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H

á muito tempo que o mundo mudou! O que há anos atrás era ficção científica, hoje
é realidade e nada será mais o mesmo. E tudo muda só com clic!

Como afirma a psicóloga Ivone Patrão: “O mundo mudou!
Todos estamos mais ligados! E é esta ligação que está na base da Geração Cordão. Desta
geração fazem parte os jovens que não conseguem desligar nem por um segundo: estão
sempre online, comunicam online, passam horas imersos nas redes sociais com os amigos ou em jogos online, completamente alheios ao resto do mundo.

Até que ponto será saudável? Como pais estaremos a agir bem? Como devemos gerir
esta vontade de estar sempre conectado? Quando dizer que já chega? Estaremos nós
a dar o melhor exemplo aos nossos filhos? O que podem as escolas e as comunidades
fazer para melhor gerir a tecnologia na vida dos jovens?” Considera que esta não é “uma
geração perdida, mas que tem um risco que as anteriores não tinham, por causa do
acesso fácil a tudo, por não ter de saber as coisas mas só o sítio onde elas estão. Com
as tecnologias eles não fazem time-out, não fazem refresh uns dos outros e não param
para refletir, para pensar, para ajustar a forma de pensar sobre algo que se passou durante o dia. “
São estas ligações que nos fazem questionar se estarão os nossos jovens preparados
para a gestão das suas emoções, quando as suas relações passam a ser virtuais, quando
têm dezenas de amigos que preenchem a sua necessidade de estima, fazendo gosto nas
suas publicações que são sempre positivas, de acontecimentos bons, pois são estas que
nos fazem sentir bem. E são estes afetos em rede que os privam do convívio, mesmo na
escola, espaço que seria de relação e passa a ser de presença sem comunicação.
E qual o papel reservado à escola neste novo mundo? Será o dos afetos? Provavelmente! Falar em educação é falar em construir as possíveis relações e conexões afetivas.
Neste espaço de encontros, há alunos que chegam com carências afetivas, quer pela
relação que não estabelecem com os pais que hoje estão demasiados ocupados, quer
pelas atividades extracurriculares e outras obrigações que lhes roubam tempo, quer
pelo tempo passado a sós presos às redes sociais, aos jogos e às tecnologias.
E os problemas atuais como a indisciplina, a desmotivação e a dificuldade de concentração podem também ter origem neste falta de vínculo que existe hoje, se entendermos
que a verdadeira satisfação relacional deverá advir de estarmos uns com os outros, partilhando vivências e emoções com as pessoas que nos são próximas e que não podem
ser substituídas por nenhuma outra “rede”, que teima
em roubar-nos esta possibilidade.
Surge então o professor
como promotor de uma relação de afetividade que pode
melhorar o ambiente e o
sucesso escolar dos alunos,
se, com um olhar atento,
perceber que tem à sua frente uma pessoa única, um ser
integral que deseja ser compreendido e estimado!
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SPO					

Cuidar e educar

N

ão é a primeira vez que insistimos neste tema nas nossas orientações e nos nossos debates,
mas este ano, em que nos sentimos mais frágeis, parece-nos um ponto muitíssimo importante
não só para estabilizar o nosso ânimo, como para descansar os pais e encarregados de educação dos nossos educandos. Este esforço tem vindo a ser desenvolvido no 1.º Ciclo e percebemos claramente que tem dado frutos. Vai-se observando uma maior interligação entre a Escola e as
famílias dos nossos alunos. Sentimos, assim, que é fundamental estabelecer vínculos afetivos com as
crianças, pois a escola começa por ser um lugar que não cativa, nem dá prazer.
Como educadores, temos que nos aperceber desta instabilidade dos nossos alunos, a fim de lhes incutir
e manifestar o nosso afeto e acolhimento, ajudando assim, de uma maneira decisiva, nestas fases difíceis por que passam, as nossas crianças e mesmo os nossos jovens. Não pretendo, certamente, apresentar ideias ou caminhos muito seguros, porque sabemos bem que cada pessoa, cada jovem e cada
criança tem o seu historial, e precisa de ser acolhida, compreendida, ajudada e amada.

“Quando damos
as boas-vindas a
alguém, demonstramos a alegria de
um reencontro ou
a expectativa do
início de uma nova
amizade.
A proximidade faz
com que as almas
se toquem e por um
momento dividam
entre si a deliciosa
sensação de estar
diante de uma pessoa que naquele
momento faz parte
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da nossa vida.”
Luís Alves

Cada vez mais, nos vamos dando conta da necessidade da escola instaurar formações e diálogos que permitam a formação de valores: isto porque é nas situações tensas que se propõem limites,
se trabalham as frustrações e se abrem as portas da compreensão. Caso contrário, essas informações
acabam por ser desvalorizadas e esquecidas porque, ao faltar a afetividade que estrutura os sentimentos, acaba por perder-se mais uma oportunidade. Conhecemos muito bem este jogo da família querer
transferir tudo para a escola: educação sexual, definição política, formação religiosa. Mas, temos que
estar muito atentos e interagir com a família para que esta não perca a sua função essencial, mas se
integre profundamente nesta dinâmica educativa. Temos que assumir, e temo-lo feito, felizmente, que
a escola não é só um lugar de aprendizagem, mas é também um campo de ação no qual haverá continuidade da vida afetiva. É na escola que se deve dar a conscientização a respeito dos problemas do
planeta: destruição do meio ambiente, desvalorização de grupos menos favorecidos economicamente,
etc. Deve-se falar sobre amizade, sobre a importância do grupo social, sobre questões afetivas.
Esse trabalho tem por objetivo apresentar discussões sobre as relações do cuidar e do educar, porque a
realidade tem revelado a confusão e as dificuldades instaladas ao longo de décadas de uma prática nas
instituições de educação infantil, em que o cuidar aponta para a ideia de assistencialismo e, educar para
ensino/aprendizagem. Diante disso, prevalece a tendência de compreender o cuidar e educar como
mera associação de duas diferentes funções: uma relativa ao zelo por boa alimentação, segurança física
e cuidados com higiene e saúde; outra, preocupada com a transmissão de conhecimentos e normas de
comportamento, além do cumprimento de regras pelos futuros cidadãos. No entanto, a função destes
dois termos parece distante das reflexões que culminam na declaração do cuidar e educar como princípios indissociáveis, ficando aquém da compreensão e promoção do ideal almejado. Cuidar e educar é
impregnar a ação pedagógica de consciência, estabelecendo uma visão integrada do desenvolvimento
da criança com base em conceções que respeitem a diversidade, o momento e a realidade peculiares
à infância. Desta forma, o educador deve estar em permanente estado de observação e vigilância para
que não transforme as ações em rotinas mecanizadas, guiadas por regras.
Pe. Rodrigo Santos Carvalho

PROFESSORES

“Um Presente com Futuro. “

O DIREITO
AO RECREIO

por Eduardo Sá

Q

ue
as
crianças
s e j a m
privadas da sobremesa, sempre que não
comem a sopa, já de si não é bom.
Mas que fiquem sem o futebol,
porque tiveram maus resultados na
escola ou que lhes seja retirado o
recreio porque estavam de cabeça
no ar, na sala de aula, corre o risco
de não ser nem prudente nem eficaz. Porquê? Porque as atividades
desportivas são indispensáveis para
o desenvolvimento humano, para
aprender e para pensar. E porque o
recreio é mais amigo da aprendizagem do que, por vezes, pode parecer.
Eu sei, acreditem, que as regras

são preciosas e indispensáveis. E sei, ainda, que a tarefa de

conciliar o ensino e "a lei da escola",
em relação a todos os meninos de
uma turma, é dura e exigente para
um professor. E - desculpem o aparte também a mim me incomoda o populismo com que se dá a entender que a
boa educação é um resquício do antigo regime com que se trunca e se limita a liberdade individual. Mas por mais
que nunca seja supérfluo que as crianças sejam bem-educadas e que cumpram as tarefas que, em consciência,
entendemos que mais as protegem e
que melhor as educam, não é razoável que sejam castigadas desta forma.

a matriz cristã, de modo que possam
formar cada aluno “à imagem de Cristo”. Frisou também que precisamos
de uma Escola Católica capaz de promover um verdadeiro diálogo entre
os saberes, ao serviço do homem.
Ao terminar, o conferencista afirmou
a necessidade de “exigir aos poderes
centrais a liberdade de ensino, uma
vez que as tentações totalitárias nunca estão isentas do ensino”. E afirmou,
por fim: “A Escola Católica é uma escola pública. A sua proposta é clara,
mas a sua frequência é livre. O estado
deve garantir a liberdade de ensino e
não limitá-la, impondo a toda a nação
o uso de manuais escolhidos ou de pedagogias, que nunca são neutras”.

