jardins há lindas flores
E nas árvores há mil cores
A primavera traz alegria
Que dura todo o dia
Do ambiente somos amigos
E queremos proteger
Para as árvores e os animais
Podermos ver a crescer

N

o dia 21 de março, o Externato quis
dar as boas vindas à primavera.
Assim, sem medos de colocar as mãos
na terra, plantaram uma árvore de fruto
num vaso, que posteriormente, quando
mais forte e robusta, será transferida para
um lugar mais espaçoso. Foram muitas as
mãos a querer plantar, aconchegar e regar.
A esta árvore não faltarão cuidados redobrados, pois todos os dias vai estar sob os
olhares mais atentos de todos os meninos.
Sendo este o seu primeiro dia na escola, foi
muito bem acolhida, com canções, e poesias feitas pelos meninos, também em homenagem ao dia mundial da poesia. Aguardemos agora o crescimento da mesma e
os frutos com que nos possa presentear.

N
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o dia 24 de abril de 2017, os alunos do 3.º ano assinalaram o
dia do animal, trazendo os seus “animaizinhos de estimação”
à escola. Foi um dia recheado de brincadeiras, mimos e carinhos mas também de caracterização e apresentação do seu animal
aos restantes colegas da turma, aplicando, assim, a matéria adquirida na disciplina de estudo do meio. Um agradecimento especial a
todos os encarregados de educação que colaboraram na vinda dos
animais à escola.

Este ano, os nossos alunos voltaram a participar na Competição Nacional de Supertmatik
(jogo destinado ao treino do cálculo mental das
operações básicas de matemática)

Numa primeira fase,
os alunos de cada turma,
competiram entre si, apurando-se
os 2 que tiveram melhor desempenho. Estes oito alunos (2 por turma),
participaram na Grande final online,
realizada no passado dia 10 de maio,
tendo-se empenhado no sentido
obterem a melhor desempenho possível.

J

O Externato de S. Domingos| CEF juntouse À iniciativa da Junta de Freguesia de
Fátima e integrou o Mercado Solidário de
Fátima, no passado dia 23 de abril.

unto da comunidade, desenvolvemos atividades lúdicas e pedagógicas, dando a conhecer o trabalho
que realizamos ao longo do ano.
Com mensagens secretas, pega-monstros, erupções vulcânicas, bolas relaxantes, marcadores de livro, o jogo do Ouri,
com os Robôs, pinturas faciais e muitos
doces alegrámos as crianças que nos visitaram e connosco criaram, brincaram e
até programaram.
Divulgámos também o nosso SUMMER
CODE CAMP, a realizar na primeira
quinzena de julho, dirigido a todas as
crianças dos 9 aos 12 anos. É um evento
centrado no fantástico mundo da Algoritmia, Programação e Robótica, aliado
ao desporto e às artes.

EXTERNATO
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O

mês de maio é um mês especialmente dedicado a
Maria e a todas a mães. No Externato de S. Domingos, esta celebração é uma tradição de longa data.
Quando a mãe de Jesus apareceu em Fátima, disse aos três
Pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, para rezarem sempre o terço. Neste ano muito especial, em que celebramos
o Centenário das Aparições, todas as quartas-feiras deste
mês de maio iremos rezar, a grande oração a Nossa Senhora, mãe de Jesus, na capela do Centro de Estudos de
Fátima, sempre ao meio-dia como faziam os Pastorinhos
de Fátima. Nestas orações agradecemos tudo o que temos e pedimos que Ela nos proteja
e acompanhe sempre a nós, às nossas famílias e à nossa escola. Em cada mistério do terço recordamos momentos importantes da vida dos Pastorinhos, para nos aproximarmos
mais da mensagem de Fátima. Na última quarta-feira de maio rezamos o terço na Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima, vivendo assim o momento do “Encerramento do Mês de Maria”.

EXTERNATO

O

VIA SACRA

Externato de S. Domingos aderiu
ao projeto eTwinning, uma comunidade de escolas da comunidade
europeia.
Após o registo e feito o login, os convites,
para possíveis parcerias, começaram a surgir de todos os cantos da Europa. Nasceu
então o projeto “Happy Easter with Mary
- Our Lady of Fátima – Portugal”, fruto de
uma parceria com a escola “Szkola Pods-

nos Valinhos de Fátima

desenvolver
os
co n h e c i m e nto s
através do trabalho cooperativo;
tornar as crianças
mais felizes na escola, descobrindo
novas aprendizagens, bem como
compartilhar o seu trabalho e cultura.
Assim, cada escola começou por fazer uma
breve apresentação do seu país e região
através de imagem virtual. De seguida, foram feitos trabalhos sobre os costumes e
tradições da Páscoa em cada um dos países.
A partilha e o intercâmbio de postais da
Páscoa, escritos em inglês e em português
ou polaco, foi o momento mais vivido por
todos e-twinners. Afinal, enviámos os nossos postais que fizemos com tanto carinho
e recebemos um grande envelope cheio de
postais feitos pelos novos amigos polacos.
Estão, neste momento, expostos na nossa
escola. Foi uma experiência completamente nova para nós e estamos ansiosos por
poder fazer uma videoconferência com os
nossos amigos da Polónia. Já surgiram novos contactos de outros países da Europa.
Prometemos notícias, dentro em breve.
Parabéns a todos os meninos, de um modo
particular os alunos do 4.º ano, organizadores desta Via Sacra, pois, mais uma vez,
souberam Ser e Estar, respeitando este
momento, tão bonito, de oração.

Pela mão de Maria, fizemos a nossa caminhada, Via Sacra, sob o tema “Com Maria vou...”.
Com Maria vou…
... ter esperança
... ser grato;
... ser generoso;
... crescer em amor;
... sentir a alegria da união.

O período da tarde, e em modo de encerramento das atividades escolares do segundo período foi vivido com a intenção
de proporcionar momentos especiais de
grande interação e convivência, num ambiente descontraído e lúdico, onde a partilha entre professores, alunos e assistentes
pudesse alimentar o vínculo de aproximação, união entre todos.
Os jogos, as brincadeiras, a exploração da
natureza, a caça ao ovo... trouxeram momentos muito agradáveis. Fazer o outro
feliz é ser feliz sem saber!
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N

o dia 4 de abril, num espaço preservado, de absoluta tranquilidade e
paz, onde as oliveiras e as azinheiras
definem o espírito do local, vivenciamos os
passos de Jesus. Este era o caminho que
os pastorinhos, Francisco, Jacinta e Lúcia,
percorriam de Aljustrel até à Cova da Iria.

tawowa nr 4 em Chelm – Polónia.
Tendo como tema central o Centenário
das Aparições de Fátima e as celebrações
da Páscoa, o projeto começou a ganhar
forma e o entusiasmo começou a sentir-se
on-line por parte das duas escolas.
O projeto tem como objetivos: aprender
mais sobre os costumes e as tradições da
Páscoa em outros
países da Europa;
desenvolver capacidades e praticar
com as tecnologias
de informação e comunicação
(TIC),
desenvolvendo a língua inglesa; proporcionar um intercâmbio de experiências;

C

om a mudança de tutela do Externato
de São Domingos ocorrida em meados de 2015, o Centro de Estudos de
Fátima (http://www.cef.pt/), em parceria com o
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (http://www.isec.pt/), introduziu aulas regulares de linguagens de programação e robótica em todas as faixas etárias acolhidas.
Estava fundado o Clube de Programação e
Robótica, apelidado hoje pelos seus alunos
de “Centro de Estudos de Robótica” numa
criativa alusão ao Centro de Estudos de Fátima. No início do passado mês de março,
e após ano e meio de muitas atividades, o
nosso clube foi distinguido (http://www.erte.

dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos/Programacao/
CPR/cpr_apoiados_2016_2017.pdf) pela Direção-

No final deste mesmo mês de março o
Externato submeteu a concurso nacional
“A Criar com Scratch” (http://projectos.ese.ips.
pt/acriarcomscratch/) mais de uma dezena de
projetos desenvolvidos por outras tantas
equipas em torno da linguagem de programação Scratch (http://scratch.mit.edu/). Ainda
que nenhum trabalho tenha sido premiado nesta primeira participação, nenhum
júri poderá subtrair aos alunos envolvidos
a experiência riquíssima da aprendizagem
baseada em projetos (Project Based Learning), informalmente realizada durante
fevereiro e março. Foram momentos de
intenso envolvimento em que professores, encarregados de educação e alunos
trabalharam na concretização de alguns
“sonhos” dos nossos pupilos. São também experiências desta natureza que
estimulam os encarregados de educação a desempenhar um papel mais ativo
na escola a quem confiam os filhos, que
levam os alunos a tomar a importante
consciência de que educadores e encarregados de educação se encontram de

uma prática que é tão caraterística do CEF,
abrir portas à comunidade e levar a outras
crianças da região, na faixa etária dos 9 aos
12 anos, a oportunidade de tomarem contacto com o fantástico mundo da programação, da robótica e até a possibilidade de
montarem e personalizarem o seu próprio
computador.
Sem dúvida, uma forma ímpar de começar
as férias grandes (3 a 14 de julho), onde a
expressão artística, o desporto, o convívio
e o puro lazer, num ambiente descontraído
e informal, se irão encontrar e promover a
criatividade e o convívio dos participantes.
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Geral da Educação por integrar a rede de
clubes homólogos que “… através dos seus
projetos e das suas práticas, promovem os
vários tipos de linguagem de programação
e robótica, desenvolvendo nos seus participantes capacidades como o pensamento
crítico, a resolução de problemas, o trabalho colaborativo e a criatividade.”.

mãos dadas a construir o seu futuro,
e que levam aos educadores o devido
reconhecimento pela riqueza do projeto educativo que todos os dias promovem.
Em finais de abril fomos convidados a
marcar presença e divulgar as nossas
práticas no maior certame nacional
da especialidade, o Festival Nacional
de Robótica (FNR’2017 - http://robotica2017.isr.uc.pt). Apesar do pouco tempo
de preparação de que dispusemos o
incondicional e pronto apoio do CEF
mobilizou-nos. Entre alunos, professores e encarregados de educação, reunimos
15 participantes. O contacto com grupos
nacionais e internacionais (sim, os nossos
pupilos fizeram uso do inglês o que não
deixa de ser mais um motivo de orgulho!)
ligados à robótica ao mais alto nível e com
os próprios visitantes foi rico e intenso.
Ninguém ficou indiferente à criatividade,
mestria e muita alegria demonstrada pelos
nossos alunos que rapidamente entraram
na “onda” do festival. A certa altura vestiram o “ron ron”, o robô de cartão que a
Milda concebeu para as aulas de robótica,
e começaram a distribuir autógrafos. Que
forma deliciosa de interagir! A iniciativa
contagiou tudo e todos. Até a equipa Tech
United (http://www.techunited.nl/en/about-us), da
Universidade Técnica de Eindhoven, vencedora da competição Middle Size League of
RoboCup, não dispensou uma fotografia de
grupo connosco. A empatia foi retribuída
a dobrar através de souvenirs holandeses
distribuídos ao nosso grupo e algumas experiências de interação com robôs muito
sofisticados. Momentos imperdíveis, experiências inesquecíveis!
Para além da dinâmica semanal associada
às aulas de algoritmia, programação e robótica, onde por exemplo, este trimestre se
familiarizam os alunos mais velhos da sala
pré-escolar com a utilização de computadores portáteis, prepara-se já o Summer
Code Camp 2017 (http://www.cef.pt/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=165).
Com este evento pretendemos, adotando

EXTERNATO

EXTERNATO
A Feira do Livro abriu as suas portas no dia 30 de março, às 14h
com a presença da autora do livro “Será príncipe ou principite?”,
Margarida Castelão Dias, também professora no Centro de Estudo de Fátima. Foram momentos muito agradáveis, onde a história
do príncipe Óscar foi ouvida com tanta atenção, quanto a intenção
que está inerente à criação desta obra. Agradecemos todo o carinho da Prof.ª Margarida. No final coroámos
o seu príncipe, o seu livro e a ação solidária
que está por detrás desta obra.

N

o âmbito do Dia Internacional do Livro Infantil, promovemos uma Feira do Livro, no
Externato de S. Domingos, em parceria com a Livraria Arquivo.
Decorreu nos dias 30 e 31 de março
e contou com diversas atividades,
desde o encontro com uma escritora,
concurso de leitura, teatro, música,
visita de uma escola e muitas histórias, cor, imaginação e muita aprendizagem.
Nesta Feira do Livro, foi nossa intenção proporcionar o contacto vivo e
direto com um grande número de
títulos adequados às diferentes idades, incentivando o manuseamento
dos livros expostos e permitindo a
compra dos mesmos a preços mais
convidativos.
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Experienciaram diversas atividades com os nossos amigos robôs. Aqui, muito brincaram, construíram e até programaram. Vivenciaram novas
experiências e tiveram que solucionar problemas,
em vez de observarem apenas soluções. Trata-se
de um excelente caminho que possibilita religar fronteiras
entre as várias áreas
do conhecimento,
desenvolvendo o raciocínio, a lógica e a
programação para
controle dos amigos
robôs.

Chegou então o momento de lanchar e brincar na rua, porque o dia estava soalheiro e assim puderem
explorar, correr e saltar no nosso recreio.
A hora do conto já estava para começar e, eis que a nossa nova amiga “Alice” cai dentro de um livro de contos tradicionais e o resultado é o que se pode ver nas imagens. A “Alice entre as gravuras”, contada pelos meninos do Externato, trouxe-nos momentos de
grande animação. Entre pó mágico para fazer os bolinhos para a avó, água da chuva que caía sobre os meninos e neve fofa que surgiu, inesperadamente, pudemos ter novas sensações e até rever as personagens já tão nossas conhecidas dos contos tradicionais.
Para esta dramatização, alguns alunos do 3.º e 4.º anos foram, como que técnicos 4D, proporcionando as diferentes sensações a
todos quantos ouviam esta história tão divertida – “Mas que grande confusão, será da minha imaginação?”
A visita chegou ao fim e com ele o momento de despedida. De uma forma solene cantámos o nosso Hino do Externato com muita
honra e orgulho por tê-los recebido na nossa casa.
Agradecemos de coração a vossa visita. A nossa porta estará sempre aberta para vos receber. Até uma próxima!
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Num outro momento, criaram também um bonito marcador de livro, onde o
“corte e cola” foi uma competência a demonstrar que, com a ajuda dos alunos
mais crescidos do Externato não se revelou tarefa difícil e o resultado foi brilhante! Parabéns aos pequenos artistas plásticos!

Posteriormente, estando apurados os vencedores
de cada turma, foram entregues os prémios aos
alunos vencedores do II Concurso de Leitura, pela
mão do Sr. Diretor, Prof. Manuel Bento. Estão todos de parabéns pelo interesse e empenho com
que participaram neste concurso. Nele pudemos
constatar grandes competências de leitura, compreensão e escrita. Parabéns!

N

o passado dia 12 de maio, na Capelinha das Aparições, 150 crianças das três escolas católicas de Fátima
receberam o Papa Francisco. Os alunos do Centro de Estudos de Fátima e os mais pequeninos do Externato
de S. Domingos prepararam-se para este dia emocionante e inesquecível.
Aos meios de comunicação, que visitaram a nossa escola, as crianças explicaram, à sua maneira, o que aconteceu
há 100 anos na nossa terra.