participantes nas Jornadas. Depois do
almoço, realizou-se o 2.º painel, moderado pela psicóloga Helena Marújo,
subordinado ao tema “Uma Escola
Católica aberta a todos – desafios e
(novos) caminhos”. No encerramento
desta iniciativa, promovida pela APEP
– Associação Portuguesa de Escolas
Católicas – participou o Núncio Apostólico em Lisboa, Mons. Rino Passigato, que leu uma mensagem dirigida
pelo Papa Francisco aos participantes,
na qual pede às escolas católicas que
“ajudem a restabelecer o pacto educativo, lançando pontes entre as diferentes instituições”, e que marquem a
diferença na proposta educativa pela
“qualidade da presença”. “O caminho – afirma o Papa – é a coerência
Após esta conferência, seguiu-se um educativa, assente na visão cristã do
momento de debate e, a seguir, um homem e da sociedade”.
painel intitulado “A Escola Católica,
Professora Maria da Graça Fevereiro
uma necessidade ou um luxo?”, liderado pelo jornalista Joaquim Franco,
no qual intervieram vários dos 250

se trata de colocarem mais atenção,
mais empenho e mais motivação na
forma como escutam, como imaginam e como pensam? Sossega-lhes
o "bicho carpinteiro" e torna-as sempre sossegadinhas caladas (por mais
que as crianças não devessem estar
sempre assim, em todas as aulas)?
O recreio não é a sobremesa que
está à espera de todas as crianças
que trabalham. Não é uma recomPorquê? Porque elas deviam ser pensa. E não é um adereço que fica
poupadas aos castigos? Não, claro. bem num plano educativo. O recreio é
Assim eles sejam reservados para um "suplemento alimentar" precioso.
as asneiras que, pela sua gravidade, Serve para conversar, para conviver e
mais os justifiquem. E, já agora, desde para brincar. Permite crescer
que as crianças não estejam sempre
de castigo (a ponto de reagirem com e ajuda a pensar. Faz com que
indiferença a mais um e a mais outro as crianças passem do conhecimento
que, entretanto, possam surgir). Mas, à palavra e da aprendizagem à ação.
então, ser contra os castigos do géne- E liga "alma", corpo e cabeça como
ro "se não te portas bem, não vais ao nada mais. Ora, se já será um atentado
futebol" ou as "máximas" como "o à sensatez humana e à sabedoria pedrecreio só é para quem está de cabeça agógica que haja recreios de 5 e de 10
no lugar" justificam-se porque práti- minutos a intercalar aulas expositivos
cas como essas fragilizam ou trau- de 90 minutos; se a própria OCDE chamatizam as crianças? Não, pelo con- ma a atenção para o facto de os alunos
trário. Até porque se lhes permitirmos portugueses estarem sobrecarregatudo e mais alguma coisa, sem limites dos de horas de escola e de aulas e
e sem regras, isso magoa-as muito reprovarem demais (seria exorbitante
mais e faz-lhes, seguramente, pior. esperar que se estabelecesse uma
relação entre estes três aspetos?); se
Chegados aqui, que fique claro que, o próprio responsável da OCDE para
dentro do que é sensato para todos a educação afirma que “os resultados
nós, as regras fazem bem às crianças. do PISA mostraram que os estudantes
Mas agora que (felizmente!) já são portugueses se tornaram bons na reraras as crianças que vão de castigo produção dos conteúdos, mas ficam
para a biblioteca (parece-me que não ainda aquém quando se trata de exseria nem o melhor incentivo ao pla- trapolar aquilo que sabem de modo
no nacional de leitura nem uma
forma de lhes dar a entender que
os livros não são um castigo), que
sentido tem tirarmos o recreio a
uma criança, a ponto de, algumas
delas, passarem muitos recreios
fechadas na sala de aula? Dá-lhes
isso mais recursos para recolocarem "a cabeça no sítio", na aula
seguinte? Trará a privação do recreio uma "alma renovada" quando

a aplicar os seus conhecimentos em
novos contextos", aspeto para o qual
outro formato de aulas, mais "escola
de vida" e mais recreio contribuem
de forma decisiva; por que razão
que continuamos a castigar as crianças impedindo-as de ir ao recreio?
•
Será razoável que se presuma, a partir daqui, que as crianças podem fazer nas aulas o
que elas muito bem entendam?
Não.
•Será razoável que se conclua
que um professor não pode ralhar,
repreender
ou
castigar?
Muito menos.
•Será razoável que entre intervir n'O
Momento ou fazer de uma criança
"carteiro de queixinhas", com recados
e mais recados na caderneta do aluno, é preferível que o professor intervenha "em tempo real", sempre que
uma criança precisa que ele o faça?
Sim!
•Será razoável que, no caso de um aluno ser, continuadamente, desafiador,
pais e professor definam as "coimas"
que entendam ser recomendáveis, e
que o façam de forma "musculada"?
Claramente.
•E é compreensível que, na ânsia de
interpelar um aluno, um professor lhe
tire o recreio uma (!) vez, na esperança
de que, com isso, ele se "compenetre"?
É.
Mas que o recreio seja uma "moeda
de troca" para que uma criança esteja atenta e participativa não é sensato. E não reconhecer a importância
que o recreio tem para
que se aprenda melhor
é um belo exemplo de
como a escola - que não
se cansa de falar de défices de atenção - não é
tão atenta, tão aberta e
tão sábia como devia ser.
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N

o passado dia 25 de novembro, realizaram-se em Lisboa,
no Colégio S. João de Brito, as
Primeiras Jornadas da Escola Católica,
que tiveram por lema:

Estas Jornadas tiveram como principais momentos altos uma conferência e dois painéis, seguidos de debate.
Depois do acolhimento, feito por um
grande animador, o diácono Fernando Magalhães, diretor do Externato
Frei Luís de Sousa, de Setúbal, o presidente da Associação Portuguesa das
Escolas Católicas (APEC), P. Querubim
da Silva, saudou os participantes e
passou a palavra a D. Nuno Brás, vogal da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé (CEECDF),
que proferiu uma conferência sobre o
tema: “A Escola Católica, na fidelidade
às suas origens”. D. Nuno Brás começou por lembrar o papel desempenhado pela Igreja no campo da educação,
desde os primórdios, com a presença
dos mosteiros beneditinos, até aos
nossos dias, relembrou que o objetivo
da educação cristã consiste em transmitir os valores cristãos às pessoas e
apelou a que as Escolas católicas assumam nos seus projetos educativos

Emoções...

N

a verdade, o ser humano partilha o mundo com a sua espécie,
coabita e cria civilizações para, de facto, atingir os objetivos de uma
vida, pois só em conjunto é que nós prosperamos. Assim sendo,
para dar continuidade a esta espécie complexa com defeitos intrínsecos,
o Homem tem de estabelecer relações, pois essas são fulcrais para a sua
sobrevivência. É certo, e tal como todos ou grande parte dos seres vivos,
o instinto animal, no que toca à reprodução e atração por seres do género
oposto, impera porque nós somos animais. Contudo, e apesar da referida
atração, há algo mais que a nós, humanos, nos liga. Existe um tipo de força
natural que, por mais que combatamos contra a mesma, ela vai vencer. É um
tema controverso e abstrato para o qual nos devemos abrir e refletir com
mais afinco porque, no meu ponto de vista,
alguma mística podemos aqui encontrar.
Podemos, ainda, dentro desta problemática,

A

A ação do homem e o
impacto ambiental

o longo dos séculos, as consequências da ação do Homem no planeta Terra têm vindo a aumentar. A meu
ver, de acordo com a perspetiva de Jacques-Yves Cousteau, não são os avanços tecnológicos que ameaçam o equilíbrio
da Natureza, mas sim a forma como o Homem os aplica.

realçar o sentimento gratificante
do amor, o vazio preenchido pelo
simples facto de a pessoa de quem
mais gostamos e queremos fazer
feliz nos fazer sorrir e por nós nutrir

Em primeiro lugar, considero extraordinariamente grave a maneira como
o ser humano tem vindo a afetar a Natureza, apenas no seu pequeno período de
existência em relação à idade do planeta
Terra. Por exemplo, acredito que, no início
dos tempos, os seres vivos viviam em harmonia: espécies de fauna e flora seguiam
o seu ciclo de vida, sem perturbações
anormais, exceto catástrofes naturais ou
impactos meteoríticos. Com o desenvolvimento do Homem, um animal como todos
os outros (embora racional), as perturbações ao equilíbrio ambiental agravaram-se bastante, uma vez que a nossa
espécie explora a Natureza de forma exagerada e quase descontrolada.

uma panóplia de sentimentos agradáveis.
Não somos ninguém até que alguém nos ame, o
ego adormecido nas nossas profundezas brilha e engrandece quando
amamos. Contudo, e mesmo com a possibilidade de enumerar todos os
prós evidenciados por este fenómeno, a constante preocupação e procura do bem-estar daquilo a que nós mais nos interessa é uma realidade
à qual é impossível escapar. Trata-se de uma experiência enriquecedora
que abre as portas da vida, uma vez que é impossível viver sem amar.
Tudo o que foi referido pode ser demonstrado pelas pessoas radiantes que
estão apaixonadas, aquelas com as quais nos cruzamos na rua com um
sorriso reluzente que não se arrependem de exibir. Em termos históricos,
sociais e culturais, tal é mostrado por tudo o que as sociedades atingem e
criam em prol do amor, o Taj Mahal, na Índia, é uma prova real de amor.
É, portanto, esta o que penso ser uma breve e sintetizada opinião de um tema tão extenso e complexo… o amor.

Por outro lado, em vez de direcionar os avanços tecnológicos para a área
da sustentabilidade ambiental, o Homem utiliza estas melhorias científicas e técnicas para descobrir mais recursos não renováveis, de forma a
poder sobreexplorá-los, o que julgo ser absolutamente errado. Na
minha opinião, o Homem deveria
utilizar as suas capacidades intelectuais e industriais, por exemplo, na
procura de novos tipos de energias
renováveis, investigação na área
das espécies em vias de extinção,
entre muitos outros campos. Basicamente, penso que devemos focar-nos na Terra como sendo o lar de
milhões de seres vivos e como um ecossistema, ao invés de possuirmos
uma mentalidade egoísta que apenas se preocupa com a própria espécie.
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Concluindo, o ser humano, sendo racional, deve preocuparse com o equilíbrio ambiental e com o desenvolvimento sustentável, que, a meu ver, é um conceito bastante importante, a fim
de diminuir as consequências das ações humanas na Natureza.

João Cochicho, 10.º A.
Patrícia Marques -10.º A

ALUNOS

ENSINO PROFISSIONAL

ALUNOS DE CPTM NA

“Natal na Europa – Fátima 2017”

N

o passado dia 20 de novembro, segunda-feira, a turma F do 11.º Ano, do Curso Profissional Técnico de Multimédia –
CPTM, visitou as instalações da Angelus TV, uma
estação de televisão católica, sita em Fátima.
A guiar a visita esteve o Dr. Vitor Hugo, Diretor Técnico da estação. Esta permitiu aos futuros
técnicos contactar com a realidade dos bastidores televisivos, desde espaços, equipamentos,
software, cenários, etc.
Num espaço agradável e silencioso, os alunos
começaram por visitar a régie, onde é feito todo
o controle de cameras, luzes e som. De seguida,
visualizaram os servidores e o equipamento de
rack, e ainda, surpresos, visitaram os estúdios de
gravação, onde puderam observar os vários cenários, a sala de edição de vídeo e até simular a
gravação de um programa.

O
Foi interessante verificar o nível de organização, esforço, dedicação, conhecimento que é
necessário ter para ser um bom técnico de multimédia.

nhecemos.
os.

sante, pelo que adorám

A visita foi muito interes

A turma do 11ºG2
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Por fim, visualizaram uma pequena apresentação com a evolução histórica da televisão em
Portugal até aos dias de hoje, e as perspetivas futuras, nomeadamente, nos anos mais próximos.
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As dependências medievais ainda conservadas
fazem do Mosteiro de Alcobaça um conjunto
único no mundo, a que acrescem as edificações
posteriores, dos séculos XVI a XVIII, como importante testemunho da evolução da arquitetura portuguesa. A fundação da Abadia de Santa
Maria de Alcobaça e respetiva Carta de Couto datam de 8 de abril de 1153 . A professora Anabela
Silva facultou aos alunos um documento com a
planta do Mosteiro, ao mesmo tempo que estes
realizavam uma ficha formativa elaborada pela
professora, que os ajudou a circular por todo o
edifício e a observar com atenção alguns aspetos,
como os túmulos de D. Pedro I e D. Inês de Castro, que se encontram respetivamente em cada
lado do transepto, dando um grande significado
e esplendor à igreja. Os túmulos pertencem a
uma das maiores esculturas tumulares da Idade
Média. Atraiu ainda a atenção o rio Côa e a cozinha, especialmente pela grande dimensão da sua
chaminé.

O

s alunos dos Cursos Profissionais de
Técnico de Comércio, 12.ºH1, e Multimédia, 12.º H2, e do Curso Técnico
de Logística, 11.ºG2, e de Instalações Elétricas,
11.ºG1, depois de realizarem a viagem de autocarro até à SPAL – Sociedade de Porcelanas de
Alcobaça , foram muito bem recebidosquando
visitaram as instalações da empresa fundada em
1965. É uma empresa que promove o design, a
inovação e a qualidade como partes integrantes
da cultura empresarial. A empresa tem 470 colaboradores, encontrando-se em mais de 45 países
e exporta 60% da sua produção, fabricando mais
de 18 milhões de peças por ano. A empresa entende que a sua política de Qualidade, Ambiente,
Saúde e Segurança no Trabalho (SST) constitui
uma ferramenta de gestão essencial ao cumprimento dos requisitos dos seus stakeholders (Partes Interessadas), nomeadamente nas questões
da Proteção Ambiental e condições de SST, promovendo o desenvolvimento das diferentes vertentes empresariais numa ótica de sustentabilidade, assente nos princípios de criação de valor,
flexibilidade e responsabilidade social.
Os alunos puderam observar todo o processo
de fabrico da loiça, desde a matéria-prima utilizada, mexendo inclusivamente nos materiais
utilizados e trazendo algumas quebras, até à sua
decoração e venda ao público. O que mais despertou a atenção foi o processo de vidragem das
peças e a técnica usada para decorar alguma loiça.
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MOSTEIRO de ALCOBAÇA

Depois do almoço, por volta das 14 horas, os
alunos visitaram o Mosteiro de Alcobaça, uma
das primeiras fundações monásticas cistercienses
em território português. O Mosteiro de Alcobaça
tornou-se a principal casa desta Ordem religiosa,
graças a uma política contínua de proteção régia,
iniciada pelo primeiro rei de Portugal, D. Afonso
Henriques.

As turmas 12ºH1 e 11ºG2

ENSINO PROFISSIONAL
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ENSINO PROFISSIONAL

Afetos e Mangá
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Trabalhos realizados no âmbito da disciplina de Formação
Tecnológica I pelos alunos do Curso Técnico Profissional de
Multimédia do 10.º e 11.º anos, sob a orientação da professora
Helena Reis

ENSINO PROFISSIONAL

SPO
Os alunos finalistas (12º cursos profissionais) assistiram a um Workshop sobre o Mercado de Trabalho, promovido pela empresa Inspiring Future,
numa parceria com a autarquia.

N

o dia 19 de janeiro, o Centro de Estudos
de Fátima esteve presente no Fórum
Estudante 2018 na cidade de Ourém.

Os alunos finalistas dos cursos científico-humanísticos participaram numa
sessão sobre Acesso ao Ensino Superior,
promovida pelas entidades referidas anteriormente.

No certame, o Centro de Estudos de Fátima reforçou a sua presença com um stand, tendo participado na organização vários professores: Célia
Oliveira; João Paulo; António Carreira; Helena
Reis; Alexandre Estevão; Fernando Ferreira (SpoPsicólogo); Anabela Remédios (Spo- Educação
Especial)
O balanço final pode ser considerado de bastante positivo, quer na participação no Stand,
quer nas diversas iniciativas dirigidas aos alunos, tendo em atenção os diversos percursos formativos apresentados no âmbito da
orientação vocacional (escolar / profissional).
Uma nota de profundo agradecimento aos alunos e a todos os professores que estiveram envolvidos em toda a logística.

Colaboraram ainda a Prof.ª Ana Aleixo, com material de ciência e Engenheiro Luís Santos (I.S.E.C.),
com material de robótica, além o apoio logístico
de 8 alunos dos cursos de formação profissional:
12ºG - Curso Prof. de Técnico de Eletrónica,
Automação e Computadores

Também os diretores de turma que acompanharam os alunos ao certame mereçeram
uma palavra de gratidão, devendo ser realçado o papel da Prof.ª Ana Oliveira e do Coordenador do Ensino Secundário, Prof. Júlio Rosa.
Um verdadeiro trabalho de Equipa.
A todos Bem Hajam.
Fernando Ferreira
(Coord. dos Serviços de Psicologia e Orientação).

Duarte Pereira; Frédéric Marques; Ion Tacic;
Juliana Fartaria.
12ºH1 - Curso Prof. de Técnico de Comércio - Ana
Pinheiro; Eugénia Creciun.
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12ºH2 - Curso Prof. de Técnico de Multimédia Carina Miguel; Élio Vieira.

Xadrez...

A importância do CEF no meu
percurso académico

O

Centro de Estudos de Fátima desenvolve um projeto que já leva
três anos, que visa a promoção e incentivo para a prática do Xadrez.
Neste momento estamos a estabelecer uma parceria com a Federação Portuguesa de Xadrez, de
forma a alargarmos a prática da modalidade à
comunidade escolar do Externato S. Domingos
– pelo que crianças da primeira e segunda infâncias poderão aceder a este desafio. Também os
pais serão convidados a colaborar nesta iniciativa
que nos parece de todo ajustada e enriquecedora a vários níveis (cognitivo, comportamental…).
Neste momento encontramo-nos numa situação de grande entusiasmo por parte dos nossos
alunos, tendo sido entregues no início do ano
letivo, os prémios correspondentes ao torneio
do ano letivo 2016/2017.

Todos ambicionamos um futuro promissor e desejamos trabalhar na área dos nossos sonhos. Sabemos, no entanto, que não é fácil, que é necessário muito empenho e determinação para que a vida
futura corresponda às aspirações.
A fim de atingir os nossos objetivos, tentamos fazer as escolhas certas, e, a meu ver, as mais importantes e que mais influenciam as decisões posteriores são aquelas que têm lugar no ensino básico,
onde escolhemos a área científica que queremos seguir, e no ensino secundário, quando nos candidatamos à universidade.

O

meu percurso no CEF, à semelhança
de outros alunos, teve início no 5.º
ano. Ao longo dos oitos anos nesta
escola, fiz as escolhas que me levaram onde estou hoje, já no primeiro ano da faculdade. Foi
aqui que consolidei a minha personalidade e que
percebi do que mais gostava e o que queria fazer depois de terminar o 12.º ano. Aprendi que
devemos sempre ter em conta aqueles que nos
acompanharam e apoiaram durante este período
de crescimento, já que, no meu ponto de vista,
os professores, os familiares e amigos têm uma
grande influência no percurso académico de um
aluno.

Optei pela área de Ciências e Tecnologias no
Ensino Secundário e, hoje, estou a estudar Engenharia Biomédica na Universidade de Coimbra,
onde entrei como primeira opção, visto ser o
que mais queria. Apesar de estar ainda no início,
estou muito satisfeita com a minha escolha. A
Universidade apresenta-se como uma etapa diferente, uma nova realidade, muito enriquecedora, pois permite-me, para além de tirar um curso
na área de que mais gosto, conhecer e contactar
com outra cidade e conhecer novas pessoas de
outros pontos do país, e mesmo do mundo.
Em síntese, considero que todos devem procurar escolher o seu futuro consoante as suas ambições, pois só trabalhando na área de interesse
podem tornar-se alguém profissionalmente realizado e orgulhoso das suas opções.
Inês Milheiro Conceição
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Sendo assim, e dado ao crescente entusiasmo demonstrado pelos nossos alunos, iremos incrementar um Clube de Xadrez, pelo
que renovaremos e adquiriremos novos
materiais para a prática desta modalidade.
Com a criação do Clube, pretendemos chegar a todos os alunos, desde os mais pequeninos
até
aos
pré-universitários.
Muito obrigado uma vez mais, e esperamos
todo o apoio e colaboração de toda a comunidade educativa; todos estão convidados a participar!

Assim, reconheço a importância do CEF na pessoa que sou, sobretudo enquanto estudante,
pois a minha passagem por esta escola foi decisiva, uma vez que defini os objetivos futuros, adquiri métodos de estudo para os atingir e aprendi
a importância do empenho e dedicação como
meios para os alcançar.