“Foi um dia emocionante, mas um pouco assustador para os Pastorinhos”; “Chamavam-se Francisco, Jacinta e sua prima Lúcia”; “Estavam num sítio e apareceu uma luz muito forte, a brilhar, branco muito claro”; “Depois de muitos relâmpagos, apareceu uma senhora
com muita luz”; “Eles ficaram com muito medo, mas era só Nossa Senhora”; “Ela disse para rezarem o terço todos os dias”; “Francisco
e Jacinta morreram muito novos, porque Nossa Senhora queria que eles fossem para o céu, para junto dela. A Lúcia era um bocadinho
mais traquina e por isso ficou cá mais tempo na terra”; “Fizeram muitos sacrifícios e ajudavam a pessoas”; “Eles são Beatos e vão passar
a ser Santos, porque fizeram muitas coisas boas e milagres”.
A semana que antecedeu o ponto alto das Celebrações do Centenário das Aparições de Nossa Senhora de Fátima veio a revelar-se uma
semana atribulada, excitante e até de grandes aprendizagens. Afinal, as crianças puderam ver como funcionam “por dentro” as televisões, a rádio e até um jornal nacional.
Foram vários os meios de comunicação que quiseram saber como se sentiam, que expetativas tinham e até o que gostariam de dizer a Sua Santidade, o Papa Francisco.

Assim, numa sala que preparámos para os meios de comunicação social, recebemos a Rádio
Renascença, a RTP, a SIC, a TVI e o jornal Expresso. Todos queriam saber como as crianças de
2017 falavam sobre os acontecimentos de 1917.
O dia 12 chegou e, com ele, uma grande excitação. As crianças dirigiram-se ao Santuário e de
olhos esbugalhados apreciavam tudo o que as rodeavam. Confirmado o nome no dístico da
credenciação, deu-se a entrada no Santuário. Foi um momento muito emocionante entrar no
meio daquela manta humana que nos chamava, nos aplaudia, nos envolvia na sua alegria e na sua fé. Foi um momento inesquecível.
Ao chegar à Capelinha, as atenções eram partilhadas entre a imagem de Nossa Senhora, os ecrãs gigantes que emitiam imagens do
helicóptero onde vinha o Papa Francisco, os jornalistas, as câmaras, a segurança apertada que se via e não passou despercebida às nossas crianças que ficaram fascinadas pelas forças especiais que se viam no teto da casa da Nossa Senhora do Carmo. Todos estávamos
excitados, nervosos, emocionados, a viver cada momento, ali, naquele espaço sagrado e seguro.
Chegou o momento da entrada de Sua Santidade no recinto do Santuário. Saudava-se o Papa Francisco e
ecoavam palavras de boas-vindas. A sua entrada na Capelinha trouxe-nos ainda uma maior emoção, mas
também uma responsabilidade acrescida e o momento foi lindo: ouvia-se um silêncio notável, um silêncio
de milhares de pessoas, num gesto de respeito e de
paz que invadiu o Santuário de Fátima, invadiu cada
um de nós num turbilhão de sentimentos que jamais
iremos esquecer.
E foi assim, nesta apoteose, que recebemos Sua Santidade o Papa Francisco, no meio de milhares de pessoas
que enchiam o Santuário e que, no dia seguinte, viram
canonizar os nossos queridos Pastorinhos de Fátima.
Temos agora a Santa Jacinta Marto e o São Francisco
Marto a olhar por nós.

EXTERNATO
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“Estou feliz por estar com ele”; “Muitas pessoas gostam dele por ser humilde e amigo de
todos”; “É uma oportunidade única de poder estar mais próxima do Papa”; “É um momento
muito especial. O Papa é como se fosse Deus na Terra e é muito bom poder estar perto de
Deus”; “Vou-lhe pedir que me ajude nos testes”.

VISITAS DE ESTUDO

NA VENEZA DE PORTUGAL

Afetos, Mar e Arte
No dia 14 de outubro de 2016, o 10.º e 11.º ano de Ciências Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e Artes realizaram uma visita
de estudo à cidade de Aveiro, organizada pelo Departamento de Ciências Sociais.

P

ICNAS

C

entro multidisciplinar de investigação da Universidade de Coimbra
que utiliza as principais modalidades de imagem médica para aplicações
biomédicas, que vão das ciências básicas à pré-clínica e clínica, assim como as
doenças oncológicas.

De seguida houve tempo para repormos
energias. Almoçamos junto ao Museu
Marítimo de Ílhavo e visitámo-lo. Pudemos conhecer as principais atividades
económicas, relacionadas com o mar e
o seu impacto na economia e na cultura
regional e nacional.
Mais tarde, deslocámo-nos para o Museu/Fábrica da Vista Alegre, em Ílhavo,
onde conseguimos identificar matérias-primas, equipamentos, número de
postos de trabalho, tipos de funções

A nossa visita de estudo consistiu numa
ida ao ICNAS. No início da visita, a Drª
Olga Calado fez uma pequena apresentação do ICNAS, explicou alguns detalhes
sobre os medicamentos produzidos e
muitos dos parâmetros que são precisos
serem respeitados para produzir um medicamento em boas condições. Uma das
coisas que nos impressionou na apresentação foi o facto de alguns investigadores
utilizarem um anel, que colocam no dedo
meio. Este anel mede a radioatividade a
que esses indivíduos estiveram expostos durante um determinado período de
tempo e é uma das medidas de segurança
no trabalho.
Seguidamente, o Prof. Doutor Antero
Abrunhosa deu-nos conhecimento sobre
o que era o PET e a Ressonância Magnética. A Tomografia de Emissões de Positrões (PET) usa pequenas quantidades
de materiais radioativos chamados radiomarcadores, uma câmara especial e um
computador para ajudar a avaliar as funções de órgãos e tecidos, identificando

e destinos da produção existentes no
processo produtivo das louças da Vista
Alegre, bem como tomar conhecimento
das dinâmicas empresariais e reconhecer a importância socioeconómica que a
unidade de produção representa para a
região e para o país.
Por volta das 19.00 h, houve tempo livre
para convívio no Fórum de Aveiro onde
jantámos com os professores. Por fim, às
21.00h, regressámos a Fátima.
Guilherme Rodrigues e Yiqing Zhu – 11º D

alterações corporais ao nível celular, esta
pode detetar o início precoce da doença
antes que seja evidente noutros testes de
imagem. Sobre o conceito de Ressonância Magnética, aprendemos que é uma
técnica de imagem usada principalmente
em diagnóstico médico para a representação da estrutura e da função de tecidos
e órgãos do corpo humano.
No período da tarde, vimos o ciclotrão,
ficámos surpreendidos com todos os processos de segurança, e com o facto de
aquilo que ao início nos parecia um “cofre” gigante, com carris, pesar cerca de 2
toneladas e possuir paredes de aço com
2 metros de espessura.
Gostámos imenso desta visita, pois percebemos que a cura para as doenças depende de muitos voluntários saudáveis e
também pacientes que se disponibilizam
para serem alvo de estudo, pensando
sempre em equipas multidisciplinares de
medicina em parceria com a investigação
na área das engenharias e da física.
Cátia Faustino, Mariana Faustino, Nicole Nascimento, 12ºB
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artimos do CEF às 9.00 h.
Primeiro, visitámos o Lugar dos Afetos, um projeto realizado pela Doutora Graça Gonçalves na localidade do
Eixo, onde debatemos questões relacionadas com o projeto ”Educação para a
Sexualidade”. Abordámos e debatemos
temas como: família, amizade, competências sociais, escolhas e decisões, amor
e sexualidade, através de um jogo de tabuleiro intitulado “flor da idade”.

Visita de Estudo – 8º ano
17-novembro-2016

R

egisto com agrado um dia muito proveitoso na terra dos “Ovos Moles”;
a nossa Veneza…(AVEIRO).
O Centro constitui-se num espaço interativo, integrante da rede de Centros Ciência
Viva. Nas 15 valências deste centro há hologramas, jogos matemáticos, oficinas de robótica, laboratórios de ciência, percorrendo campos como a física, química, biologia ou
informática.
Os alunos que frequentam o 8º ano de escolaridade deram uma prova de grande conhecimento e maturidade na Fábrica da Ciência Viva. A tudo corresponderam de forma muito
assertiva, sempre com o apoio dos seus Diretores/as de Turma que se empenharam para
que tudo corre-se “sobre rodas”.
Excelente prestação de todos, pelo que só me resta agradecer o dia “científico” vivenciado.
Dr. Fernando Ferreira - Gabinete de Psicologia
Bem Hajam!!!
Depois de sairmos do Museu fizemos uma
pequena visita ao pátio da Faculdade de
Direito de Coimbra, onde se encontra a
estátua do Rei D. João III e onde se conseguia visualizar grande parte da cidade. Seguimos depois para o Jardim Botânico para
almoçar, aproveitando para o visitar.

A

Feita esta paragem para o almoço, seguimos para o Museu de Mineralogia, que visitámos no âmbito da disciplina de ciências
naturais. Durante a visita, conseguimos ver
diversos tipos de minerais e fósseis, com
diferentes cores, texturas e tamanhos. Saímos do Museu com grandes conhecimen- Gostámos e aprendemos muito nesta visita
de estudo, sendo uma forma diferente de
tos sobre o planeta onde vivemos.
adquirirmos conhecimentos.
Beatriz Neves, Bruna Ferreira, Diogo Félix ,Inês Henriques,Joel Jesus ,7ºD
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visita de estudo do 7.º ano realizouse no dia 31 de março, em Coimbra.
De manhã visitámos o Museu Machado de Castro, no âmbito da disciplina de
história, onde aprendemos imenso acerca
das galerias e do fórum romano, existente
naquele local da cidade. Esta visita foi muito interessante, pois as galerias foram-nos
apresentadas de forma teatral.

VISITAS DE ESTUDO
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nosso país.
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Actus e Terramoto

No dia 17 de fevereiro, os alunos do 6.ºano
realizaram uma visita de estudo a Lisboa
no âmbito das disciplinas de Português e
História e Geografia de Portugal.
Durante a manhã os alunos
assistiram à peça “ No Jardim
do Rapaz de Bronze”, baseada
na obra de Sophia de Mello
Breyner Andresen “ O Rapaz de
Bronze”.

“No jardim do Rapaz de Bronze, nasceu um dia um Gladíolo
que gostava de festas. Indignado por não ser colhido pela
dona da casa para a festa das
pessoas, o Gladíolo decide organizar a sua
própria festa. Para isso, terá que pedir a
autorização do Rapaz de Bronze, o rei do
jardim.
Irá o Rapaz de Bronze conceder ao Gladíolo o privilégio de organizar uma festa? E
o que colocar nas jarras, se as flores estarão todas a dançar?

Esta peça, do grupo Actus, conduziu os
alunos a um lugar de sonho, um lugar mágico concebido por
uma das maiores autoras
portuguesas: o lugar de
Sophia, o seu jardim de palavras e de aromas, de risos
e de estrelas, onde a alegria
do ser humano se vem impor
à futilidade e
às aparências. A
noite é o dia das
coisas...
A humanidade d e s perta sob o luar na pele de
pedra das estátuas, que falam com retidão; na casca
antiga das árvores sábias,
que observam o vaivém
das pessoas e a sua ansiosa inconstância; nas pétalas coloridas das
flores que envolvem todo o jardim com a
sua vontade de ser como os homens. Algumas são sentimentais, outras são selvagens. Umas são sonhadoras, outras, maçadoras. O Cravo, a Begónia, a Orquídea e
a Rosa ganham vida num local em que as
borboletas e os pássaros são tão humanos
como o Jardineiro e a dona de casa.

E, no centro de
tudo, a criança que
há em cada um de
nós será tocada
pela magia do lugar. Tal como Florinda... “
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Os alunos regressaram a casa por
volta das 18 horas,
num ambiente
de grande animação!!

“MEMORIAL DO CONVENTO” EM MAFRA
No passado dia 15 de março, os alunos de ensino regular de 12.º ano viajaram até Mafra para visitarem o Palácio-Convento de Mafra e
visualizarem uma peça de teatro sobre a obra Memorial do Convento, escrita por José Saramago.
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do povo, com um amor verdadeiro.
Foi seguindo o fio condutor da obra em estudo que visitamos em pequenos grupos o
Palácio. Fomos acompanhados por guias
extremamente sábios, que nos contextualizaram a visita e nos deram também a conhecer alguns factos curiosos sobre a pesquisa de Saramago para
a elaboração do livro.
Para terminar, assistimos à peça de teatro
muito bem representada pela companhia Éter
que nos mostrou, em
hora e meia, um pouco
daquilo que as páginas
do livro têm para contar.

Chegados a Fátima e fazendo uma pequena introspeção sobre a visita, concluímos
que a mesma “cultivou” a imaginação daqueles que já leram o romance histórico e
criou vontade de ler aos que o vão ler.

Beatriz Ribeiro, 12.ºG
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S

aramago, vencedor do Prémio Nobel
da Literatura de 1998, retrata fielmente na sua obra a construção deste Convento (que posteriormente terá também a
função de Palácio Real), fazendo uma crítica à época vivida no século XVIII. Voltando
atrás na História, recordamos que D. João
V, rei absoluto português, decidiu empregar toda a riqueza proveniente do ouro
do Brasil na edificação deste monumento
colossal, mobilizando todo o povo (mesmo
a contra-gosto) para trabalhar nesta construção.
A ação desenrola-se entre a história de
amor “forçada” do rei D. João V e a rainha
Maria Ana d’Áustria e a história apaixonante de Baltasar e Blimunda, simples pessoas

VISITAS DE ESTUDO

A Casa da Democracia e uma
Peça Diferente

No dia 2 de março, o 9.º ano teve a oportunidade de fazer uma visita de estudo a Lisboa, no âmbito das disciplinas de História e
Português. Mais propriamente, visitámos a Assembleia da República e o Mosteiro dos Jerónimos, onde assistimos a uma encenação do
Auto da Barca do Inferno.

A

pós a partida por volta das 8h30, chegámos à Assembleia pelas 10 horas. Comemos o reforço da manhã e logo após, muito
curiosos, entrámos no edifício do Parlamento. À entrada, todos
tivemos de passar por um detetor de metais, por razões de segurança. Entretanto tivemos o prazer de conhecer o Sr. Deputado António
Gameiro, que nos guiou ao longo de toda a visita. Fomos a diversas
partes da Assembleia, claustros, salas de trabalho, biblioteca, Passos Perdidos, mas aquela que mais me marcou foi a Sala do Senado,
onde, após uma breve explicação sobre a história e o funcionamento
da Assembleia da República por parte do Sr. Deputado, pudemos tirar
algumas fotografias. Só não conseguimos visitar a Sala do Plenário, infelizmente, devido à presença do Presidente do Parlamento Espanhol,
o que exigiu cuidados especiais de segurança. Esta visita terminou por
volta das 12 horas.
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Pouco tempo depois, dirigimo-nos para o Mosteiro, pois estava a chegar a hora de início da peça de teatro. Foi uma peça diferente das
habituais, não estávamos sentados num auditório, na verdade “seguíamos” os atores à medida que ação se ia desenrolando de forma
criativa, o que tornava tudo aquilo muito mais surpreendente e dinâmico. Foi muito divertido, adorei! Só havia um inconveniente: estivemos sempre em pé, com as mochilas às costas, o que se tornou um pouco cansativo. No final do teatro, percebemos que os atores
eram muito simpáticos, pois à medida que saíamos iam-nos desejando uma boa viagem. Dirigimo-nos logo depois para os autocarros,
mas ainda tivemos tempo para comprar um gelado ou alguns dos famosos pastéis de Belém. Alguns minutos depois, regressámos ao
CEF, aproveitando para nos divertirmos mais um pouco uns com os outros.
Com esta visita de estudo, pudemos conhecer a Assembleia e perceber um pouco melhor como funciona o nosso sistema político e
ainda nos divertimos com o teatro. Foi sem dúvida uma ótima experiência, que ficará para sempre nas nossas memórias!
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Mariana Santos, 9.º A

Texto dramático e Ciência

N

o passado dia 28 de março, os
alunos do 5º tiveram um dia
diferente...aulas, sim, mas bem
longe escola! Foi dia de visita de estudo, o que é sempre sinónimo de aprendizagem, convívio e boa disposição.
No âmbito do estudo do texto dramático, na disciplina de Português, os
alunos começaram por visitar, de manhã, o Teatro Virgínia, em Torres Novas.
Uma das responsáveis pelo Serviço Educativo do Teatro guiou os alunos por todos
os espaços, desde o foyer, à régie e aos camarins, explicando a história do edifício e o papel que desempenha cada uma das muitas
pessoas envolvidas na vida de um Teatro.
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Os alunos, curiosos, fizeram muitas
questões e desenvolveram, certamente, o
seu interesse pelo teatro e pelo texto dramático. À tarde, depois de um almoço-convívio
no parque de Vila Nova da Barquinha, seguiu-se a visita ao CIEC (Centro Integrado de Educação em Ciências), onde os
alunos puderam aprender, experimentando, fazendo, tentando, brincando...
Foi, sem dúvida, um dia inesquecível, em que
a aprendizagem e a amizade andaram de mãos
dadas!

VISITAS DE ESTUDO

ATIVIDADES
DIA MUNDIAL
DA
ALIMENTAÇÃO

N

o dia 16 de outubro de 1945, 42
países reuniram-se no Canadá para
criar a Organização de Alimentação e
Agricultura das Nações Unidas (FAO). Desde 1979, todos os anos o Dia Mundial da
Alimentação é comemorado no dia 16 de
outubro, a data de criação da FAO.
A comemoração deste dia tem como objetivos libertar a humanidade da fome e
gerir de forma eficaz o sistema alimentar
mundial.
tema deste ano é “O clima está a
mudar. A alimentação e a agricultura também.”, porque o nosso planeta está a aquecer, os glaciares estão a
derreter, o nível do mar está a subir e os
fenómenos extremos, como secas e tempestades, são cada vez mais habituais.

O

É necessário haver mudança, se queremos
adaptar-nos às alterações climáticas e alcançar a fome zero.
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Para assinalar este dia e procurar que os
alunos se tornem consumidores conscientes, no dia 19 de outubro, no âmbito da
disciplina de Ciências Naturais, os alunos
do 6.º ano realizaram um Quiz sobre Alimentação Saudável, elaborado pelos alunos do 9.º ano e integrado nas atividades
do NES (Núcleo de Educação para a Saúde), utilizando os seus smartphones e a
aplicação Kahoot.
Alunos que disputaram a Final do Quiz –
Ciências Naturais – 26 de outubro
6.ºA
Nuno Mendes; Rodrigo Morgado e Simão Vieira
(Grupo vencedor)
6.ºB
Diogo Morgado; Juliana Silva; Mª João Bartolomeu;
Rúdi Almeida
6.ºC
Dinis Trindade; Francisco Santos; Guilherme Domingues;
Maria Cunha
Ciêcias Naturais 9º ano* Ciências Naturais 6º ano* NES

Dia Internacional
para a Erradicação
da Pobreza

Desde há 24 anos, o dia 17 de outubro é dedicado à sensibilização para os problemas da pobreza
no mundo atual, ou seja, o direito de cada um a viver com dignidade.
Erradicar, ou eliminar, a pobreza, em todas as suas formas, ajudar os mais pobres, é o objetivo concreto desta jornada, lançada em Paris, em 1987, pelo fundador do Movimento Internacional de voluntariado ATD-Quarto Mundo, o padre Joseph Wresinski: em 1992 foi adotada oficialmente pelas
Nações Unidas.
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elas 12 horas, todas as turmas do 10º ano saíram do CEF
acompanhadas pelos respetivos diretores em direção aos
parques do Santuário.
Cada turma tinha previamente preparado o almoço que foi depois animadamente partilhado entre todos. A maior parte dos
alunos, provenientes de outras escolas, tiveram assim a oportunidade de se conhecer e partilhar momentos de agradável convívio.
Após o almoço, tiveram lugar provas de expressão artística, de
educação física, cultura geral e uma prova livre. Distribuídos por
doze equipas, os alunos, que na sua maior parte ainda não se conheciam, realizaram um conjunto de atividades cuja finalidade foi
promover a integração, fomentar um espírito de coesão e colaboração entre todos, e estimular o trabalho de equipa na resolução
de problemas comuns.
A prestação das equipas foi avaliada por um júri composto por
delegados, subdelegados e diretores de turma, que elegeu a
equipa vencedora.
As atividades terminaram por volta das 16 horas num ambiente
de alegria e sã camaradagem e com a certeza de que esta é uma
atividade a repetir.

ATIVIDADES

O

n Friday morning, 28th October, it
was Halloween at our school! An enthusiastic group of students played
"Trick or Treat" dressed up in their amazing
costumes... and ended up receiving many
bags of sweets. Witches, vampires, bats
and even mummies... spread the magic!

It was a very funny scary day!!
Com o objetivo de fomentar o gosto pela
língua inglesa e também pela cultura e tradições, um grupo de alunos comemorou o
Halloween na nossa escola, na manhã do
dia 28 de outubro.
De forma entusiástica e trajados a rigor
com as suas roupas impressionantes, percorreram vários locais da escola ao som do
famoso “Trick or Treat”.
E nem o gabinete dos diretores foi poupado às investidas assustadoras destas personagens fantásticas.

O Morcego
Bibliotecário
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N

o passado dia 15 de dezembro, durante a manhã, o entusiasmo junto
dos nossos alunos dos 5.º e 6.º anos
já não dava para disfarçar… No âmbito da
Feira do Livro do CEF, iriam conhecer a
autora Carmen Zita Ferreira, ouvir as suas
histórias, fazer-lhe perguntas e saber tudo
sobre o livro O MORCEGO BIBLIOTECÁRIO!
Sim, aquele livro sobre o qual Valter Hugo
Mãe escreveu “Tem nas mãos uma obra de
arte”. Dando início ao encontro, num cenário polvilhado de morcegos, os alunos do
Clube de Português deram vida a algumas
passagens da obra, momento muito apreciado pelo público e pela própria autora.
Com a simpatia a que já nos habituou, Carmen Zita começou por falar com os alunos
sobre a paixão pela escrita e a forma como
esta desde sempre se entrelaçou nos caminhos da sua vida enquanto mãe e bibliotecária de formação.

Depois, houve tempo para muitas e muitas
perguntas, sempre escutadas pela autora
com muita atenção, paciência e um sorriso… e depois, claro está, respostas tecidas
ali, à medida da curiosidade de cada um…
Para terminar mesmo, mesmo, com chave
de ouro, só faltava música… Mas não faltou! Pois este encontro mágico, que certamente ficou na memória dos nossos alunos, terminou com um dueto (inesperado!)
entre as lindas vozes da nossa convidada
e da aluna Inês Santos do 6ºC, que deram
vida a uma história da autora Carmen Zita,
musicada pelo professor Jorge Gonçalves!
E houve, ainda, tempo para sessão de autógrafos! Uma manhã cheia de palavras,
sonhos e encantos…

Matematrix

Teo, um aluno com notas brilhantes a matemática, mas obtidas
de forma fraudulenta, é o nosso herói da história “Matematix”.
O vírus “matematix”, responsável pelas dificuldades que todos sentimos
na aprendizagem da matemática,
está a conseguir dominar o mundo.
É necessário extingui-lo rapidamente.

A Floresta de Metal

N

uno Matos Valente, no dia 14 de dezembro, apresentou o livro “A Floresta de Metal”, o terceiro e último livro
da coleção “A Ordem do Poço do Inferno”.
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Numa iniciativa da Biblioteca Escolar, em
parceria com o Clube de Português e o Clube de Teatro, no âmbito da Feira do Livro, o
auditório ganhou vida com a presença dos
alunos do 3.º ciclo para assistirem à referida apresentação.
A sessão começou com as boas vindas por

Prof.ª Patrícia Gil

parte da Prof.ª Cristina Carvalho. A plateia
pode assistir a um breve filme que recordava as anteriores visitas do autor à nossa escola. Logo após, foi representado um
excerto da obra recentemente publicada,
num momento de grande intensidade e
suspense. Foi igualmente um momento
revelador do extraordinário empenho dos
alunos do Clube de Português.
Por fim, o palco foi disponibilizado ao verdadeiro protagonista da manhã, com o autor a fazer a apresentação da sua obra. Explicou aos alunos que ao longo do livro vão
encontrar várias imagens chamadas Código
QR. Contém endereços de internet e podem
ser captadas por telemóveis
e computadores, desde que
estejam equipados com
os programas adequados.
Quando se encontra um
código deve procurar-se a
página da internet correspondente. Assim,
podemos ficar a saber mais sobre factos
da história de Portugal ou sobre algumas
atividades que podem ser do interesse de
todos. No final, Nuno Matos Valente disponibilizou-se para a habitual sessão de autógrafos.
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Neste volume, a febre do petróleo transformou a cidade por
completo, tornando-a irreconhecível, mas apenas à superfície. Por
baixo do Mosteiro de Alcobaça, a
Ordem esforça-se para não ser descoberta, numa luta constante para
proteger os seus segredos. O Tesouro do Califa está ameaçado e apenas Xana, o Leo, o Ulisses e o João o
poderão Salvar.
Uma Profecia há muito formulada
será finalmente cumprida, trazendo
consigo destruição e ruína. Irá a
Ordem sobreviver no meio dos destroços?

E

ntre gargalhadas, aplausos e cálculos,
os nossos alunos do 4º ano, 2º e 3º ciclos, assistiram à peça de teatro “matematix” apresentada pela companhia de
teatro profissional Educa.
Ao longo de 90 minutos, foram convidados
a entrar nesta aventura, resolvendo problemas matemáticos, com o objetivo de
destruir este vírus.
Além destes problemas uma outra ideia
foi apresentada durante toda a peça: com
confiança em nós próprios e com dedicação não há vírus que resista e os problemas
que pareciam impossíveis de resolver tornam-se acessíveis.
Não será esta a dica essencial para resolver
os nossos problemas, sejam eles ou não de
matemática?

ATIVIDADES

ATIVIDADES

O Prazer de Ler

“Todos nós nos lemos a nós mesmos e ao mundo que nos rodeia para poder
vislumbrar o que somos e onde estamos. Lemos para entender, ou para começar
a entender. Não temos outro remédio senão ler. Ler, quase tanto como respirar, é
a nossa função essencial.” (Chartier & Cavallo, 1998, p.143).

D

ecorreu, no dia 28 de abril, no Centro Cultural de Ferreira do Zêzere, o 11º Concurso Nacional de Leitura, com a participação
das Escolas da maioria dos 13 concelhos da Região Intermunicipal do Médio Tejo. Participaram 73 alunos do 3.º ciclo e do secundário. O concurso foi organizado pela Biblioteca Municipal Dr. António Baião de Ferreira do Zêzere.

Os alunos, participantes nesta 2ª fase do concurso, tiveram de ler, durante as férias da Páscoa 2 livros por nível de ensino. Para apurar
os melhores, estes realizaram um teste escrito sobre estas obras, onde se selecionaram 12 finalistas que realizaram também 3 provas
orais: argumentação, leitura expressiva de poesia e dramatização e encenação de provérbios.
Os vencedores do 3.º ciclo foram: 1.º - Guilherme Marques, da Escola Básica Dr. António Chora Barroso - Torres Novas;
2.º - Carolina Pinheiro, do Colégio Sagrado Coração de Maria - Ourém ; e 3.º Alexandre Romão, da Escola Básica Dr. António Chora
Barroso - Torres Novas.

Os vencedores do Secundário foram:

O animador do concurso foi o contador de histórias, Rodolfo Castro.
Os primeiros lugares de cada nível de ensino irão representar o Médio Tejo e virão a competir na Final Nacional, com os vencedores das
restantes Bibliotecas Municipais das Regiões Autónomas e das EPEs em Lisboa.
No dia 26 de abril, foi a vez dos mais novos, porque de pequenino é que se traça o destino, competiram com garra, no Concurso Concelhio de Leitura na fase final em Ourém. Depois de terem lido as obras: A ordem do poço do inferno, de Nuno Matos Valente e A história
de um gato e de um rato que se tornaram amigos, de Luís Sepúlveda, a Maria Sousa, o Diogo Santos do 6.ºC e o José Mendes do 5.ºB
submeteram-se publicamente às provas de apuramento dos vencedores. Uma tarde diferente e uma experiência que confessaram
querer voltar a repetir.
Parabéns a todos!
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1.º Lourenço Madureira Miguel, da Escola Santa Maria do Olival - Tomar
2.º Jéssica marques Mateus, da escola Pedro Ferreiro - Ferreira do Zêzere
3.º Carolina Francisco, do Centro de Estudos de Fátima
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N

o âmbito do projeto concelhio “O
Mundo Fantástico de Sophia e a Magia do Natal”, a biblioteca municipal
de Ourém dinamizou para os alunos dos
2.º e 3.º ciclos oficinas de poesia Eu escrevo com Sophia.
Assim, os alunos do 5.º ano, no dia 5 de janeiro, e os do 6.º ano, no dia 10 de janeiro,
receberam na biblioteca a autora Carmen
Zita Ferreira.
Mas, afinal, o que é um texto poético?
Começava assim o desafio em que era explicado aos alunos que pode ser em prosa
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ou em verso (poema), que muitos dos versos podem rimar, apenas alguns ou ser de
verso livre. A poesia caracteriza-se por ser
uma escrita com ritmo e o poema pode ter
muitos ou poucos recursos expressivos. As
palavras assumem outras conotações e um
poema pode exprimir som, movimento,
imagem, sensações, sentimentos…
Depois destas breves explicações, os alunos foram desafiados a escrever um poema à maneira de Sophia. Começaram pelo
texto livre e continuaram a dar largas ao
seu lado poético, tendo como fio condutor
o início dos poemas de Sophia, Às vezes julgo ver nos meus olhos… ou Iremos juntos
sozinhos pela areia…
Concluído o desafio, foram convidados a
partilhar os resultados que não deixaram
de ser surpreendentes. Gostaríamos muito
de fazer muitas mais oficinas de poesia!
Obrigada, Carmen Zita Ferreira
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Nativos Digitais
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Fazer leitores, capazes de compreenderem
o que leem, de interagirem e de se posicionarem de forma crítica perante o mundo
em que vivem, implica, porém, estar consciente de que a promoção da leitura é importante, no momento em que se discute a
existência física das bibliotecas e dos livros.
Perante o novo paradigma exige-se às bibliotecas escolares a capacidade de cativar
os seus utilizadores, assim como não se
pode ignorar o poder que as tecnologias
exercem sobre o atual leitor, um nativo digital.