Acredito que
todo o conhecimento
que adquiri me preparou da melhor forma
para dar continuidade
ao meu percurso e
enfrentar novos
desafios.

SPO

EXTERNATO

N

o passado dia 28 de setembro, os
meninos do Externato experimentaram uma aula dos Judokinhas.

Puderam, assim, contactar com grandes professores de Judo, entre eles, o campeão olímpico de Judo (Seul 1988), Prof. Renato Santos.
Obrigada pela visita à nossa escola!

n

ef

Be

Viveram agradáveis momentos de atividade
física, enriquecidos pela interação entre pares
e a aprendizagem de algumas técnicas de Judo.
Sentiu-se um grande entusiasmo pela atividade,
até porque, entre as propostas dos professores,
houve ainda espaço para alguma brincadeira.

os
íc i

Pedagógicos

O Judo é
uma modalidade
olímpica útil a todas as
crianças.
O Judo fomenta bons hábitos
e boa postura, e estimula o
desenvolvimento da criança
melhorando os seus comportamentos sociais e a sua
aprendizagem motora
e cognitiva.

C

om as nozes que apanhámos em casa da avó Isabel, no dia 20 de
outubro, fizemos um delicioso bolo de noz muito saudável… trocámos o açúcar por geleia de milho e usámos óleo de côco, não
fosse aquela a semana em que se comemora o Dia Mundial da Alimentação.
Uns dias depois… no dia 25 de outubro, fizemos ainda umas deliciosas panquecas para acompanhar a nossa fruta da manhã.
Como verdadeiros minichefes que somos, no dia 31, véspera do Dia de Todos os Santos, não fomos pedir o bolinho, pusemos antes as mãos na massa!
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Desta vez, a convite da mãe Tânia, fomos a casa do nosso amigo Rafael a fim de fazermos bolinhos para todos os meninos da nossa escola.
Mas o dia foi muito mais do que isso, porque também brincámos e
dançámos. Foi um dia superdivertido!!! Os bolinhos ficaram deliciosos, não fossem eles feitos com uma grande doze de amor e brincadeira!

PARABÉNS

Celebrou-se, no passado dia 21
de outubro,

64 anos ao serviço da educação.
EXTERNATO

O dia foi assinalado e a tarde foi de festa!
Começámos por nos reunir na biblioteca, onde juntos percebemos que a escola não é apenas
um edifício, mas sim todos nós que aqui partilhamos aprendizagens, brincadeiras e parte da nossa
vida. Vimos um filme animado da História da Teresinha. Teresa de Saldanha, fundadora das Irmãs
Dominicanas, deixou uma mensagem que veio a tornar-se lema do Externato “Fazer o bem sempre”.
Seguiu-se a hora do lanche e juntos cantámos os parabéns em ambiente de festa. Viva a nossa escola!
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Construímos também um friso cronológico, marcando as 6 décadas de história, ilustrado
com fotografias de vários momentos vividos ao longo do tempo. As fotografias fizeram
as delícias dos meninos! “Olha aqui eu tão pequenino”; “O meu mano está aqui”;
“Descobri a minha mana numa foto”; “Estou aqui ao colo da minha
mãe, na festa dos 60 anos”, “Pai, estás aqui numa foto,
quando tinhas a minha idade” ...!

EXTERNATO

EXTERNATO

PLANETÁRIO

N
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o passado dia 6 de outubro, a turma do 3.º ano visitou o Planetário ambulante, atividade presente todos os anos na nossa escola e oferecida pelo
departamento de Físico Química do CEF - Centro de Estudos de Fátima.
Entre planetas, estrelas e constelações, observámos os movimentos da Terra (rotação e translação), os movimentos da Lua, as fases lunares e as estações do ano.
Agora, já vamos estar mais atentos às estrelas e aprendemos a definir os pontos cardeais, N.S.E.W., a partir da Estela Polar.
Entre as várias constelações, descobrimos Hércules, a Ursa maior e a Ursa menor, o Leão, o Touro, a Lebre, o Dragão e Orion com o seu cinto de 3 estrelas, a
espada e o escudo, etc., que, antigamente, eram muito importantes, na navegação, como pontos de localização, e, na agricultura, para perceber as mudanças
das estações do ano.
No final, as dúvidas: Estas histórias são verdadeiras? Ou são apenas lendas?
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Logo a seguir à brincadeira, fomos uns verdadeiros exploradores ao Monumento Natural
das Pegadas dos Dinossáurios da Serra e Aire,
onde podemos ver as pegadas deixadas, há milhões de anos, por estes animais tão grandes.
Foi um dia repleto de novas experiências
e descobertas, com um cheirinho a Inverno!
Agradecemos à mãe Susana e à avó do
Mateus, por este dia tão enriquecedor.
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O passado dia 7 de dezembro foi
superdivertido!
convite da mãe Susana, nós, as
crianças do pré-escolar, fomos até ao
Bairro, onde explorámos os recantos
da casa da avó do nosso amigo Mateus que
aproveitou para nos apresentar a sua Castanhinha, uma cabrinha muito simpática, que veio
cumprimentar todos os meninos. Demos-lhe de
comer, e tentámos ordenhá-la... Depois, fomos
visitar o porquinho, os coelhinhos e as galinhas,
e aproveitámos para fazer uma caça aos ovos!
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A

Após esta aventura, fomos até ao Campo de
Jogos e Parque Infantil do Bairro, onde fizemos um
piquenique e brincámos muito.

EXTERNATO

EXTERNATO

HOUR
OF
CODE

N

o passado dia 6 de dezembro, o Externato
de S. Domingos/CEF, à semelhança do ano
anterior, aderiu à iniciativa mundial “Uma
Hora de Código para cada aluno”. A Hora do Código é
um movimento global de programação computacional
que atinge dezenas de milhões de estudantes em mais
de 180 países.
A semana de 4 a 7 de dezembro foi reservada à
programação computacional, onde decorreram diversas
ações sobre a programação e a robótica já desenvolvidas
no ESD/CEF.
As famílias dos alunos do 1.º ano foram conhecer
o fascinante mundo da programação e da robótica
pela mão das crianças. Os pais puderam observar
as crianças a programar o “Kubo-Robot”. Este robot
ganhou o prémio de empreendedorismo da edição de
2016 da Web Summit, de uma startup dinamarquesa
e o CEF apostou fortemente neste produto, tendo sido
um dos pioneiros, investindo no crowdfunding. Tratase de um robot pedagógico, dotado de um sistema de
inteligência artificial que reconhece sinais básicos. As
crianças vão colocando pequenos cartões com as ordens
para o robôt avançar pelo caminho certo, aprendendo
simultaneamente a língua inglesa. Com este sistema,
defendem os criadores, as crianças aprendem a controlar
o robot através da utilização das ordens certas, o que é a
base da programação.
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Foram ainda apresentados os trabalhos submetidos
ao concurso nacional de programação Scratch
2017, exposição dos modelos artesanais de robôs
e resolução de alguns desafios de programação. Os
pais puderam também conhecer um novo projeto,
sobre a Educação Digital e a utilização de ferramentas
inovadoras que pretendem viabilizar novas formas
de aprendizagem em salas de aula do futuro.

À Conversa Com...
Cármen Zita Ferreira

D

ia 11 de dezembro recebemos a visita
de uma grande escritora da nossa terra. Cármen Zita Ferreira esteve connosco e, entre "Dois dedos de conversa", fez-nos
pensar nos valores que é preciso ter, na hora de
tomar uma decisão. Não, não temos 7 cabeças,
mas, por vezes, até parece... Também neste encontro, vejam só quem nos visitou,
um simpático "Morcego
bibliotecário", que sobrevoou toda a plateia, deixando-nos a certeza de que
os sonhos bons serão possíveis, basta acreditar e trabalhar, trabalhar muito... Ouvimos ainda dois poemas de
Cármen Zita, musicados pelo
nosso professor de música,
Jorge Gonçalves, cantados ao
vivo, ali para nós. Foi tão bom!

Obrigada querida Cármen por mais esta visita ao nosso querido Externato.

N

o passado dia 15 de dezembro, o
Externato de S. Domingos realizou a
sua festa de Natal, no auditório do CEF,
onde participaram todos os meninos da escola.
Para celebrar a quadra natalícia como um
tempo de confraternização e alegria, envolvendo
as crianças e, através da promoção da educação
pela arte, familiares e amigos puderam assistir a
um espectáculo de música, dança, alegria e cor.

Num ambiente de felicidade, a festa foi
contagiante e em cada rosto foi possível ver um
sorriso de emoção com este momento delicioso
de Natal.

Repleto de magia, chegou no final do
espetáculo, o Pai Natal que rapidamente se
tornou o centro das atenções para a pequenada,
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proporcionando momentos de felicidade com a
entrega dos presentes.

EXTERNATO

EXTERNATO

N

Nas nossas cartas ao Pai Natal, não pedimos apenas para nós, pedimos para toda a nossa família e para todas as crianças do mundo!
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o passado dia 13 de dezembro e no
âmbito dos projetos de turma, os
alunos do 2.º e 3.º anos visitaram a
loja dos CTT e o Centro de distribuição de Fátima. Aqui, enviaram postais e cartas ao Pai
Natal, perceberam a necessidade dos selos e
dos carimbos e compreenderam a grande dinâmica desta instituição para que toda a correspondência seja devidamente entregue.

PRESÉPIOS

À

NATAL

semelhança dos anos anteriores, as
famílias do Externato de S. Domingos são
convidadas a participar na decoração
dos espaços escolares com a realização de
elementos natalícios. Procuramos fomentar
o espírito e o significado do Natal, através de
vivências partilhadas em família. Este Natal as
crianças do Externato de S. Domingos construíram
um presépio com a ajuda dos pais, um desafio
que as famílias do Externato realizaram com
criatividade, empenho e originalidade a partir de
materiais reciclados/reutilizados. É de realçar a
importância destas atividades, onde as famílias
se envolvem e transmitem felicidade, partilhando
com todos a sua Criatividade. A exposição destes
belíssimos presépios esteve patente no hall da
escola.

T

ATL
NATAL
Houve tempo ainda para uma fantástica aventura no planalto que rodeia a nossa escola. Entre subidas e descidas, marcos geodésicos e saunas dos
javalis, cabanas de caçadores e grutas com estalactites, pontes de madeira e túneis de arbustos,
medronhos e chocolate quente, a descoberta foi
grande e a alegria contagiante a cada descoberta.

Inforcef – janeiro 2018 – 19

erminado o 1.º período de aulas chega
o momento de descontrair um pouco e
realizar atividades mais lúdicas. Nestas
férias de Natal, as crianças realizaram atividades de expressão plástica como pinturas, decorações de natalícias, jogos desportivos e muitas
brincadeiras. Não esquecendo como vem sendo
hábito a ida ao cinema, para verem o tradicional
filme de Natal, este ano “ A estrela de Belém”.

Coube ainda a cada turma do Externato a
decoração da porta da sua sala. Como já vem
sendo hábito, cada grupo embeleza com os
seus professores a porta da sua sala. Na porta
do pré-escolar esteve patente um calendário
do Advento, com as fotos das crianças da sala.
A turma do 1.º ano construiu uma árvore de
Natal, a partir de recortes das suas mãos, sendo
a estrela embelezada com os seus
rostos. Na porta do 2.º ano pudemos
apreciar o presépio de Natal e a porta
do 3.º ano um pastor com as suas
ovelhas. A turma do 4.º ano realizou
uma decoração bastante divertida
com os Reis Magos a espreitar pela
porta.

EXTERNATO

AÇÃO FORMAÇÃO

OTIMISMO NO

Entre um texto
e um clique

ENSINO
No dia 4 de janeiro, decorreu na biblioteca do CEF, uma ação de formação intitulada OTIMISMO NO
ENSINO.
A formadora foi a Prof.ª Doutora Helena Marujo, nome notável na investigação em psicologia positiva, é
doutorada em psicologia, na especialidade de psicoterapia e aconselhamento educacional. É autora de
vários livros entre eles, Otimismo e esperança na educação, Educar para o otimismo, Optimismo e inteligência emocional, Positive Nations and Communities, Positivamente, Pedagogia del otimismo, Família
e o sucesso escolar.

Muitos são os investigadores que afirmam
que em ambientes de felicidade, as crianças
aprendem mais e melhor. Por acreditarmos
nisso, procuramos todos os dias que o CEF
seja uma escola de afetos.

O otimismo não acontece no vazio, é determinado pela qualidade da relação que estabelecemos com os outros, em casa, na escola, no local
de trabalho e noutros contextos em que se desenrola o nosso quotidiano.

Nesta ação, foram desenvolvidas essencialmente duas temáticas: o otimismo e a esperança na educação, numa perspetiva de autodesenvolvimento e autonutrição para cada um dos
docentes; e educar para o otimismo, abordando
a pedagogia de ensino que pretende educar alunos na felicidade.

A ação de formação terminou com um TPC para
professores que deixamos aqui para que o leitor
possa também experimentar fazê-lo, tentanado
progredir continuamente no otimismo. É sempre
possível sermos, no futuro, mais otimistas do que
somos hoje, daí a razão de ser deste TPC que é
composto por quatro tarefas, sendo a primeira
identificar três bênção diárias, que poderão ser
apenas pensadas, escritas ou partilhadas com
alguém. A segunda tarefa é otimizar a gratidão
– dizer obrigado, verbalizando ou enviando uma
mensagem, ou deixando um post it, ou escrevendo uma carta. Sentir-se grato pelas bênçãos diárias, que identificou na primeira tarefa, é também
recomendável. A terceira tarefa consiste em praticar a força de vontade, por exemplo, dar a vez a
alguém numa fila, tomar um duche de água fria,
abster-se de comer um doce, etc. A última tarefa
deste TPC será identificar a “rede de energia positiva” que nos rodeia, quer na família, quer na
escola, quer no local de trabalho.

Fim de tarde! Término de um dia de aulas, dia vinte e três de novembro! Cansados!
Porém o dever fala sempre mais alto e os professores de português lá estavam, na sala de
apoio do secundário, para percorrer o caminho
«Da educação literária à escrita» traçado por
Conceição Neto e Rosa Maria Amaral,

autoras
de
manuais da Areal Editores, que prontamente se dispuseram a trocar experiências com o grupo, no âmbito de ações estratégicas de ensino, (inovadoras e motivadoras!).
Foi uma ação proposta pela delegada de Departamento com o fim de o respetivo grupo poder
questionar, partilhar e quiçá conhecer estratégias
inovadoras (de preferência milagrosas, já que estamos em Fátima!) para fazer face à crescente
dificuldade em lecionar programas exigentes a
alunos que vivem o seu dia a dia conectados às
novas tecnologias, as tais que respondem a tudo,
apenas com um clique, evitando o malfadado esforço de ter de lidar com textos que dizem ser
pouco aliciantes, mas que são o objeto de avaliação recomendado pelo ministério de Educação.
Num ambiente pautado, por um lado, pela
curiosidade, e, por outro, pelo desejo de a satisfazer, chegou-se ao fim com a certeza de que a partilha é, sem dúvida, a fonte do engrandecimento a vários níveis, sobretudo pessoal e cultural.

positivo de forma intensa. O otimismo é olhar
para a realidade que nos circunda de forma mais
esperançosa. Os bens relacionais são muito importantes na nossa vida. Indivíduos em contextos
relacionais tóxicos, nomeadamente em relações
que lhes trazem sofrimento, ou sozinhos, têm
mais dificuldade em ser otimistas.

Professora Margarida Castelão Dias
Coordenadora da Formação

Professora Adelaide Lopes
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Helena Marujo referiu que, otimismo não significa que não há problemas ou que basta pensar

Um olhar sobre o
Centenário das
Aparições de Fátima
Concurso dinamizado pela Santa Casa da
Misericórdia no qual participaram alunos do
Centro de Estudos de Fátima que viram o seu
empenho reconhecido.

N

o âmbito das comemorações do Centenário das Aparições de Fátima, a Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa promoveu um
concurso escolar destinado a crianças da catequese, alunos das escolas católicas e alunos que
frequentam a disciplina de EMRC (Educação Moral, Religiosa e Católica) nas escolas públicas, durante o ano letivo 2016/2017. Os trabalhos dos
concorrentes podiam assumir a forma escrita ou
plástica (desenho, pintura, banda desenhada,
fotografia, escultura) e deviam exprimir a força
espiritual das aparições de Fátima.
A realização dos trabalhos foi dinamizada e
acompanhada pelos professores Lígia Carvalho
e Luís Cunha, e ainda Maria da Graça Fevereiro,
no âmbito das disciplinas de Educação Visual e
EMRC, respetivamente.

II Seminário Juvenil

N

C
O
N
T
R
A

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

o dia 29 de novembro, nós, os alunos do 10.ºA, fomos ao Cineteatro de Ourém a convite da respetiva câmara municipal, participar no Segundo Seminário Juvenil Contra a Violência Doméstica, no qual declamámos poesia escrita por nós próprios.
Partimos, então, de autocarro, sendo acompanhados pelas professoras Margarida Castelão e Anabela Milheiro que, juntamente com a professora de Português, Adelaide Lopes, fizeram os possíveis para que conseguíssemos participar na atividade.
Ainda tivemos oportunidade de encontrar amigos, ver pessoas que já não víamos há muito tempo e
fazer novas amizades. Foi uma manhã fantástica com nervosismo, sorrisos e gargalhadas à mistura!
Para além de tudo isto, foi estimulante recordar o que implicitamente já sabíamos, até por alguns dos alunos terem participado no clube de Cidadania + da nossa escola, ouvir o que
cada um pensa sobre o assunto e adquirir mais conhecimento sobre o tema.
Foi assim que passámos uma manhã interessante e divertida na companhia de outras escolas do
concelho.

O CEF participou neste concurso submetendo
à apreciação do júri 39 trabalhos de alunos do
2.º e 3.º ciclos. O resultado foi muito gratificante
para os participantes, pois houve dois vencedores com prémios monetários. No 2.º ciclo, destacou-se a aluna Beatriz Silva Correia, atualmente
a frequentar o 7.ºano, que apresentou um desenho, classificado em segundo lugar, premiado
com 200 euros. No 3.ºciclo, foi premiado com
200 euros o aluno Pedro Gomes Santos, cujo trabalho, uma poesia sobre Nossa Senhora, ficou
em terceiro lugar.

Beatriz Silva Correia
2º Escalão – 2º Prémio

Pedro Gomes Santos3º Escalão – 3º Prémio

Além destes desejados prémios, o CEF viu ainda reconhecidos outros três, não monetários, atribuídos
aos trabalhos de Inês Matos F. Santos, do 7.º ano,
classificado em 5.º lugar; a Maria Gonçalves Ferreira, do 6.º ano, em 8.º lugar; e a Nahira Ferreira, do
6.º ano, que obteve um honroso 10.º lugar.

Inês Matos Santos
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2º Escalão – 5º Prémio

Maria G. Ferreira

2º Escalão – 8º Prémio

Nahira M. Ferreira
2º Escalão – 10º Prémio

A entrega dos prémios terá lugar em Lisboa.
Professora Maria da Graça Fevereiro

ATIVIDADES

ATIVIDADES

DIA MUNDIAL DA
ALIMENTAÇÃO
16 de outubro

Este desafio pelo conhecimento decorre
durante o ano letivo em três fases – local,
distrital e nacional – com base em provas
interativas disponibilizadas através da plataforma online Escola Virtual.
Com esta iniciativa, a Porto Editora pretende contribuir para o desenvolvimento educativo, pessoal e social dos jovens.