Por isso, torna-se necessário incorporar
recursos TIC na coleção da biblioteca de
forma a não degradar os recursos mais tradicionais, isto é, convencer os alunos que
a Internet não é o único lugar disponível
para fazer pesquisa. Manter o valor dos recursos impressos através da sua divulgação
é um dos passos para cativar os nossos alunos. Neste contexto a biblioteca promove
através de uma campanha de marketing
os novos títulos que vão entrando no seu
fundo documental, quer através da sua
exposição física, quer através das redes sociais.

ATIVIDADES
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A

promoção da leitura, em especial
da leitura recreativa, continua a ser
uma prioridade entre os agentes governamentais e culturais dos países mais
desenvolvidos do mundo e de organizações internacionais como a Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE). A promoção da leitura
continua a ser vista como um investimento
no capital humano, já que as práticas de literacia surgem, em vários estudos realizados, associadas ao conceito de crescimento económico e desenvolvimento social
equilibrado.

ATIVIDADES

O

projeto do Parlamento dos Jovens
deste ano arrancou com três listas,
compostas por alunos dos 10º,11º e
12º anos. De forma a celebrar os 40 anos
da Constituição da República Portuguesa
e do poder autárquico, a Assembleia da
República lançou o desafio aos alunos das
escolas de todo o país, para que estes refletissem e debatessem acerca daquilo que
eles gostariam de mudar na Constituição
no que respeita à questão do poder local.

Após a apresentação do projeto e do tema
em debate, dinamizado pelas professoras
Margarida Quartau e Rosa Isabel Cruz, o
deputado António Gameiro, a convite da
nossa escola, veio no dia 4 de janeiro realizar uma sessão de esclarecimento aos alunos do ensino secundário.

Nos dias 9, 10 e 11 de janeiro, decorreu
a campanha. No dia 11, realizou-se uma
sessão onde as listas apresentaram as suas
medidas, seguida de um breve debate.
Dia 12 foi o dia de reflexão e no dia seguinte, dia 13, decorreu a eleição. Nesta eleição, foram eleitos 23 deputados à sessão
escolar que decorreu no dia 18 de janeiro.

Como sempre, os trabalhos no projeto iniciaram-se na Sessão Escolar, tendo participado três listas extremamente competentes que debateram afincadamente
os novos paradigmas do poder local democrático. Da Sessão realizada no CEF
foram eleitos três deputados efetivos, uma deputada suplente e uma candidata
à Presidência da Mesa. Estes, durante o mês de março, deslocaram-se ao Cartaxo onde se reuniram com as diferentes escolas da região e discutiram ideias que
consideravam importantes levar à Assembleia da República, na fase seguinte.

DEPUTADOS ELEITOS
BEATRIZ RIBEIRO – 12.ºG
MARIA ALVES – 11.ºA
GONÇALO GOMES – 10.ºE

DEPUTADA SUPLENTE
CONSTANÇA SOTTOMAYOR
– 11.º F

PRESIDENTE DE MESA
FILIPA NOGUEIRA – 12.º G

Refletindo um pouco acerca desta experiência, e tendo participado nos últimos
três anos em que a nossa escola se envolveu no projeto, tenho que dizer que me
sinto extremamente feliz e agradecida por ter feito parte do mesmo. Como é óbvio, o Parlamento dos Jovens é muito trabalhoso. Contudo, a nível pessoal é bastante gratificante. Posso concluir que nestes três anos melhorei imensos aspetos
pessoais. Aprendi a escutar, a analisar o que os outros me dizem, a saber falar em
público, a colocar a minha voz, a pensar de forma estratégica e acima de tudo, ganhei experiência. A experiência e que tive, aliada aos contactos e conhecimentos
que arrecadei do projeto serão, sem a menor dúvida, uma condição base para o
sucesso pessoal que desejo para o meu futuro.

Como nota final, gostava somente de agradecer à professora Margarida Quartau, coordenadora do projeto; à professora Rosa Isabel
Cruz, grande mentora dos deputados do CEF; e à nossa escola em si, por nos proporcionarem esta experiência, dando bases democráticas úteis a todos os que participaram. Um agradecimento especial também a todos aqueles que se envolveram no projeto por terem
a audácia de querer ter voz num mundo democrático em que por vezes os jovens se esquecem que também eles podem fazer política.
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Após várias semanas de esforço, dedicação e diversas reuniões, foi com agrado que
o CEF foi eleito para representar, pelo segundo ano consecutivo, o Círculo Eleitoral
de Santarém em plena Casa da Democracia.
Depois de termos ultrapassado as duas fases anteriores, sentimo-nos honrados e
privilegiados por poder ter um lugar entre os 130 deputados presentes no Parlamento Português, tendo em conta que haviam participado na totalidade mais de
430 escolas neste projeto.

Beatriz Ribeiro, 12ºG

MARIA FRANCISCA ALMEIDA GAMA
Em troca de Nada

“Em Troca de Nada”
é a obra que Maria
Francisca Almeida
escreveu
quando tinha apenas
quinze anos. É o
retrato de uma história de bullying
sofrida na escola,
que mostra fiel e
objetivamente
o
quão os alunos são
cruéis uns para os outros na escola.
Numa linguagem clara e às vezes em calão, retrata, de forma realista, o mal-estar de que a personagem Íris foi vítima.
O seu primeiro livro é como um “olá” de uma
pessoa “lutadora” e “feliz”, que, na sua plenitude, deseja, para além de tudo o resto,
conseguir alcançar o seu sonho: agarrar o
leitor a um livro cujo seu nome conste na
capa; fazê-lo rir, chorar, tremer e desejar.

A apresentação do mesmo livro pela respetiva escritora, na nossa escola, no dia
dos namorados, evidenciou que, subjacente à obra, está uma pessoa cuja argumentação veicula a sua experiência de vida tão
pequena e tão grande. Será esta, por sua
vez, o espelho de um grande exemplo para
os adolescentes que, muitas vezes, ficam
à deriva como se a vida não tivesse mais
soluções.
Numa apresentação dinâmica, a escritora,
com alguma saudade, motivada pela recordação do seu pai muito amigo, e acrescida
simpatia, mostrou que a vida é do tamanho que as pessoas quiserem.
Turma 10.ºE

O
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Ficou em aberto um
segundo workshop para
aprofundar as técnicas
de desenho de cenários.

interesse crescente dos mais jovens quanto aos Animes foi observado quer na visita de estudo à ExpoSync quer na Lisboa Games Week.
Luís, aluno da turma do 12º ano do Curso Profissional de Técnico de
Multimédia, escolhe como tema, para a sua Prova de Aptidão Profissional, a criação de uma revista portuguesa de Mangá (anime não animado). No
seguimento da opção do aluno, a professora Helena Reis contactou a empresa
de Lisboa - Jankenpon e dinamizou com os formadores Ricardo Andrade e Iris
Loureiro (autores da história Dragon Nannyum) um workshop de Introdução ao
desenho de Mangá. A sessão decorreu no dia 9 de janeiro nas instalações do
CEF. Dado o interesse transversal dos alunos, a formação foi aberta às três turmas do Curso Profissional de Multimédia assim como ao 12º ano de Artes. Ao
longo de três horas, os alunos puderam perceber os conceitos gerais e a perspetiva histórica do desenho de Mangá, passando então ao entendimento das
diversas técnicas de desenho, particularmente no desenho da figura humana.
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A ARTE DE AZULEJAR

O

tempo era pouco e os alunos estavam
envolvidos noutros projetos, mas não
quis de modo algum deixar de participar nesta Ação. Aceitámos prontamente
o convite, pois a pretensão de sensibilizar
os nossos jovens para o património azulejar
português, por ser único no mundo e porque
há que valorizá-lo precocemente, é cada vez
mais importante e urgente.
O Projeto “SOS Azulejo” é de iniciativa e

coordenação do Museu de Polícia Judiciária
(MPJ), órgão da Escola de Polícia Judiciária
(EPJ), e nasceu da necessidade imperiosa de
combater a grave delapidação do património
azulejar português que se verifica atualmente, de modo crescente e alarmante, por furto, vandalismo e incúria.
Conta com as parcerias da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP),
Direção Geral do Património Cultural (DGPC),
Instituto Politécnico de Tomar (IPT), Universidade de Aveiro (UA), Universidade de Lisboa
– Instituto de História de Arte – Rede de Investigação em Azulejo (UL-IHA-RIA), Guarda
Nacional Republicana (GNR) e Polícia de Segurança Pública (PSP).

Optei por um trabalho cooperativo, o qual
pôde envolver alunos do 5.º ao 9.º ano e
articular os diferentes conteúdos programáti-

cos, tais como, Património, Módulo e padrão,
Geometria no plano e a Cor. Deste modo,
as atividades foram distribuídas da seguinte forma: 9.º ano – O Património - “História
do azulejo”; 7.º e 8.º ano – Desenho e pintura de módulos; 5.º e 6.º ano - Pintura. A
AÇÃO ESCOLA SOS AZULEJO 2017’ realizouse a nível nacional, no dia 3 de maio 2017.
A defesa do património depende, essencialmente, das pessoas e do seu orgulho em
manter uma identidade cultural com história. É um bem que pertence a todos e que
nos conta histórias do passado, mas também
pode ser um ponto de partida para o futuro.

Juntos, vamos conseguir dar visibilidade e força à “causa azulejar”!

“Maria na nossa Terra”

N

o âmbito do seu Plano Anual de Atividades, a diocese de Leiria-Fátima promoveu um concurso intitulado “Maria
na nossa Terra”, para todos os ciclos de ensino de EMRC. Os alunos do ensino básico do
CEF e Externato participaram com um total
de 26 trabalhos na modalidade de pintura
para o 1.º e 2.º ciclos e fotografia ou texto
para o 3.º ciclo. O aluno Pedro Gomes Santos
do 8.ºC foi premiado com a poesia Nossa Senhora do Fétal, recebendo como prémio um
cheque oferta de 25 Euros.
Vencedores:
- 1.º ciclo - Beatriz Francisco Gomes - pintura,
Agrupamento de Escolas Caranguejeira - Santa
Catarina da Serra
- 2.º ciclo - Matilde João da Silva Ribeiro - pintura, Agrupamento de Escolas Henrique Sommer,
Maceira
- 3.º ciclo - Pedro Gomes Santos - poesia,
Centro de Estudos de Fátima

Nossa Senhora do Fetal
Hoje, ao passar os meus olhos
Pela estante empoeirada do meu sótão,
Vi um livro que me recordou um passado distante.
Esse livro é sobre a Freguesia do Reguengo do Fetal,
Terra dos meus antepassados mais chegados.
Nesta terra
Existe o culto a uma Senhora
Que apareceu
A uma menina faminta que pastava o seu rebanho
Nas encostas da serra.
Reza a lenda
Que a mandaste ir a casa
Onde viria a encontrar uma arca cheia de pão.
Lembras-te daquele ano de seca
Em que os teus fiéis pediam para que chovesse
E, no meio de tanta aflição,
Levaram-te ao encontro da vizinha Nossa Senhora
de Fátima
E, no momento em que se juntaram,
Choveu como por milagre
Durante dias a fio.

Prof.ª Lígia Carvalho

Mais milagres tinha para contar.
Porém, vou apenas referir
A festa que se faz em tua honra,
Em outubro,
Onde se destacam os caracóis acesos
No meio das tuas terras.
Adoro-te.
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O Património Azulejar português é de uma
riqueza e valor incalculáveis, ocupando um
lugar de relevo não só no Património Histórico e Artístico do nosso país, como no
Património da Humanidade,

destacando-se pela qualidade e pela quantidade dos temas, estilos, materiais, técnicas e
usos. Urge, por isso, defendê-lo e preservá-lo
para as gerações seguintes, a todo o custo e
por todos os meios lícitos ao nosso alcance.
Como contributo para esta necessidade absoluta de salvaguarda, foi oficialmente criado a 28.02.2007, através da assinatura de
um Protocolo, o Projeto SOS Azulejo, com
os objetivos de através da ação- Chamar à
atenção e sensibilizar para a importância e
caráter únicos do património azulejar português, a que importa dar continuidade;
para o atual problema da sua grave delapidação por furto, incúria e vandalismo; para
a necessidade da sua valorização, proteção e
fruição por todos os portugueses. Sendo que
o património azulejar português é único no
mundo e que a sua valorização, junto das gerações mais jovens, torna-se imprescindível.
A “Ação SOS Azulejo 2017” começou por ser
divulgada na escola e foi apresentado o respetivo projeto nas aulas de Educação Visual.
Assim, sendo do nosso conhecimento que
os árabes trouxeram a arte da azulejaria
(mosaico) para a Península Ibérica, com o
objetivo de ornamentar as paredes dos palácios, também nós ornamentamos as paredes da nossa escola, aplicando um conjunto complexo de padrões geométricos.

Uma aventura desenhada

F

oi em fevereiro que a Carolina Antunes, da turma B do 10.º
ano de escolaridade, foi convidada a partir à “aventura literária 2017”, concurso promovido pela Editora Caminho em cinco
modalidades: Texto original, Crítica, Teatro, Olimpíadas da História
e aquela para a qual se inclinava - Desenho. Não disse logo que
sim, porque desenhar para retratar uma aventura de tantas que
fazem parte da respetiva coleção tem que se lhe diga.