O

Apesar de sofrer
um declínio constante por mais de
uma década, a fome
mundial
parece
estar a aumentar
novamente,
com
múltiplas formas de
desnutrição que ameaçam a saúde de milhões
de pessoas. No mundo produzem-se alimentos mais que suficientes para todos, no entanto 815 milhões de pessoas padecem de fome.
O estado de segurança alimentar e nutrição no
mundo é um alerta de como o crescente número de conflitos, cujos impactos são muitas vezes
exacerbados por condições climáticas adversas, é um dos principais fatores dessa mudança
Para alertar a comunidade educativa do
CEF para esta realidade organizaram-se várias atividades ao longo da semana integradas no Núcleo de Educação para a Saúde.

Os alunos do 5.º ano respondem a questões de Matemática, os do 6.º ano de Ciência, os do 7.º ano fazem a prova de Leitura e
os alunos do 8.º ano realizam a prova de Inglês (sendo esta última da responsabilidade
da Cambridge English Assessment).
Professora Márcia Boucinha

Os alunos do 5º ano, nas disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento, Português e TIC, realizaram um trabalho com o objetivo de chamar
a atenção para a alimentação como um direito
humano básico, pondo em evidência os contrastes entre aqueles que padecem de fome
e os que têm uma alimentação incorreta. Os
alunos apresentaram algumas frases e imagens
que nos transmitem informação sobre o
estado da alimentação no mundo, lembrando
que, se por um lado a fome mata por ano,
mais pessoas do que a malária, a tuberculose
e a SIDA juntos, por outro, em 2014, mais

de 600 milhões
de adultos eram
obesos, o que
equivale a cerca de
13% da população
adulta
mundial.
Elaboraram
também algumas frases, onde realçam a importância de pequenos gestos que cada um
não deve esquecer, no seu dia-a-dia, e que
contribuem, quer para uma alimentação saudável, quer para a diminuição do desperdício
alimentar. Não nos podemos esquecer que
um dos maiores desafios que enfrentamos
é como assegurar que uma população, que
se prevê que ascenda aos 10 mil milhões em
2050, tenha alimentos suficientes para satisfazer as suas necessidades nutricionais.
Os alunos do 7º ano, após uma análise da
ementa semanal, da cantina escolar, aplicaram os seus conhecimentos adquiridos na
disciplina de Inglês, e fizeram a sua tradução para a Língua Inglesa, com o apoio da
professora. Com esta atividade, procurouse sensibilizar os alunos para a importância
de uma alimentação saudável e para o uso
da cantina escolar.
No dia 20 de outubro, no âmbito da disciplina de Ciências Naturais, os alunos do 6º ano
comemoraram o Dia Mundial da alimentação, realizando um Quizz com a utilização
da aplicação Kahoot, sobre Alimentação
Saudável, elaborado pelos alunos do 9º ano
e integrado nas atividades do NES (Núcleo
de Educação para a Saúde).

O Dia Mundial
da Alimentação
é uma forma de demonstrar o
compromisso com o Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável,
que pretende erradicar a
fome até 2030.
NES – Teresa Ferreira

Inforcef – janeiro 2018 – 22

O

LITERACIA 3Di é uma iniciativa da
responsabilidade da Porto Editora
que consiste num desafio nacional
dirigido aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do
Ensino Básico de todo o país, envolvendo os
respetivos professores e estabelecimentos
de ensino, com o propósito de avaliarem as
suas competências em quatro dimensões do
saber: Matemática, Ciência, Leitura e Inglês.

Dia Mundial da Alimentação celebra-se anualmente a 16 de outubro e é atualmente reconhecido
em mais de 150 países, tornando-o um dos
dias mais celebrados do calendário da ONU.
Os eventos realizados para celebrar este dia,
têm este ano como tema, Mudar o futuro da
migração. Investir em segurança alimentar
e desenvolvimento rural e o seu objetivo é
promover a consciencialização e desenvolver uma ação à escala mundial, para aqueles
que padecem de fome, e garantir a segurança alimentar e dietas nutritivas para todos.

Cabazes de Natal 2017 –
Generosidade, Voluntariado
A partilha, a dádiva, a solidariedade, a ajuda, a generosidade são valores muito importantes e concretos na nossa cultura e, na época natalícia, estes valores tornam-se mais evidentes, mais vincados, mais fortes.

E

sta é uma época em que se pede para
tudo: Banco Alimentar (1.º fim de semana
de dezembro), catequese, escuteiros, escolas. Este ano, o CEF aderiu à campanha em favor
do Banco Alimentar, participando na recolha de
bens alimentares, junto de uma superfície comercial de Fátima, de manhã e de tarde, com alunos
do Ensino Básico e Secundário, coordenados por
dois professores. Para todos os participantes,foi surpreendente a generosidade das pessoas.
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Igualmente de realçar foi a generosidade dos
encarregados de educação dos alunos do Externato e do CEF. Graças à sua magnanimidade, este
ano, os Cabazes de Natal foram provavelmente
mais recheados do que no ano passado. Segundo
a tradição que se tem vindo a afirmar na Escola,
os alunos do Ensino secundário organizaram os
cabazes por turma, cada um trazendo produtos
ou oferecendo dinheiro para comprar bens que
integrassem as ofertas trazidas de casa: uma parte desse dinheiro era fruto de renúncias e poupanças destinadas a essa finalidade: ajudar famílias carenciadas! No Ensino Básico, em vez da
recolha de poupanças em dinheiro, os alunos pediram aos pais, trouxeram o que podiam oferecer
e foram os alunos do Clube de Solidariedade que
se encarregaram de “confecionar”os cabazes,
embelezando-os, adequadamente, também para
criar atmosfera natalícia. Essa atividade ocupou a
última tarde em que o Clube se reuniu e foi bonito
ver três dezenas de alunos totalmente atarefados
na preparação dos cabazes: nesse dia, para alguns,
o horário prolongou-se para além do tempo habitual da hora destinada às atividades do Clube.

Calliope Theatre Company

N

o dia 12 de janeiro, Calliope Theatre Company veio à nossa escola e
apresentou duas peças interativas:
“The Missing Queen” e “Romeo and Juliet”.
Este evento é sempre bem recebido pelos nossos alunos, pois permite-lhes interagir com os
atores, e ajudá-los a desenvolver não só as suas
competências artísticas, mas também as linguísticas. Além disso, abre as “portas” para um mundo de fantasia, imaginação e entretenimento!
Baseado na informação enviada pelo
grupo de teatro (em Inglês!), aqui estão as sinopses dos dois espetáculos.
!
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Sem mencionar nomes daqueles que contribuíram tão generosamente para que a Escola
pudesse encher os cabazes com produtos de
qualidade e encher de alegria os corações das
pessoas a quem eram destinados, fique aqui
expresso um agradecimento muito especial ao
Encarregado de Educação de um dos alunos da
Escola que decidiu ultrapassar todas as marcas
e oferecer bacalhau suficiente para o espaço
que lhe estava reservado em cada um dos 25
cabazes distribuídos em nome do Ensino Básico.
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Em nome da Escola, do Clube de Solidariedade do CEF e das pessoas beneficiadas, um
obrigado especial e um bem-haja! E um obrigado também a quantos, no CEF, contribuíram
com o seu trabalho para este sucesso, com votos para que a alegria e a gratidão deste Natal
se mantenham ao longo de to o ano de 2018.
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Professora Maria da Graça Fevereiro

ATIVIDADES

ATIVIDADES

PEDDY PAPER DIREITOS HUMAN

N

S

o dia quinze de dezembro, os alunos
do 5.ºano participaram na atividade
“ Peddy Paper” alusiva ao tema “ Os
Direitos Humanos”, no âmbito do Projeto de
Autonomia e Flexibilidade Curricular (PAFC).
A atividade, dinamizada pelos professores do
5.ºano de escolaridade, foi o culminar de todo
o trabalho desenvolvido ao longo da segunda
metade do primeiro período, durante o qual os
alunos pesquisaram e elaboraram, em grupo e
individualmente, trabalhos que apresentaram
oralmente e por escrito. Ao longo do trabalho, foram apresentadas aos alunos questões
e situações-problema autênticas, socialmente
importantes e significativas, que serviram de
ponto de partida para a pesquisa e investigação, com vista à construção de conhecimento
em várias áreas de desenvolvimento do aluno
(ou disciplinas).

Promover sonhos e desejos a crianças
e jovens como os nossos alunos foi o mote
que nos levou a abraçar o projeto de cariz
solidário.

A Fundação Make-A-Wish® Portugal, reconhecida como IPSS desde 2009, tem como missão
realizar os desejos de crianças e jovens, dos 3
aos 18 anos, que sofrem de doenças que colocam em risco a sua vida, levando-lhes um momento de força, alegria e esperança.
O Programa Make-A-Wish tem como principal
objetivo envolver a comunidade escolar e local
com a missão da Make-A-Wish, sensibilizando
para a importância da solidariedade, da responsabilidade social e espírito de voluntariado nos
mais jovens, sendo uma componente que os
acompanhe ao longo da sua formação pessoal e
profissional.

Sob a coordenação da professora Carla Ferreira,
as turmas do 9.º C e 10.º C organizaram a recolha
de donativos e contribuíram para a envolvência
de toda a comunidade escolar: alunos e suas famílias, professores e funcionários. O donativo foi
para a aquisição da(s) estrela(s) de Natal Make-A
-Wish, que posteriormente foi personalizada com
uma mensagem solidária e, em conjunto, definiram um plano de decoração.
De salientar que foram adquiridas
800 estrelas. Ato de generosidade
imenso!

Professora Carla Ferreira
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Os professores envolvidos definiram previamente a atividade e o percurso de aprendizagem a propor ao aluno, apresentaram problemas e colocaram perguntas, facilitaram a
pesquisa e promoveram o debate num clima
de aula que permitiu a troca de ideias aberta e
honesta entre todos.

Todos escreveram na sua “estrelinha” uma
mensagem às crianças com o propósito de transmitir “força” e “esperança” foi de uma grandeza
de humanidade inexplicável desde o 5.º ao 12.º
ano. Após a recolha das estrelinhas, passámos à
decoração. Tinha de haver um presépio pois “o
Natal é o nascimento de Jesus”. Tinha de haver
árvores de Natal pois “se calhar nem todas as
crianças conseguem montar a sua em casa”. E assim nasce uma parede com um presépio feito em
trapilho, três árvores de natal com canas cujos
efeitos são mensagens de crianças para crianças
e uma estrela polar que guia em direção a um
bom caminho e que, à sua passagem, deixa um
rasto de força, de esperança para que todos os
“wishes” das crianças sejam realizados com “alegria”.

D

epois da primeira edição em 2015 subordinada ao tema “A Literatura e a
Filosofia”, a segunda edição do Tabula
Rasa – Festival Literário de Fátima debruçou-se
sobre “A Literatura e o Sagrado”, um tema omnipresente ao longo de toda a história da literatura
e que se impôs naturalmente devido ao Centenário das Aparições, servindo assim de pretexto a
uma abordagem o mais ecuménica possível.

rama literário em Moçambique e Timor-Leste,
na vertente temática em apreço, levada a cabo
por Delmar Gonçalves e Luís Cardoso, respetivamente.

As sessões e tertúlias decorreram entre os dias
15 e 18, tanto no Hotel Santa Maria como em
várias escolas da freguesia, em concreto a Escola de Hotelaria de Fátima, o Colégio do Sagrado
Coração de Maria, o Colégio de São Miguel e o
Centro de Estudos de Fátima, procurando abranger o maior e o mais diverso número possível de
público. No caso do CEF, os alunos e restante
público presente puderam assistir, na tarde de
sexta-feira, dia 17, a uma reflexão sobre o pano-

Trata-se de um festival literário que foge um
pouco aos parâmetros habituais do género. A sua
aposta no aprofundamento e na promoção da
lusofonia, estabelecendo pontes entre as diversas culturas de língua oficial portuguesa que se
espraiam pelo mundo, redimensionando-o, sem
esquecer a Galiza, assim como a abordagem do
labor literário numa perspetiva transdisciplinar,
mostram que se trata de um projeto diferenciado.

Por outro lado, este festival tem estimulado os
artistas locais, convidando-os a participar e estabelecendo assim um diálogo extremamente profícuo entre as diferentes linguagens criativas que
elevam a condição humana.
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O Tabula Rasa – Festival Literário de Fátima é uma iniciativa da Junta de Freguesia em
colaboração com o Movimento Internacional
Lusófono e a Revista Nova Águia, que tem sido
apoiada pela Câmara Municipal de Ourém.

Além disso, tem igualmente a vantagem de
criar sinergias entre variadíssimas instituições locais, nacionais e internacionais, de arriscar uma
abordagem temática pouco comum nestes eventos e de trazer alguns dos escritores e intelectuais mais respeitados até públicos de diferentes
faixas etárias que normalmente não têm acesso
aos benefícios de um contacto presencial com os
melhores criadores e pensadores.

ATIVIDADES

VISITAS DE ESTUDO

Museu do
Dinheiro e Baixa
Pombalina
Os alunos do 11ºD e E, do Curso Científico
Humanístico de Ciências Socioeconómicas e de
Línguas e Humanidades no passado dia 15 de
novembro, efetuaram uma visita de estudo ao
Museu do Dinheiro e à Baixa Pombalina, em
Lisboa. A atividade foi dinamizada no âmbito
das disciplinas de Economia e Geografia.

C

hegados à capital, iniciaram a visita ao
Museu do Dinheiro, cujo ponto de partida
é feito pela antiga igreja de São Julião - um
edifício com séculos de história, de traça pombalina,
♥ após o terramoto de 1755. Em 2006, o Banco de
Portugal decidiu restaurar e reabilitar o edifício
para aqui instalar o museu. Neste museu, desde
o restauro da igreja, ao ‘design’,
passando pela tecnologia, até ao
fabrico das peças de exposição
tudo é ‘made in Portugal’.
Nesta viagem pelo Museu do
Dinheiro, pode ver-se a barra de
ouro, um lingote, com quase 13
quilos, 99% de ouro maciço e 24
quilates, é uma das 1200 peças
das cerca de 51 mil que constituem o acervo que o
Banco de Portugal tem vindo a reunir desde 1974,
procurando com isso mostrar “a relação do homem
com o dinheiro”.

pertinentes e também com atividades mais
lúdicas, das quais, mereceu particular destaque, a
possibilidade de imprimirem notas com a sua cara e
até de verificarem se as que tinham no bolso eram
realmente verdadeiras!... aprendendo com isto, as
técnicas para reconhecer notas falsas e até pedir
um desejo no poço virtual.
No final, o feedback foi muito
positivo de ambas as partes.
Durante a tarde, numa
onda mais geográfica, os alunos
percorreram a emblemática
Rua Augusta da qual fizeram
o levantamento funcional! E…
falando em funções…comércio….
lojas… ainda houve tempo para algumas compras!
A Economia a funcionar!
Professora Margarida Silva

No Museu, pode conhecer-se a primeira
moeda do mundo ocidental, que surgiu em Lídia
(atual Turquia) no século VII AC. Pode ver-se ainda
das primeiras moedas do Oriente. Acompanhados
pela interessante explicação da guia, tiveram
oportunidade de interagir com questões
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Neste local, visitámos essencialmente três espaços: Geódromo, Carso e Quiroptário. O Geódromo é um
simulador que nos permitiu fazer uma viagem até ao tempo dos dinossauros que deixaram as suas marcas na rocha calcária da serra de Aire. No Carso, vimos uma exposição a 3D da bacia de alimentação do rio
Alviela. De referir que o termo “ carso” serve para deignar os relevos onde predominam rochas calcárias.
Finalmente, no Quiroptário, os visitantes colocavam-se “na pele” de um morcego e tinham uma ideia dia a dia dos morcegos através de câmaras instaladas na gruta da Canada.
Finda a visita, ainda houve tempo para vistarmos a pequena loja do Centro que vendia produtos que estimulavam o interesse pela ciência, e para degustarmos o nosso lanche em alegre convívio com colegas e professores.
Regressámos ao CEF por volta das treze horas.
Alunos do 7.ºA e 7.ºB
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o dia 11 de outubro, dia de outono a lembrar o verão, partimos pelas
nove horas rumo ao Centro de Ciência Viva do Alviela. A visita realizou-se no âmbito das disciplinas de Ciências Naturais e de
Físico - Química e fomos acompanhados pelas
professoras Ana Aleixo e Leonor Rodrigues, docentes das referidas disciplinas e, ainda, pelas professoras Rosa Nunes e Graça Fevereiro.
Chegados ao local, estávamos perante a praia
fluvial dos Olhos de Água e, junto à maior nascente cársica do país, encontrava-se o Centro de Ciência Viva do Alviela- Carsoscópio que
funciona, simultaneamente, como espaço de
divulgação científica e de educação ambiental.

N
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tras estrelas e com o diâmetro do nosso planeta.
Do satélite natural da terra, a lua, vimos as
suas diferentes fases e ficámos a saber que,
na sua superfície, existem zonas montanhosas
designadas “continentes” e planícies chamadas “mares”. Visualizámos, ainda, eclipses da
lua e do sol, e assistimos à conclusão da apresentação com a teoria que descreve a origem
e evolução do Universo-Teoria do big bang.
Considerámos esta sessão muito interessante,
sobretudo pela forma muito clara e interativa de
aprender e de consolidar conhecimentos adquiridos na sala
de aula, pois fomos, permanentemente, convidados a responder a variadas perguntas.
Finda esta sessão, tivemos
também a oportunidade de
colocar questões e perceber
que o conhecimento neste domínio ainda é limitado.
Alunos 7.ºA e 7.ºB
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o dia seis de outubro de 2017, os alunos das turmas A e B, do sétimo ano
de escolaridade, no âmbito da disciplina de Ciências Físico-químicas, deslocaramse ao ginásio da nossa escola, com o objetivo
de assistirem a uma sessão de Planetário e de
conhecerem um pouco
mais do Universo imenso.
Aí se encontraram com
o engenheiro Vasco Eloi
que começou por alertar os alunos para as regras a cumprir e se disponibilizou para esclarecer dúvidas/curiosidades, no final da sessão.

Após o decurso da mesma, os alunos contaram
o seguinte: entrámos para uma tenda
com a forma de uma
semiesfera.
Lá dentro, com a
ajuda de uma série
de instrumentos, foi
projetado um céu artificial. Aí, pudemos
observar estrelas,
planetas, constelações (tais como
a Ursa Maior, Ursa Menor, Cassiopeia entre outras). Das estrelas,
ficámos a saber que a sua “maternidade” se chama nebulosa, que
evoluem e um dia hão de morrer.
O sol é uma estrela de meia idade
e nem sequer é a maior das estrelas. Relembrámos as unidades de
medida no Universo (anos-luz e
Unidade Astronómica). Comparámos o diâmetro deste astro com o diâmetro de ou-

Encantos da Giesteira

N

ós, um grupo de alunos da Universidade Sénior do Centro de Estudos de
Fátima fez uma visita de estudo e conhecimento à Giesteira. Iniciámos, então, a visita
com um almoço num restaurante local, onde degustámos os sabores da terra. Depois do almoço visitámos uma queijaria e fomos até ao Barreiro, onde foi dada a conhecer aos visitantes a
sua história que é muito antiga. Prosseguimos a
visita até ao Casal das Carvalhas, berço da Giesteira, onde foi contada a sua lenda, que é linda.

A Giesteira é rica em história e também
teve, e continua a ter os seus artistas.