Idealizar, projetar, esboçar, rabiscar, traçar, delinear,
ilustrar, eis alguns dos passos para conceber o projeto, passando por pontos, linhas e formas.
Porém, o gosto pela arte e o sentido estético superaram todos os obstáculos do caminho a percorrer
(uma aventura no Algarve), e a Carolina chegou mesmo à meta em terceiro lugar.
Parabéns, pela sua perseverança e dedicação, mesmo
tendo de trilhar outro percurso igualmente exigente:
exercícios, fichas de trabalho, testes, aulas, tudo ao
mesmo tempo!
Prof.ª Adelaide Lopes

M

apresentação da obra.
D a s i m e n s a s mensagens que foi deixando, desde o conceito de felicidade, de aceitação, de respeito, de capacidade de trabalho e de amor ao que se faz, não podemos
deixar de partilhar o Monstro da Preguiça
que nos deu a conhecer e que é a personagem principal do seu livro Pê, o Monstro da
Preguiça. De uma forma divertida, foi mostrando aos alunos que todos temos a capacidade de vencer se nos concentrarmos nos
objetivos.
Para saber mais:
https://www.youtube.com/watch?v=GBgaDwTsg4c

O Admirável mundo virtual

Inforcef * 53

A Missão do
Francisco

aria Teresa Maia Gonzalez apresentou no dia 9 de março “A Missão do Francisco”. Como referiu
D. António Marto, “Nesta sua obra os
protagonistas deste livro são três jovens
do século XXI (com a sua linguagem e
seus próprios problemas e enigmas) que
atraídos e inspirados pelo exemplo dos
três pastorinhos procuram pôr em prática a mensagem de Fátima. Resulta daí
que «serão transformados... Passarão a
Sentir, Pensar e Agir de uma forma nova
que fará deles verdadeiros combatentes
pela Oração e lutadores incansáveis pela
Paz, sobretudo no contexto real das suas
próprias famílias»! Oração, Paz e Misericórdia que cura e salva, eis uma síntese
da Mensagem que provoca grandes mudanças a começar no nosso próprio ambiente.”.
A sessão para os alunos decorreu
num ambiente de grande interação, tendo sido colocadas inúmeras questões à autora, após a

ATIVIDADES

FORMAÇÃO

“A Escola Virtual possui
ainda apps que permitem
a preparação de exames
nacionais”
“Todos os alunos, têm
um mês de acesso gratuito a esta plataforma a
partir do código que lhe
chegou por carta”

O peso das mochilas poderá também ser
aliviado já que alguns dos livros estão disponíveis em formato digital na plataforma, podendo o aluno deixar o manual na
escola e aceder em casa à versão digital.
Esta é de facto uma ferramenta que muito
poderá ajudar no futuro pais e professores
no acompanhamento dos alunos, quer na
sala de aula, quer fora dela. O formador,
João Pinto, salientou o facto de todos os
alunos terem um mês de acesso gratuito
a esta plataforma a partir do código que
lhes chegou por carta. Os alunos que pretendam estudar nesta plataforma para os
exames nacionais poderão gratuitamente
registar-se nela, um mês antes do exame,
e beneficiar gratuitamente da preparação
para os exames. Os professores presentes
na formação desejam a todos os alunos
bom trabalho, num mundo real ou virtual.
O importante é que as aprendizagens sejam significativas e as metas sejam alcançadas.
Margarida Castelão Dias
Coordenadora da formação de professores

D

ecorreu, nos dias 8 e 15 de fevereiro, uma ação de formação destinada
a Professores/Diretores de Turma, intitulada “A Proteção de Crianças
e Jovens em Perigo. ” Contou-se com a presença de duas formadoras
que fazem parte da CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em
Risco- Ourém) – Dra. Tânia Pires e Prof.ª Otília Simões.
Pretendeu-se conhecer a Lei n.º 142/2015 de 8 de setembro Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo; esclarecer acerca da sinalização e encaminhamento de casos de crianças e jovens em risco; perceber a atuação dos
diversos intervenientes no processo.
O balanço final foi bastante positivo, devendo ser realçado o clima de partilha e de procura de soluções para problemas que nos assolam na dinâmica
de crescimento e aprendizagem integrada das nossas crianças e jovens.
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Aprender e Prevenir

N

o passado dia 25 de janeiro, os professores do CEF participaram numa
formação no âmbito da Escola Virtual (Porto Editora). A plataforma da Escola Virtual contém tutoriais que ensinam
as crianças a estudar, que fazem perguntas sobre os conteúdos e os explicam, facilitando muito o acompanhamento por
parte dos encarregados de educação que
muitas vezes se sentem incapazes de o
fazer, seja por desconhecimento das matérias ou por falta de tempo. As crianças,
pelo contrário, passam cada vez mais tempo no tablet, computador e smarphone.
Por que não dedicarem parte desse tempo
ao estudo? A Escola Virtual possui ainda
apps que permitem a preparação de exames nacionais, com exercícios interativos.
Tanto o encarregado de educação, como
o professor, se assim o desejarem, recebem regularmente feedback das atividades desenvolvidas pelo aluno, podendo a
qualquer momento interferir, auxiliando
o aluno no seu estudo. A aprendizagem
neste caso faz-se de um modo muito mais
próximo do mundo real das crianças deste
tempo, o mundo virtual. As crianças
desinteressadas das atividades letivas, e demasiado focadas em jogos
de computador, encontrarão aqui
uma ferramenta de interesse para o
estudo. Por outro lado, nos períodos
em que os alunos faltam às aulas por
motivos de doença, podem acompanhar as matérias nesta plataforma,
beneficiando de aulas virtuais.

“COMO SALVAR
UMA VIDA”

Nos dias 27, 28 e 30 de março decorreu
na nossa escola uma ação de formação
sobre Suporte Básico de Vida (SBV),
dirigida aos alunos do 9.º ano de escolaridade, dinamizada pelos Bombeiros Voluntários de Fátima. Esta ação foi organizada
pelo Núcleo de Educação para a Saúde
em colaboração com as professoras de
Ciências Naturais para assinalar o dia
Mundial da Saúde, que é celebrado anualmente a 7 de abril.

É necessário compreender que todos nós,
enquanto cidadãos, apenas podemos intervir nos dois primeiros elos da Cadeia de
Sobrevivência porque nos restantes, atuam
apenas as equipas de emergência médica.
Para o funcionamento eficaz do primeiro
elo da Cadeia de Sobrevivência, é fundamental que quem comunica a ocorrência
seja capaz de reconhecer a gravidade da
situação e ativar o SIEM, ligando para o
112. Para tal, na primeira parte da ação,
os nossos alunos aprenderam que a eficácia e o tempo de resposta das autoridades dependem da correta avaliação
da situação e das respostas a questões
como: O quê?; Onde?; Como?; Quem?.

E

sta iniciativa assume especial relevância quando refletimos sobre os seguintes factos:
- Todos os anos ocorrem mais de 700 000
paragens cardiorrespiratórias (PCR) na Europa.
- A taxa de sobrevivência hospitalar dos
pacientes com PCR ronda os 5% a 10%.
É igualmente provável que, alguma vez
na nossa vida, os nossos alunos se deparem com uma emergência. Nesta situação,
poderão verificar que, a cada minuto que
passa sem se fazer nada, se reduz significativamente a possibilidade de sobrevivência da vítima, é necessário agir SEMPRE.

Assim sendo, esta ação teve como principais objetivos: sensibilizar para a importância do rápido acesso ao Sistema
Integrado de Emergência Médica (SIEM),
que assegura o início da Cadeia de Sobrevivência, bem como capacitar os futuros
cidadãos para intervir corretamente numa
situação de emergência, através da aplicação de técnicas de SBV, adequadas a diferentes situações que podem acontecer
no quotidiano, tais como: eletrocussão,
ataque epilético ou queda, entre outras.

O segundo elo da cadeia implica a realização de manobras de SBV, essenciais para
aumentar a probabilidade de sobrevivência da vítima, pois ao fim de 4 minutos em
PCR, começam a ocorrer lesões irreversíveis no cérebro. Um SBV rápido e eficiente
permite ganhar tempo até à chegada das
equipas de emergência, o que, associado à
desfibrilhação do coração nos primeiros 1
a 2 minutos após PCR, pode resultar numa
taxa de sobrevivência superior a 60%.
De modo a aplicar estes conhecimentos,
na segunda parte da ação, os alunos aprenderam e aplicaram manobras SBV tais
como: compressões torácicas, que mantêm o fluxo de sangue para o coração, o
cérebro e outros órgãos vitais; insuflações,
que permitem a renovação do ar existente nos pulmões; colocação da vítima em
posição lateral de segurança, por forma a
garantir a desobstrução da via aérea por
parte da língua ou outras estruturas moles
da boca ou por vómitos, secreções ou sangue; palmadas interescapulares e a manobra de Heimlich sem situações de obstrução grave da via aérea, entre outras.
No final, todos os alunos que frequentaram a ação receberam um certificado de
participação.

Só a capacitação dos futuros
cidadãos para intervir, corretamente, em situações de emergência,
aumentará as hipóteses de s
obrevivência de uma vítima e
SALVAR VIDAS.

Prof. Teresa Ferreira
Prof. Cláudia Gonçalves

FORMAÇÃO
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Elos que compõem a cadeia de sobrevivência.

FORMAÇÃO

Desenvolvimento
da criança e do
adolescente
em contexto
educativo

N

o dia 10 de abril, levou-se a efeito uma ação de formação dirigida aos nossos colegas funcionários, tendo-se contado com a presença de onze deles.
Importa sublinhar o espírito de partilha que reinou entre todos, sempre na procura de soluções para alguns problemas que foram colocados, tendo-se inclusive apresentado um conjunto de propostas de melhoria muito interessantes.
Considero que o saldo foi bastante positivo, pelo que este caminho de partilha e reflexão
deverá continuar a ser trilhado por todos aqueles que se preocupam verdadeiramente
com o desenvolvimento da criança e do adolescente em contexto educativo.
Dr. Fernando Ferreira

Estou no 9.º ano
e agora?

N

A reunião contou com a presença da
Coordenadora do Ensino Básico (Prof.ª
Anabela Milheiro), o Coordenador do 9º
ano (Prof. Tomé Vieira) e o Coordenador
dos Serviços de Psicologia e Orientação
(Psicólogo Fernando Ferreira).
Foram facultadas pela Prof.ª Anabela
Milheiro e pelo Prof. Tomé Vieira, informações importantes relativamente à
avaliação final do 9º ano de escolaridade. Assim, os encarregados de educação

e alguns alunos que estavam presentes,
acabaram por ser alertados para diversos aspetos relacionados com a avaliação
sumativa interna e a avaliação sumativa
externa.
Para além disso, o Psicólogo Fernando
Ferreira deu conta do trabalho que foi
sendo desenvolvido ao longo do ano letivo, no que diz respeito à orientação vocacional (escolar/profissional), trabalho
esse que teve o seu início no 7º ano de
escolaridade.
Deu também conta da oferta formativa do
próximo ano letivo, relativamente ao Ensino Secundário, apresentando os Cursos
Científico-Humanístico (Ciências e Tecnologias I / II; Ciências Socioeconómicas;
Línguas e Humanidades e Artes Visuais).
Também se apresentaram os Cursos de
Formação Profissional (Técnico de Multimédia; Técnico de Instalações Elétricas e
Técnico de Logística).
A reunião contribuiu para a partilha de
informação e esclarecimento de dúvidas,
tendo sido bastante participada.
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o dia 22 de maio de 2017 foi levada
a efeito uma reunião com os encarregados de educação dos alunos
que frequentam o 9.º ano de escolaridade.

Lenda de São Martinho

O

dia 11 de novembro, Dia de São Martinho, foi celebrado no CEF de forma especial pelos alunos do Clube de Português. Numa
atividade de interdisciplinaridade que envolveu ainda o Clube de Teatro e a disciplina de Português, os alunos destes clubes
dramatizaram a Lenda de São Martinho.
Entre as 9h30m e as 10h15m, os alunos do 5.º ano e respetivos professores foram surpreendidos com a invasão das salas onde assistiam às aulas. Seguindo uma contadora de histórias e uma mendiga, São Martinho e os seus fiéis cavaleiros entraram a galope pelas
salas de aula, enquanto se ouviam os trovões de uma terrível tempestade.

No entanto, toda aquela fúria dos elementos da natureza foi prontamente aplacada pela ação generosa de São Martinho, que partilhou
a sua capa e o seu pão com a mendiga, que agradeceu de forma comovida.
No intervalo das 10h15m, foi a vez de os docentes assistirem a mais uma sessão na sala de professores, que se tornou pequena para
tão vasta plateia.
Os alunos mais novos tiveram assim a possibilidade de vivenciar a explicação dramatúrgica que reflete sobre a génese do Verão de São
Martinho.
Foi com grande entusiasmo que foram acolhidos e os alunos do clube de Português estão de parabéns pela excelente atuação!

O admirável mundo da Matemática
Ensinado com recurso a um software educativo – o Geogebra”

D

relações existentes entre os vários conceitos e aplica-los a novas situações. Noções
básicas de geometria, propriedades de
triângulos, fractais foram alguns dos temas
abordados.
Para o próximo ano
um novo curso de
Geogebra para estes
alunos será organizado, com novos conteúdos, novos temas
mas sempre com o
mesmo entusiasmo.
Os objetivos foram cumpridos e mais uma
vez, os alunos surpreenderam-nos com o
seu ritmo de aprendizagem na utilização
destas ferramentas… o mundo tecnológico
é parte integrante das suas vidas.

O Admirável mundo virtual

urante oito semanas o clube de
matemática trocou a sua sala habitual pela biblioteca da nossa escola. Nestas sessões, alunos do 2º
ciclo, frequentaram um curso de formação
sobre Geogebra.
O Geogebra começou por ser
um
programa
educativo de geometria dinâmica.
Mas rapidamente
se
transformou
numa ferramenta matemática muito mais completa. Para
além de estudar geometria, com a sua folha de cálculo podemos elaborar estudos
estatísticos e com a zona gráfica desenhar
gráficos de funções em 2D ou 3D. Por outro
lado, também importante, está disponível
de forma gratuita em:

Clube de Matemática
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www.geogebra.org
Este curso teve como objetivo motivar os
alunos para aprendizagem da matemática.
Um dos conteúdos programáticos no 2º
ciclo é a geometria. Com o recurso deste
programa computacional pretendemos recordar os conceitos dados, aprofundar as

CLUBES

CLUBES

Clube Cidadania +
DIA

INTERNACIONAL

MULHER

No âmbito do concurso dinamizado pelo
Clube Cidadania +, os alunos inscritos foram convidados a elaborar textos, poemas
e cartazes relativos ao tema do Racismo.
Este trabalho das alunas do 9.º A mereceu
um honroso primeiro lugar, pelo que deve
ser destacado no jornal da escola. Parabéns às alunas envolvidas pela criatividade
e pelo empenho demonstrados.
Prof. Anabela Milheiro, coordenadora do Clube Cidadania +

O QUE PENSAMOS
SOBRE O RACISMO

Todos sabemos que no mundo há grandes diferenças entre as pessoas e que,
por ignorância, criou-se o preconceito
que gera muitos conflitos e desentendimentos, afetando, por isso, muita gente.
Pequenos gestos do quotidiano, como
preferir descer do autocarro quando
uma pessoa de raça negra entre nele, estacionar em parques de estacionamento,
ocupando o lugar dos cidadãos com deficiência, ou humilhar uma pessoa pela
sua religião ou opção sexual, mostram
que precisamos de mudar.

Discriminados pela cor,
Costumes ou religião.
São pessoas como outras,
Uns concordam, outros não.
O racismo existiu,
E até hoje continua,
Às vezes nas escolas,
Outras vezes na rua.

RACISMO É UM
PROBLEMA!
O racismo é um problema
Que afeta a sociedade.
Pode afetar muita gente,
Independentemente da idade.
Todos diferentes,
Todos iguais.
Somos todos humanos!
Somos todos BRUTAIS!
Branco, preto, amarelo,
Discriminar não é opção.
Apenas uma coisa nos distingue:
O coração!
Vivemos num mundo
Onde, infelizmente, esta é a verdade:
o racismo ultrapassa
O princípio da igualdade.
É hora de acabar
Com o racismo, com o preconceito,
Com a ideia errada
De que ser diferente é defeito.

Devemos homenagear todos os dias as
mulheres que se debatem com a ausência de direitos básicos de sobrevivência

Marília Ferreira 9ºB
Diana Simões 9ºB
Marisa Lopes 9ºB
Diana Prazeres 9ºB
Clarisse Lopes 9ºC

DISCRIMINAÇÃO
SOCIAL
Para nós, a discriminação social é o pior
defeito da espécie humana.
A diferença não é um problema, ou pensar de forma diferente também não tem
de ser. Lidarmos com pessoas diferentes
pode e deve ser positivo, enriquecedor,
porque ajudam-nos a “rasgar horizontes”
e a perspetivar a realidade de uma outra
forma. Isto é tão escusado na sociedade!
É horrível, quando pensam que todos devemos ser iguais!
A discriminação pode ocorrer tanto em
meio escolar, como quando saímos à rua.
As classes sociais que possuem mais bens,
têm mais tendência para discriminarem os
quem têm menos. Felizmente, não acontece com todos: há pessoas que possuem
bens materiais mas que são humildes e
não são presunçosas nem discriminam.
Esta perspetiva está muito relacionada
com a educação, uma vez que esta condiciona a maneira como as pessoas encararam a vida e as pessoas. Devemos aceitar
os outros como são!
Por tão poucos terem tanto, é que tantos
têm pouco!

Alunas do 9.º A
Carolina Carreira
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Vamos falar de racismo,
Um problema da sociedade.
Negros, ciganos ou muçulmanos,
Discriminados em qualquer cidade.

E

m 1857, trabalhadores de uma indústria têxtil de Nova Iorque fizerem greve
pela melhoria das condições de trabalho e igualdade de direitos para as mulheres. O movimento foi reprimido com violência pela polícia. Em 1908, trabalhadoras
do comércio de agulhas de Nova Iorque,
fizeram uma manifestação para recordar o
movimento de 1857 e exigir o voto feminino, bem como o fim do trabalho infantil. Este movimento também foi reprimido
pela polícia.
No dia 25 de março de 1911, cerca de 145
trabalhadores (maioritariamente mulheres) morreram queimados num incêndio
numa fábrica de tecidos em Nova Iorque.
As mortes ocorreram em função das precárias condições de segurança no local.

Guilherme Figueira 9.ºC

Filipa Bagagem

Francisca Sousa

Jacinto Pedro 9.ºC

Mª Margarida Ferreira

Vera Ângelo, 9.º A

Sandro Neves 9.ºC

Mariana Santos

Diogo Ferreira, 9.º C

Tiago Pereira 9.ºC

Sara Mendes

Martim Agro, 9.º C

Tiago Aquino 9ºC

Na Rota dos Escritores Portugueses

O Clube de Português, com a companhia do Clube de Teatro, realizou uma viagem
de descoberta cultural no nordeste do país. Entre os dias 10 e 13 de abril descobriram as delícias e os segredos de terras transmontanas e beirãs. Para tal muito
contribuiu o altruísmo das Professoras Filomena Vieira, Marlene Frazão e Fátima
Carlos, que acompanharam o grupo. Em nome do Clube, e principalmente a título
pessoal, não posso deixar de lhes agradecer, sentidamente, em particular a Fátima
Carlos, que desde o primeiro dia se disponibilizou para organizar a viagem.
Os parágrafos que a seguir se apresentam foram escritos no final de cada um dos
quatro dias da epopeia, como forma de registar a lume o essencial das inúmeras
emoções que os trilhos da descoberta despertaram. Até deu para encontrar de forma inesperada um ex-aluno do CEF (Daniel Cardoso) como guia numa das visitas
efetuadas, em Friúme.
Foi uma viagem emocionante a todos os títulos, com inúmeros momentos surpreendentes, que serviu para deliciar a alma (e o estômago,
já agora, pois até na seleção gastronómica tudo correu às mil maravilhas, como sabiamente diz o povo) e aplacar o corpo.
Prof. Tomé Vieira

O

s alunos do Clube de Português aliaram-se aos fiéis companheiros do Clube de Teatro e empreenderam uma viagem iniciática pela Rota dos Escritores Portugueses. Guiados pelas Fadas do Caminho, da Sabedoria e da
Imaginação, nem o Duende da Preguiça os deteve. Percorreram caminhos insondáveis e bosques impenetráveis; atravessaram pontes traiçoeiras e rios de águas
obscuras; cruzaram pórticos ancestrais e túneis enigmáticos; perscrutaram palácios deslumbrantes e jardins maravilhosos; leram indícios e sinais; indagaram junto de seres aprisionados pela ignorância e de um ex-cefista liberto pela sabedoria.
O Segredo da Palavra permanecia em parte incerta, enleante e enigmático como os
tesouros mais preciosos, no entanto a intrépida trupe não se dava por vencida, como
tal a gesta perseguiu.

A

demanda prosseguiu por terras bragantinas, onde lhes falaram de mistérios
insondáveis, de seres míticos e de metamorfoses inesperadas. Percorreram
montes e vales, calcorrearam veredas e ruelas, sempre no encalço do Segredo
da Palavra, armados da esperança que nunca abandona os audazes. Invadiram castelos altaneiros, rezaram em catedrais e perderam-se em becos e ruínas. Cruzaramse com seres alados e espíritos inquietos. Vislumbraram olhares serenos e ouviram
música de encantar. Segredaram-lhes lendas de serpentes hipnotizastes, monstros
tenebrosos e masmorras pestilentas; de donzelas à varanda e esbirros de atalaia. O
caminho tem sido íngreme, porém não descansarão, noite e dia, enquanto não encontrarem o almejado tesouro.

A
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N

a última etapa de “Um Caminho de Palavras”, peregrinar simultaneamente seguro e inquieto, com passos luminosos de vento e de pedra, reuniram todos os símbolos do percurso.
Encheram a alma de sorrisos generosos num Castelo Novo, espraiaram o corpo por caminhos insuspeitos e refrescaram o espírito de conhecimento antigo e sólido como palácios graníticos em Alpedrinha. Testaram aromas e memórias no
Fundão, inebriados por sinestesias sensoriais. Redefiniram significados e sentidos: descoberta, experiência, resiliência, sensatez, respeito, candura e, principalmente, amizade. Assim desembocaram no paradisíaco jardim albicastrense, onde encontraram finalmente o Segredo: “Tudo o que sei, já lá está, mas não estão os meus passos e os meus braços. Por isso caminho, caminho porque há um intervalo entre tudo e eu, e nesse intervalo, caminho e descubro o meu caminho.” (palavras do algarvio
António Ramos Rosa).

CLUBES
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pós a noite por terras mirandesas, “Ao romper d’alva o céu era azul”, auspicioso à descoberta de novas línguas ancestrais. Em Mogadouro, desafiaram
enigmas. Para isso se prepararam sob o lema “Mens sana in corpore sano”.
Seguiram para Freixo de Espada à Cinta, onde um fiel cavaleiro os guiou pela suavidade de histórias bem urdidas, numa viagem fascinante desde os primórdios da vida
à marca indelével do criador de civilizações. Terminaram o dia na Guarda, insaciáveis
de tanto por descobrir ainda.

CLUBES

Europaper- 9 da maio

M

ais um ano… mais um Europaper
para comemorar o Dia da Europa…

		 Brexit
causas e consequências

I

A presença do deputado Duarte Marques
permitiu aos alunos do ensino secundário
conhecer alguns pontos-chave do tema e
puderam colocar as tradicionais questões
que não ficaram sem resposta!

Sinalética das capitais da UE

O

s alunos do clube elaboraram, sob a
orientação das professoras do clube,
um conjunto de placas que indicam a direção e as distâncias da nossa escola - CEF,
até às diversas capitais da união! O resultado foi muito bonito e original!!

Deixamos algumas das ideias chaves partilhadas nesta sessão.
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É importante também considerar o efeito bola de neve. Nada
será como dantes! Será natural que outros Estados-Membros se sintam
tentados a seguir o
mesmo caminho do Reino Unido. E o efeito mais negati
vo é que a fragmentação pode ocorrer no Reino Unido e esse é um forte argum
ento dos adeptos da
permanência do Reino Unido na UE. Assim, quer a Escóc
ia, da qual mais se tem
falado, quer Gales ou a Irlanda do Norte, podem ver-se
tentadas a optar entre
o Reino Unido, e a sua aliança com Inglaterra, e as oport
unidades da pertença
à União Europeia. Se até aqui o Reino Unido era um "gran
de" no meio dos 28,
com o Brexit e as suas consequências de fragmentação interna, pode acabar apenas como um
"pequeno reino" no meio da UE.
Agradecemos a presença e colaboração
de todos, principalmente do Deputado
Duarte Marques!
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nserida na comemoração do Dia da Europa, o clube AGIR organizou uma palestra,
no dia 10 de março, acerca de um tema
muito atual: a saída do Reino Unido da UE.

E mais uma vez os alunos do 7º ano passaram uma tarde lúdica cheia de aprendizagens e diversão ao percorrerem os
países da União Europeia.
Para nós, alunos do 11.ºF foi uma atividade enriquecedora uma vez que nos
permitiu relembrar inúmeros conteúdos
das aulas de Geografia A que poderão vir
a ser úteis para o
exame nacional.
O clube AGIR agradece aos alunos
dos 11.ºD, E e F e
ao professor Nuno
Lopes toda a colaboração no desenvolvimento das atividades… sem eles
não teria sido possível.

D

O projeto contou com o apoio da Comissão Nacional de Eleições, da Direção-Geral
da Educação, do Plano Nacional de Leitura, da Pordata e da Rádio Miúdos.
Na nossa escola, a atividade foi direcionada exclusivamente para alunos do 3.ºciclo
(7.º, 8.º e 9.ºanos). Num primeiro momento, procedeu-se à inscrição dos alunos na
plataforma para o efeito. De seguida, os
alunos apresentaram as suas obras preferidas. Na defesa da obra “Harry Potter e a
Pedra Filosofal” de J. K. Rowling os alunos
do 9.ºC: Oceana Pena, Martim Agro e Guilherme Santos; Na defesa da obra “A Lua
de Joana” de Maria Teresa Maia Gonzalez,
as alunas do 8.ºB: Rita Silva, Patrícia e Maria Carvalho. E por fim, na defesa da obra “
O meu pé de laranja lima” de José Mauro
de Vasconcelos, o Carlos Vieira aluno do
7.ºC

Num terceiro momento, os alunos estudaram a obra a apresentar e prepararam o
debate no qual iriam participar. Os alunos
organizaram-se em grupos que defendiam
a mesma obra e tiveram, assim, a oportunidade de trocar impressões sobre a obra
escolhida. Apenas um aluno, defendeu a
sua obra sozinho (Carlos 7.ºC). O debate
decorreu na biblioteca da escola, no dia
13 de Março de 2017, com a duração de
1h e contou com a participação de todos
os porta-vozes dos grupos intervenientes, da moderadora (Tatiana Martins), dos
membros do público (alunos do 3.ºciclo),
a professora da disciplina e outros professores da escola. A eleição da obra favorita
dos alunos realizou-se no dia 17 de março
(dia da votação a nível nacional) e seguiu
um formato, em tudo, semelhante ao de
umas eleições políticas (recenseamento,
apresentação de candidaturas, campanha
eleitoral, votação e escrutínio dos votos).
A campanha eleitoral decorreu até ao dia
15 do mesmo mês e no dia dezasseis não
houve qualquer atividade eleitoral, mesmo nas redes sociais, por tratar-se do dia
de reflexão eleitoral, seguindo as regras estipuladas pela Lei Eleitoral. Refira-se que,
apesar de a escola ter concorrido unicamente com três obras, os alunos poderiam
votar numa outra à sua escolha, constante
no boletim de voto. Das trinta e uma obras
selecionadas, a obra vencedora, na escola,
foi “A Lua de Joana”, defendida pelas alunas do 8.ºB e, a nível nacional, a obra “A
Culpa é das Estrelas” de John Green. Está
de Parabéns o Clube de Português e os
alunos que participaram.
Prof. Manuela Rosa
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urante
os meses de
janeiro, Fevereiro e março,
o Clube de
Português e a
Biblioteca da
escola associou-se à iniciativa ”Miúdos a
votos”, uma iniciativa inédita promovida
pela Rede de Bibliotecas Escolares e a Visão Júnior com o objetivo de organizar a
eleição dos livros preferidos das crianças
e jovens portugueses. Nesta eleição, era
dada às crianças e jovens a possibilidade
de, através de uma eleição realizada em
todas as escolas, votarem no seu livro /
obra favorita. Durante o processo, semelhante ao de umas eleições políticas, procedeu-se ao recenseamento, apresentação de candidaturas, campanha eleitoral,
votação e escrutínio dos votos. Durante a
campanha eleitoral, os alunos defenderam
junto dos colegas os seus livros preferidos
através da elaboração de cartazes, programas de televisão, sessões de esclarecimento e debates, entre outras atividades.

A iniciativa foi aberta a todas as escolas
do 1.º, 2.º e 3.ºciclos e teve como objetivo dar voz às crianças e jovens portugueses, habitualmente pouco auscultados
em processos de decisão que lhe dizem
diretamente respeito, possibilitando um
processo de aprendizagem importante,
que ajudará a formar cidadãos de pleno
direito.

SPO

Conhecer Melhor

Ludoteca

Torneios de Xadrez / Damas

C

omo é bom observar os nossos alunos e darmo-nos conta do
seu crescimento, pessoal, académico, desportivo…
Sou mais um daqueles que tem orgulho no desempenho de
excelência dos nossos alunos.
Ficam três testemunhos de três deles, sendo que um (João Lotra)
já navega no Ensino Superior.
A Margarida e o José continuam connosco, mas tenho a certeza de
que o futuro lhes pertencerá!!!
Leiam, reflitam e apreciem as suas palavras, pois vivemos tempos
que exigem jovens com a densidade e maturidade do João, da
Margarida e do José.
Muito obrigado aos três!!!

E

sta é mais uma das ofertas que o CEF
proporciona aos alunos, tanto no que
diz respeito a espaço, como nas
dinâmicas que se vão criando.
É com muito agrado que registo a adesão
dos nossos alunos, principalmente os que
frequentam pela primeira vez esta escola.
Estão a decorrer alguns torneios, tendo o
Gabinete de Psicologia e Orientação
ficado responsável pelo Xadrez e Damas.
Estão a despontar valores muito
interessantes, pelo que se esperam
grandes partidas…

C

José Reis, 11.º B

omecei a praticar atletismo quando
tinha cerca de 8 anos e inicialmente
não tinha a noção da exigência deste desporto; à medida que fui crescendo
apercebi-me disso. Agora sei que, para que
as competições corram bem, tem de haver
uma grande dedicação aos treinos, o que
por vezes entra em conflito com a vida escolar e tenho de gerir bem o tempo para
ter sucesso tanto no desporto como nos
estudos. É tudo uma questão de disciplina
e quando gostamos de algo tudo se consegue. A minha modalidade preferida é o
salto em altura, onde tenho obtido bons
resultados a nível nacional. Considero que
o atletismo tem contribuído para o meu desenvolvimento pessoal.

1º Lugar – Campeonato Regional de Juvenis; Pista Coberta; 1,80m

udo começou quando tinha 10 anos e
decidi experimentar a prática de andebol num clube chamado “Juventude Desportiva do Lis”, em Leiria.
Gostei imenso da experiência, o que é um
espírito de equipa e a emoção que é ganhar um jogo e decidi ficar. Permanecei no
clube até hoje e, atualmente, frequento os
treinos no pavilhão do clube, 3 vezes por
semana, durante uma hora e meia, e aos
fins de semana, mais frequentemente ao
sábado, tenho jogo para o campeonato nacional.
Em 2016 fui convocada para um treino da
seleção regional para apurar jogadoras que
tivessem o perfil desejado para representar Portugal na Seleção Nacional. Fui selecionada e, em dezembro desse ano, joguei
pela Seleção Nacional Portuguesa no escalão de Juniores B num torneio chamado
“KakyGaia”, em Vila Nova de Gaia.
Atualmente frequento treinos mensais da
Seleção Regional para que volte a ser uma
das jogadoras convocadas para representar
da melhor maneira o nosso país.

1º Lugar – Campeonato Regional de Absolutos; Pista Coberta; 1,70m
2º Lugar – Campeonato Regional de Juniores; Pista Coberta; 1,70m
4º Lugar – Campeonato Nacional de Juvenis; Pista Coberta; 1,78m
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PRINCIPAIS RESULTADOS nesta Época
2016/2017

T

Margarida Sá Pessoa, 10.º E

A

João Lotra
aluno do CEF 2006-2014

O mais importante
de tudo é teres um
objetivo”

“

que mais se adequa ao que pretendes fazer
como profissão um dia. E aqui vai um conselho: procura a área pela qual sentes mais
paixão e não a área pela qual achas que
pode ser mais fácil encontrar um emprego
ou uma coisa assim. Se seguires uma área
de que não gostas vai ser tudo mais difícil.
Se já estás perto de acabar a tua formação no CEF, ou seja, se já estás no Ensino
Secundário é necessário ter atenção a algumas coisas: a primeira é a necessidade
de definires aquilo que queres fazer depois
de acabares o 12.º Ano. E, felizmente podes fazer quase tudo aquilo que imaginas,
porque há cursos superiores para todos
os gostos e feitios. Mas é necessário teres
uma ideia do que gostavas de seguir para
que possas ter uma noção da necessidade
de esforço que necessitas de colocar nos
teus estudos nesta altura. E outro conselho que te dou é o de teres uma segunda
ideia... isto é, de teres uma outra alternativa caso a primeira seja quase impossível de
atingir. Existem inúmeras possibilidades,
vários cursos e em vários locais, com médias mais baixas e médias mais altas, por
isso não é por falta de oportunidades que
não vais conseguir seguir aquilo que queres. Portanto procura aquilo onde te sentes
mais feliz para que um dia te possas orgulhar das escolhas que fizeste no passado e
do trabalho que podes vir a ter um dia.
O mais importante de tudo é teres um objetivo. Responde aqui a esta pergunta:
O QUE GOSTAVA DE FAZER UM DIA?

O que gostavas de
fazer um dia?

Se colocaste alguma coisa neste espaço
é porque tens uma ideia do que gostavas
de fazer no futuro e é por aí que tens de
seguir. Escolhe a área científica (Ciências e
Tecnologias, Humanidades, Artes, Economia, Cursos Profissionais...) na qual a tua
escolha mais se enquadra. A partir daí, esforça-te nessa área para que possas seguir
o que colocaste ali em cima na Universidade. Porque só há uma coisa que importa:
é que um dia possas fazer o que gostas. E
para isso é preciso trabalho e dedicação.
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inda não sabes o que queres fazer no
futuro? Não sabes o que gostavas de
fazer da vida? Até sabes, mas tens
receio de que o que pretendes seja complicado de atingir? Estou aqui para te ajudar.
Deixa-me só falar-te um pouco da minha
experiência. Quando estava nos meus 8.º
e 9.º anos já tinha uma ideia do que gostava de fazer um dia e felizmente consegui
encontrar sempre um caminho para o fazer. No 10.º ano fui para a área de Línguas
e Humanidades, a área na qual sentia que
mais me podia adaptar. E engana-te, porque não se escolhe só “Humanidades” porque não tem matemática... há pessoas que
encontram nessa área o que mais gostam.
O esforço nesta altura da escola era uma
constante e por essa razão tinha a possibilidade de escolher entre várias possibilidades para a Universidade. E o esforço durante três anos valeu por isso. Hoje estou em
Lisboa, onde vivo durante a semana, uma
cidade onde sempre sonhei viver. Ao mesmo tempo faço um programa de rádio, na
zona de Tomar, para poder exercitar aquilo
de que mais gosto, a área da comunicação,
aquela onde um dia gostava de trabalhar. E
ainda trabalho na escola, na criação de um
Top 10 das notícias mais faladas nos meios
de comunicação social durante a semana
anterior.
Estudei no Centro de Estudos de Fátima
desde o meu 5.º ano de escolaridade e esta
escola ajudou-me a perceber o que gostava de fazer do meu futuro. Ainda sou estudante, mas foi a escola onde andei que me
ajudou a encontrar um caminho. E que caminho foi esse? O caminho de seguir aquilo de que se gosta. Se tens um sonho, luta
para isso. E como o podes fazer?
Primeiro, é necessário escolheres a área da
qual mais gostas quando procuras seguir
um sonho. Isto é, se ainda estás no 8.º/9.º
ano procura nas mais variadas áreas aquilo de que mais gostas: gostas mais da área
das Ciências? Gostas mais da área das Humanidades? Das artes? E podia estar aqui a
dizer todas as áreas que o CEF te oferece,
só que isso ia fazer com que parasses de ler
este texto. Mas a existência destas várias
áreas faz com que possas procurar a área

SE ESTÁS INDECISO,
LÊ ESTE TEXTO

DESPORTO ESCOLAR
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O grupo de Educação Física organiza o
torneio superturma, sendo este direcionado para os alunos do 2º e 3º ciclo.
As turmas inscritas participam em diferentes torneios (basquetebol, futsal,
andebol, raquetas), assim como numa
prova de natação e no corta-mato interno. No final de cada período, o comportamento e o aproveitamento de cada
turma serão tidos em consideração.

No dia 2 de novembro pelo segundo ano
consecutivo, deu-se início a esta competição com a realização do torneio de futsal,
num ambiente de grande camaradagem e
com a participação de um grande número
de alunos, quer como participantes, quer
como apoiantes.
Como prémio de participação no superturma de 2015/2016 fez-se a descida do Zêzere com almoço volante no parque de Vila
Nova da Barquinha.
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CORTA MATO INTERNO

No total participaram 220 alunos distribuídos pelos
diferentes escalões. Os seis primeiros classificados
de cada escalão/género irão participar no corta-mato distrital que se realizará em Almeirim durante o 2º
período.
A atividade decorreu num ambiente
saudável, onde prevaleceu o
espírito
desportivo,
procurando cada aluno dar o seu máximo
com o objetivo de obter
a melhor classificação
possível.
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No passado dia 5 de janeiro realizou-se mais uma edição do tradicional Corta-Mato Interno da nossa escola. Inicialmente
agendado para o dia 16 de dezembro de 2016, este não se pôde realizar devido às más condições climatéricas.
Pelo 2º ano consecutivo, contámos com a participação das crianças do Externato São Domingos/CEF, que vieram dar mais
alegria a esta atividade.

		 FUTSAL – Infantis
		 Masculinos

Este ano letivo voltámos a ter no quadro competitivo
do desporto escolar uma equipa de futsal. A sorte
calhou aos infantis masculinos, que passamos a
apresentar:

5º A: António Reis; Diogo Pereira; João Serra; João
Gonçalves;
6º B: Martim Almeida; Rudi Almeida; Diogo Morgado; Simão Correia; Salvador Pereira; Mário Dias;
6º C: Francisco Santos; Miguel Carreira; Guilherme
Francisco; João Antunes
7º A: Alexandre Ferreira;
7º C: Pedro Andrade; Muriel Martins
7º D: Lucas Oliveira; Manuel Marques; Gonçalo
Alfaiate

QUADRO COMPETITIVO
Escalão

Género

Infantis

Masculinos

Escolas

ADE

Escola Básica D. Nuno Álvares Pereira, Tomar
Escola Básica e Secundária de Ourém
Escola Básica Gualdim Pais, Tomar
Centro de Estudos de Fátima
Data
Local
Centro de Estudos de
07-12-2016
Fátima
Escola Básica Gualdim
25-01-2017
Pais, Tomar
Escola Básica e Secun22-02-2017
dária de Ourém
Centro de Estudos de
15-03-2017
Fátima
Escola Básica D.
29-03-2017
Nuno Álvares Pereira,
Tomar

1

Tipo
Torneio de
Abertura

Escolas

Concentração

Folga Centro de Estudos de Fátima

Concentração
Concentração
Concentração

Todas

Folga Escola Básica Gualdim Pais,
Tomar
Folga Escola Básica D. Nuno Álvares
Pereira, Tomar
Folga Escola Básica e Secundária de
Ourém

RESULTADOS
Torneio de Abertura

Data

Jogo

Res

CEF x E. D. NUNO ÁLVARES PEREIRA – TOMAR
ES OUREM x E. GUALDIM PAIS –TOMAR
07/12/16
ES OUREM x E. D. NUNO ÁLVARES PEREIRA – TOMAR
CEF x E. GUALDIM PAIS – TOMAR

26 x 0
3 x 10
5x7
19 x 0

No torneio de abertura que se realizou no dia 7 de dezembro na nossa escola, a classificação foi a seguinte: 1º CEF; 2º Escola Gualdim
Pais de Tomar; 3º Escola D. Nuno Álvares Pereira de Tomar; 4º Escola Secundária de Ourém.
1ª Fase do Quadro Competitivo

Data

Jogo

Res

22/02/17

CEF x E. D. NUNO ÁLVARES PEREIRA – TOMAR
CEF x ES OURÉM

15/03/17

CEF x E. GUALDIM PAIS – TOMAR
CEF x ES OUREM

14 x 1
8x1
16 x 0
20 x 0

Classificação Final da 1ª Fase
GUALDIM
PAIS

CEF
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4º lugar: ESCOLA SECUNDÁRIA DE OURÉM

Fase Final disputada em Tomar

Data

Jogo

Res

CEF x EB DR. RUY ANDRADE – ENTRONCAMENTO
16 x 1
10/05/17 EB GUALDIM PAIS – TOMAR x EB D. MIGUEL DE ALMEIDA 1 x 3
– ABRANTES
15 x 1
FINAL
CEF x EB D. MIGUEL DE ALMEIDA – ABRANTES

A nossa escola disputará no dia 24 de maio um Torneio Triangular, que se
realizará no Palácio dos Desportos em Torres Novas. Deste torneio sairá o
Campeão Distrital.
Professor Responsável: Luís Morgado

DESPORTO ESCOLAR
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D. NUNO ÁLVARES
PEREIRA

DESPORTO ESCOLAR

A Natação e o Desporto Escolar
contributo no processo educativo.

A

natação por ser um dos desportos mais complexos, consegue solicitar praticamente todos os músculos e articulações do corpo, sendo
que a prática da natação é considerada um dos melhores exercícios físicos, trazendo benefícios para o organismo e para a saúde,
como a melhoria da coordenação motora, noção espácio-temporal, aumenta a resistência cardiorrespiratória e muscular, assim como
a socialização dos indivíduos. Apesar de ser categorizado como um desporto individual e de grande exigência física, não retira o gosto pela
modalidade dos jovens praticantes, que consideram ser um desporto bastante desafiante, mas simultaneamente social, lúdico e prazeroso.
Assim, a prática da natação num contexto competitivo do Desporto Escolar, pode levar ao desenvolvimento das mais diversas competências
motoras, pessoais e sociais em crianças e jovens, contribuindo em grande parte no seu processo de formação enquanto aluno e jovem cidadão

desporto escolar, faz parte de uma
série de atividades de complemento curricular que visam, nomeadamente, o enriquecimento cultural e cívico,
a educação física e desportiva, a educação
artística e a integração dos educandos na
comunidade. Nesse sentido, a escola não
pode ignorar que o Desporto Escolar é um
dos seus processos educativos fundamentais, onde o aluno encontra resposta para
as suas motivações desportivas ou de carácter social. Assim, o desporto escolar, e
em específico a Natação tende a torna-se
num papel educativo e formador importantíssimo, preparando as crianças para a
sua vida futura, através da competição, na
transmissão de valores, onde as crianças
aprendem a respeitarem os outros, aprendem a cumprir regras definidas, o espírito
de entreajuda, superação, autonomia, a
disciplina e o fair-play.

P

A realidade do CEFGrupo Equipa Natação

ara muitos alunos, a prática do Desporto Escolar torna-se a única maneira possível de praticarem desporto de
uma forma organizada, regular e formal. O
CEF por sua vez, possui na sua estrutura e
organização todas as condições de prática
e diversidade de atividades para que os
alunos se desenvolvam e cresçam nas mais
diversas áreas, sendo o desporto escolar
uma delas. Assim, o grupo de Educação física do CEF em conjunto com a direção, no
sentido de dar resposta às várias motivações e necessidades de crianças e jovens,
definiu um conjunto de atividades de Desporto Escolar que visam potenciar ainda
mais o processo de formação dos seus alunos. No ano letivo 2016/2017 o Centro de
Estudos de Fátima conta com cerca de 40
alunos do 6º ao 11º ano inscritos no grupo
-equipa de Natação, todos eles focados e
motivados em representar a sua escola nos
encontros destinados à modalidade. Até
agora, já com dois encontros realizados,
um deles realizado no CEF, os resultados
são bastante positivos, sendo que a perspetiva é de contínua evolução até ao final
do ano letivo.

P

Considerações Finais

odemos então perceber que a vivência
no meio aquático é importante para
qualquer criança e jovem em crescimento,
mas a grande maioria das escolas não possibilita aos seus alunos o contato com essa
prática, no entanto, o CEF apresenta-se
como uma escola que tenta proporcionar
as oportunidades necessárias para a conquista da autonomia pessoal do aluno, tentando transmitir os mais diversos valores
bem como a construção de conhecimento
orientado para as diferentes manifestações
da vida social. Conhecendo os benefícios e
o impacto que o desporto pode causar, torna-se evidente que a escola deve fomentar a prática desportiva, tendo o Desporto
Escolar um papel relevante no processo
educativo dos nossos jovens, evidenciada
por ser uma prática inclusiva de todos os
alunos. Este tem um papel de socialização, levando ao desenvolvimento de novas
competências nos vários domínios (físicos,
afetivos, pessoais e sociais).
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O

O papel da Escola e do
Desporto Escolar

R
ONAL-

I
-FASE REG

ealizou-se no passado dia 7
de março, a fase regional do
Mega Sprinter, no estádio
Municipal de Abrantes. A participação dos alunos do CEF foi
exemplar destacando-se o 1º lugar do Manuel Bartolomeu, no
mega Km, em infantis A masculinos, o 1º lugar da Carolina Neves, no mega Sprinter em juvenis
femininos e o 2º lugar de Marcelo Gameiro, no mega Sprinter de
juvenis masculinos.

reu
de decor
A ativida e grande
ad
num clim ismo e
despor tiv ação
iz
confratin

dia 26 de abril, dia escolhido para a
saída do grupo de alunos que pratica patinagem no CEF. O local escolhido foi o Skate Parque de Leiria e com
direito a almoço no MacDonalds.
Partimos no autocarro com 36 alunos distribuídos por diferentes níveis escolares,
desde o 5.° ano ao 9.° ano de escolaridade.
O dia era propício a grandes manobras e
saltos nas rampas, sem muito calor mas
seco e assim lá deslizavam subindo e descendo no meio de risadas e ansiedade
própria de quem pela primeira vez enfrentava grandes desafios “in Line”.
Tudo decorreu como o esperado dando
possibilidade a uma experiência única
para muitos dos nossos alunos ressalvando claro muito cansaço próprio da situação, algumas nódoas negras e arranhadela… ( para o ano há mais!!).
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A

nossa escola disputou no dia 24 de
maio um Torneio Triangular, que
se realizou no Palácio dos Desportos em Torres Novas. Deste torneio saiu o
Campeão Distrital que foi a nossa equipa
de infantis masculinos que ao longo do
campeonato foi sempre somando pontos.
Uma vitória saborosa valorizada pela excelente prestação do adversário de ontem
e de todas as outras equipas participantes ao longo do campeonato. Parabéns a
todos pela grande jornada desportiva!

DESPORTO ESCOLAR
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FUTSAL
Infantis Masculinos

Este é um grupo equipa de continuidade de
dinâmica interna sem competições externas mas que tem muita adesão por parte
dos nossos alunos, cerca de 50 inscrições
anuais que desta forma dão continuidade
a um projeto que já remonta ao ano 2010
sempre com um largo número de praticantes e entusiastas.
Assim, aqui fica esta breve descrição do
muito que foi a diversão daquela tarde nublada mas feliz para muitos dos que marcaram presença no evento da responsabilidade do professor Chinita que desta vez foi
coadjuvado pela professora Sofia Carvalho.
A todos um bem haja!

CAMPEÕES

O

Patinagem

UNIVERSIDADE SÉNIOR

O

CONSOLATA MUSEU - Arte Sacra e
Etnologia e a sua Liga de Amigos,
realizaram no dia 20 de abril, quinta-feira, às 21h00, um “Chá com Arte”
especial, no âmbito do encerramento
da exposição temporária «Fátima. Olhares…».
Após a degustação de chá e biscoitos,
seguiu-se a conversa com os alunos da
Universidade Sénior de Fátima.
A exposição foi concebida em parceria
com a Liga dos Amigos do CONSOLATA
MUSEU e a Universidade Sénior de Fátima (Centro de Estudos de Fátima), tendo
os alunos sido desafiados a fotografarem
espaços-memória de Fátima, Cova de
Iria e arredores, peregrinações, serviços
e locais que ao longo dos anos se foram
transformando.
São testemunhos e memórias de vários
momentos da história local e com isso
de assinala o Centenário das Aparições
de Fátima na perspetiva da comunidade
local, de onde muitos são originários ou
por motivos profissionais aqui vieram
residir. Nas suas pesquisas foram encontradas fotografias inéditas da Cova da
Iria, folhetos turísticos, mapas, materiais
escolares das escolas primárias encerradas, brinquedos e outros objetos de interesse.

Dias de partilha!

O

s alunos da Universidade Sénior do CEF realizaram no
passado dia 17 de maio, uma
visita de estudo a Lisboa. Durante a
manhã, a turma visitou a exposição
José de Almada Negreiros: uma maneira de ser moderno, na Fundação
Calouste Gulbenkian. Nesta exposição pudemos observar diversas obras do
autor e as diferentes áreas que explorou
ao longo da sua vida artística. Foi surpreendente a diversidade de trabalhos e
técnicas apresentadas. Para além desta
visita foi também possível passear pelo
jardim da Gulbenkian e aproveitar. Aproveitando o tempo
e a luz maravilhosa
da cidade de Lisboa,
enquanto aguardávamos a visita ao Panteão Nacional, passeamos pela zona de
Alfama onde se realiza a tradicional feira
da Ladra e visitamos a
Igreja de São Vicente
de Fora. No Panteão
Nacional, passamos
pelas salas onde estão sepultadas algu-

mas das figuras ilustres da história de Portugal e no final subimos ao terraço para
desfrutar de uma vista magnífica sobre a
zona histórica da cidade e do rio Tejo.
Foi um dia muito enriquecedor e que nos
proporcionou a todos bons momentos de
convívio.
Prof.ª Teresa Ferreira
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Alunos da Universidade Sénior recebem
os ensinamentos dos alunos do Ensino
Profissional na pilotagem de drones.
Resultado: uma experiência para todos
inovadora e bem recebida!!

“Uma maneira de
ser Moderno”

Aprofundar a fé
“Uma peregrinação é um ato de sair. Vou. Sou multidão,
mas não deixo de ser eu próprio. Não quero perder a sedução
de me unir a quem canta ao meu lado e envolver a minha voz
neste som áspero ou doce de multidão”

F

Há em Fátima um «santuário» onde, desde 1982, acontecem a maior parte destes «milagres»: o Centro Pastoral Paulo
VI. É uma estrutura que acolhe a todos e
tem capacidade para iniciativas de toda a
ordem. Convém registar que é o lugar sagrado de Fátima onde ocorrem os acontecimentos de grande relevância pastoral
e cultural em Portugal. É a aula magna de
grandes encontros e iniciativas da Igreja
no nosso país. Depois deste centro, muitos
outros surgiram com funções semelhantes,
e muitos com uma ocupação quase permanente de atividades eclesiais e mesmo
culturais sem ligação à Igreja. As casas da
Senhora do Carmo e Senhora das Dores
(dois nomes de referência às Aparições)
também desempenham papel importante
em diversos encontros, bem como outras
estruturas ligadas a institutos religiosos.

SUGESTÕES
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átima, sou peregrino é o último livro
publicado por P. António Rego que
enriqueceu o fundo documental da biblioteca com a sua doação. António Rego,
é sacerdote do Patriarcado de Lisboa, nasceu em 1941, na Ilha de S. Miguel (Açores).
Homem culto, sempre preocupado em alcançar o significado mais profundo das coisas, cedo percebeu que a cultura e a fé encerram um chave subtil e transcende para
a compreensão do mundo. Essa consciência levou-o a associar a evangelização à comunicação social, sendo Concílio Vaticano
II a sua «grande fonte inspiradora. Nesta
sua obra partilha connosco a experiência
de ser peregrino: “Gosto de ir a Fátima dirigir ou comentar uma transmissão onde
se deve estar calado, sempre que a multidão caminha, reza, canta, vibra e se ilumina em torno da imagem de Nossa Senhora.
E transmitir o rosto do peregrino no seu
mais indizível e lentamente cruzado com
a Imagem peregrina, para que essa fração
de olhar entre pelo coração de quem está
longe, em casa ou no café, quase indiferente. Ou cruzar o dizer entre indivíduo e
multidão, sentindo-me eu próprio aí, com
os olhos tocados pela luz quente duma pequena vela. Sou peregrino. Somos. E não
estamos só.”
No livro que dedicou à biblioteca podemos
ler: “à Biblioteca do CEF com muita estima
pelo esplêndido serviço que presta.”

De há cem anos a esta parte, Fátima é um
crescendo de atividades com peregrinos,
celebrações, devoções individuais, de grupos, paróquias, movimentos, escolas de
espiritualidade. Foi, desde 1917, o lugar
do País, e um pouco de todo o mundo que
a ela acorria, de maiores acontecimentos
pastorais em todas as dimensões. Pode dizer-se que é o coração da Igreja, em Portugal, pois aí se encontra, estuda e reza
para melhor cumprimento da sua missão.
É o maior púlpito e um lugar de reflexão
católica não académica que o povo frequenta, mesmo sem conferencistas ou
professores convidados. Não dispensa as
escolas católicas nem os percursos académicos e de investigação dos diversos pólos
da Universidade Católica Portuguesa. Nem
está em competição. Pelo contrário. Não
é um espaço académico, mas é um espaço de formação, não apenas de devoção.
Aqui chegam teólogos, espiritualistas, em
cursos de toda a ordem e durante todo o
ano, onde a Igreja amadurece e aprofunda a sua fé e a sua missão, em união com
Maria a Mãe da Igreja e patrocinadora de
todas estas iniciativas. Alguém já chamou
a este fenómeno o quarto milagre de Fátima, em nada inferior aos outros. Mas o
que possivelmente acontece no silêncio
dos corações que marcam encontro com
Fátima terá, porventura, menos visibilidade exterior, não fica por vezes registado
em atas nem se recolhe em compêndios
nem oferece graus académicos. Por aqui
passaram e passam muitos seminários e
um grande Centro de Estudos. Com a marca viva de Fátima. E com a sua força íntima
passa do País para o resto do mundo. Pelo
testemunho, pela informação de vizinhos e
amigos. Mas também pela irradiação contínua dos media, sobretudo a rádio, a televisão e as plataformas digitais. As novas redes em informações e documentários, ou
relatos mais aprofundados de imagens e
textos, irradiam o «espetáculo» de alma, a
experiência de oração, a beleza dos gestos,
o aprofundamento de temas, a amplitude
dos espaços, a ritualização pascal das luzes, e dos lenços que se acenam livremente
sem exigência de qualquer ritual nem obrigação de qualquer rubrica. Desta forma se
cruzam harmoniosamente media e Fátima,
sem ensaio prévio, e por vezes recriando
regras de comunicação que se não aplicam
a outros eventos, apesar de merecerem
ser difundidos. Neste pequena transcrição
podemos comprovar a dedicação que tem
em em relação a outras realidades de Fátima não visíveis para os peregrinos como é
exemplo a sua referência ao Centro de Estudos. O nosso obrigado, muito nos honra.
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Perguntas-respostas sobre “Silêncio”?

não cheguem para um filme comercial,
mas dois padres e um alcoólico, apóstatas,
por fraqueza, sim. É comercial e as elites
gostam. Mesmo assim os padres católicos
fracos são valorizados pelos cristãos e por
Kichijiro, o elo fraco do filme.
Uma das leituras gira à volta desse fraco,
de que os autores parecem servir-se para
descrever o caminho deles e de tantos, de
fé fraca, quedas, humildade e arrependimentos. Caminho de
sofrimento, contradições, dúvidas, álcool,
droga; com reconciliações, misericórdia
e práticas de piedade popular. Kichijiro
evoca São Pedro das
70x7 e das 3 negações, e seria para
Thomas P. Hermon
a chave do filme. Os
padres Ferreira e Rodrigues autoconfiantes, fracos, algo arrogantes e com menos
arrependimento, não convencem com as
suas filosofias e pouca fé, oração, confiança em Cristo. Até o Evangelho parece servir
para justificar a apostasia. Será que representam os escribas, os Judas, os autossuficientes de ontem e de hoje?
O enredo conta que na primeira metade
do século XVII o P. Cristóvão Ferreira
teria apostatado pisando a imagem
de Cristo. O P. Rodrigues teria sido
enviado ao Japão para verificar se
era verdade. Ajudado pelo cristão
fraco Kichijiro, várias vezes apóstata e arrependido, viveu clandestino
até ser descoberto e torturado, ele
e os que o escondiam. O P. Ferreira foi ter com ele para o persuadir
a apostatar e salvar do martírio os
que o esconderam antes de serem
mortos por razões de cultura. O P.

Aires Gameiro
(28.1.2017)

Inforcef * 70

O Admirável mundo virtual

O

filme e o livro “Silêncio” admitem
várias leituras e questões. Mais
problemas, mais questões como no
Evangelho: e quem é o meu próximo? Será
ainda possível dizer algo de novo sobre o
filme “Silêncio”? Este filme do monstro sagrado do cinema, Martin Scorsese, inspirado no livro de Shusaku Endo, já me levou a
ouvir palestras, ler dezenas de artigos, ver
o filme, reviver a visita ao
Japão e a reler
o livro que escrevi sobre os
seus mártires
(1999). Suscita questões
sobre Deus,
a fé, Cristo,
a Igreja, as
culturas, e insinua respostas. Exemplos:
Convirá desassossegar um povo de religião
alicerçada na sua cultura, com a fé cristã?
Será aceitável fingir abjurar publicamente
a fé cristã para poupar a vida a outros perseguidos pela fé? E se o fizer deverá arrepender-se e pedir perdão? Será que Deus
só fala aos que sofrem pela fé em silêncio?
Não fala no Evangelho?
O filme e o livro ajudam a pôr questões, a
distinguir entre fé e roupagens culturais, a
distinguir entre cristãos e padres coerentes, fingidos e apóstatas. Na cultura europeia, na japonesa e em qualquer outra, a
fé não dispensa as expressões culturais. A
fé cristã precisa de ser purificada, mas as
suas sementes carecem de fé e terreno
cultural. Algumas questões sobre o filme
insinuam aproveitamentos ideológicos?
Talvez. As centenas de mártires fiéis a Cristo no Japão, incluindo Tomás Jihyoe, “Kintsuba”, a “embaixada mártir”, e os milhares
de “cristãos escondidos” (séc. XIX) talvez

Rodrigues verificou a verdade da apostasia
do P. Ferreira e, persuadido, fez o mesmo.
A questão de qual a melhor cultura, a japonesa ou a europeia, torna-se desafio-armadilha para os dois padres. “Fingir” apostatar, por razões culturais para não morrer
por Cristo e salvar os outros da morte temporal faz esquecer os milhares de mártires
por Cristo.
Os dois padres, mais que funcionários das
autoridades, aparecem como prisioneiros
tristes ao serviço dos perseguidores: convencer sem convicção os mártires de que o
cristianismo não era credível? A apostasia
não terá sido só exterior, nem ato livre de
amor para com os outros cristãos perseguidos. Terão continuado a crer no coração,
no seu íntimo, quando no exterior levam
vida de apóstatas?
A cultura japonesa prima pelas contradições. Algumas questões à volta do filme
soam a aproveitamentos ideológicos sobre a separação entre a fé no coração e na
vida real; justificam o intimismo do “não
pratico, mas cá tenho a minha fé”; de a fé
poder ser semente pura sem terreno cultural e sem frutos. O samurai da cultura
japonesa aceita morrer pelo seu senhor
feudal, os cristãos podem trair o seu soberano, Jesus Cristo. O “bom” cristianismo
seria a gnose intimista, desencarnada, de
elites “arejadas” que ocultam a sua fé, e
podem desprezar e hostilizar a Igreja visível e as práticas piedosas dos simples. E
serem, como no filme, alfândegas a proibir os objetos religiosos cristãos e a oração
dos fracos. Fé dentro de si, mas nada de
gestos fora. Nada de celebrações, de “fazei
isto em memória de mim”, “ide por todo
o mundo e anunciai o Evangelho”, batizai, perdoai os pecados, ungi os doentes
em meu nome. Irá o filme no sentido de
“Deus, sim; Cristo, não; Jesus, sim; Igreja,
não; Papa e bispos, não?” Algumas leituras
à volta do “Silêncio” estariam a dar uma
ajudazinha à apostasia atual e à arrogância
das elites “escribas” de todos os tempos. O
filme deixa uma questão no ar ao mostrar
nas mãos do fraco Padre Ferreira, já morto,
um crucifixo.

ALUNOS
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Storyboards realizadas pelos
alunos do 10.ºF - Curso Profissional Técnico de Multimédia