Subimos até aos moinhos e desfrutamos
da bela paisagem sobre o concelho de Ourém e em particular da freguesia de Fátima.
Depois, descemos e visitámos uma fábrica de

Fazer queijo e velas é arte, assim como o engenho que os nossos antepassados tiveram
para trabalhar as pedras e moldar o barro para
a construção das suas casas, dos moinhos e a
inteligência que tiveram em procurar locais,
onde escavaram o barro e construíram reservatórios de água para as suas necessidades, tudo
isso é arte. Esta evoluiu e permite-nos hoje
ter casas muito confortáveis com água, luz e
tudo o que necessitamos. Os visitantes adoraram a visita e prometeram voltar em breve.
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velas, a Capela e, por fim, a escola, onde matámos saudades dos tempos de criança. Havia
ainda outros locais a visitar, mas o tempo não
deu para mais. Fomos acompanhados por alguns professores do CEF (Anabela Silva, Rosário Ribeiro, Teresa Ferreira e Rosalina Sousa).
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studos arqueológicos demonstram que os Lusitanos, povos pré-romanos que habitaram a
Península Ibérica, viviam essencialmente de
uma agricultura rudimentar, do pastoreio e da recolha de produtos que a natureza tinha para oferecer; usavam manteiga em vez de azeite, bebiam
água e uma espécie de cerveja de cevada, pois o
vinho apenas era utilizado em grandes festas. Após
a derrota dos Lusitanos e de outras tribos pelos Romanos, a história da cerveja passa por um período
de discrição, pois os romanos preferiam o vinho.
Com a queda do Império Romano do Ocidente e a
chegada dos povos bárbaros, voltou a consumir-se
cerveja. Só com a conquista levada a cabo por D.
Afonso Henriques, e terminada pelos seus descendentes, se implantou uma cultura que possibilitava
a produção e consumo de cerveja.
De acordo com um documento datado de 1402,
terá chegado um carregamento de duas toneladas
de cerveja alemã a Lisboa; já em 1437 chega também a Lisboa uma outra embarcação com origem
no porto báltico de Danzig que, entre outros artigos, trazia cerveja. No século XVII, há já notícias de
se consumir cerveja em quantidades assinaláveis,
comprovadas com o facto de existir nessa época
um local em Lisboa denominado Pátio da Cerveja, situado na antiga freguesia da Conceição Nova.
No entanto, o consumo desta bebida não era tão
pronunciado como em outros países europeus. Um
documento de 1710 dá-nos conta da produção de
cerveja e os registos de entradas de mercadorias
nos portos nacionais traduzem a importação de
cerveja de vários pontos da Europa, principalmente
de Inglaterra, Alemanha e França.
Na era moderna da indústria cervejeira portuguesa,
duas empresas ganham claro destaque: a Centralcer e a Unicer. A marca Sagres surgirá em 1940 pela
Centralcer. No novo milénio, a SCC foi adquirida
por um dos maiores grupos cervejeiros europeus,
a Scottish & Newcastle, empresa que controlava
marcas como as belgas Maes e Grimbergen, a grega Mythos, a francesa Kronenbourg, entre muitas
outras. A aquisição de 100% das ações foi concluída
em 2003, tendo a partir de então a empresa passado a designar-se por SCC - Sociedade Central de
Cervejas e Bebidas, S.A.
Depois de conhecermos esta história, fomos saborear um petisco. Quando o “festim” terminou, regressamos a Fátima por volta das 16h.

Andreia Casalinho; Márcia Santos; Matilde Neto - 10.º C

C

Componentes da Cerveja
om esta visita ficaramos a conhecer os processos de produção da cerveja.

A cerveja é feita à base de matérias-primas
como a água, a cevada e outros cereais. Tudo começa com a molha, ou seja, a cevada demolhada para
depois esta poder germinar, durante 5 dias, originando malte. Este passa para a maltaria onde se
interrompe a germinação. Aí é seco e/ou torrado e,
consoante o tempo de secagem e as temperaturas
a que é sujeito, o grão de malte ganha diferentes
tonalidades, dando origem a diferentes tipos de
cervejas. Temperaturas mais altas originam cerveja
preta e temperaturas mais baixas originam os outros tipos de cerveja.
Depois de feito, o malte é misturado com água a
elevadas temperaturas formando o mosto que é
filtrado. De seguida, adiciona-se a flor de lúpulo
que lhe confere o sabor, nomeadamente o nível de
amargura, estabiliza a espuma da cerveja e atua
como conservante natural, estando o mosto durante algum tempo em repouso. Durante o repouso,
sedimentam muitas partículas que são removidas
posteriormente por filtração. Após filtrado, o líquido é transferido para tanques de fermentação
onde arrefece e são adicionadas as leveduras que
garantem a formação do álcool e CO2.
O dióxido de carbono (V) é guardado em botijas,
que são distribuídas conjuntamente com os barris
de cerveja, nos cafés, para servir a cerveja sob pressão (imperial).
Depois da fermentação, a cerveja é aquecida a
60ºC e rapidamente arrefecida até à temperatura
ambiente. Este processo é denominado pasteurização e permite eliminar as bactérias presentes na
cerveja. Ao longo de todo o processo, é necessário
proceder ao controlo de qualidade da cerveja de
forma a garantir que o produto final é de excelente
qualidade.
A partir daqui, a cerveja já está pronta a ser engarrafada, seguindo para as linhas de enchimento.
Aí, é engarrafada em barris ou garrafas reutilizáveis
depois de lavadas e segue-se a rotulagem.

Alunos do 10.ºA
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E

História da Cerveja
em Portugal

O percurso da Sagres

E

O Fabrico da Cerveja

N

sta visita teve como objetivo reesta visita ficámos a conhecer o
conhecer os aspetos que estão
processo de fabrico da cerveja.
relacionados com o quotidiano
As principais matérias-primas
da economia, conhecer os processos utilizadas no fabrico de cerveja são a
de fabrico da cerveja, a sua história e água, malte, lúpulo e outros cereais
promover as relações interpessoais.
não maltados. A água é um elemenFomos recebidos pela funcionaria da to muito importante neste processo e
empresa, que, gentilmente, nos rece- pode sofrer alteração de acordo com
beu e explicou um pouco sobre a his- a sua composição. O malte é produzido através de grãos de cereais, nortória da cerveja da Sagres.
malmente cevada, e é responsável por
Explicou-nos que a história da cerveja conferir à bebida o sabor característida Sagres começou em 1934, quando co, a cor e o aroma. O lúpulo é uma
foi criada a Fundação da Sociedade planta trepadeira que produz uma flor
Central de Cervejas. No ano de 1940, que é responsável pelo sabor amargo
aproveitando o momento histórico típico da cerveja, e possui propriedada realização da Exposição do Mundo des bactericidas eliminando bactérias
Português, e após cuidadosos ensaios, da cerveja, por isso é considerado um
a Sociedade Central de Cervejas, tam- conservante natural. Os outros cebém conhecida por SCC, lança no reais não maltados, normalmente mimercado a cerveja Sagres. Em 1968, lho, são moídos e transformados em
deu se o início da produção da fábrica gritz após a extração da sua gordura
da Vialonga. Em 1972, a cerveja Sagres lança no mercado a famosa Mini A cevada é colocada em tinas, onde
que respondeu totalmente à neces- circula água de modo a evitar a asfixia
sidade do consumidor português em dos grãos. Esta fase dura cerca de um
ter na sua mão uma cerveja sempre dia e a humidade do grão aumenta de
fresca. Em 2009, a marca Sagres volta 12% para 45%. Após a molha, a cevaa surpreender os portugueses ao lan- da é posta numa caixa de germinação,
çar novas inovações no mercado, um mexida e a humidade é mantida a
barril de 20L e outro mais reduzido 100%. De seguida, a cevada é colocade 5L de cerveja à pressão, com um da na zona de secagem e espalhada,
sistema de extração incorporado, sem para interromper a germinação, obnecessidade de máquina, e a Sagres tendo-se o malte.
mini de lata. Em 2012, a cerveja Sa- O malte é moído conjuntamente com
gres renova a sua imagem, reforçando outros cereais, obtendo-se uma faria Portugalidade, e lança no mercado nha, que é misturada com água a difea primeira garrafa de alumínio, que rentes temperaturas, para se obter o
permite refrescar mais rapidamente a mosto. Este mosto é, depois, filtrado,
cerveja. Em 2015, a Cerveja Sagres co- de modo a separar e remover todas as
memorou 75 anos, e, em 2016, volta matérias que não se tenham dissolvia renovar a sua imagem, reforçando a do, como as cascas do grão.
portugalidade da marca, exaltando as O mosto segue para a caldeira de ebuidentificações nacionais e inscreven- lição, onde é fervido e lhe é acrescendo no logotipo a expressão “Desde tado o lúpulo. Seguidamente, é arre1940”.
fecido de 11 a 18 graus.
Seguidamente, referiu que, quanto
às matérias primas, a Sagres é 100%
natural, pois tem como principais ingredientes: a água, o malte, o lúpulo
e outros cereais não maltados. No seu
fabrico, não são utilizados quaisquer
aditivos ou conservantes. Na fabricação do malte, no processo de maltagem, a cevada é sujeita às operações
de molha, germinação e secagem com
o objetivo de ativar as enzimas necessárias. Na produção de cerveja, depois do fabrico do malte, o processo
de produção decorre em três fases:
fabrico do mosto, fermentação e enchimento.

Curiosidades sobre a
Sociedade
Central de Cervejas
A Sociedade Central de Cervejas foi
constituída em 1934 com o objetivo
de comercializar as cervejas produzidas pelas antigas Companhia Produtora de Malte e Cerveja Portugália,
Companhia de Cervejas Estrela, Companhia de Cervejas Coimbra e Companhia da Fábrica de Cerveja Jansen.
O grupo SCC possui também a Sociedade da Água de Luso e, desde março
de 2008, que pertence a 100% ao Grupo Heineken, tendo como principal
atividade a produção e a comercialização de malte, cerveja e refrigerantes.
Apesar do principal produto aqui produzido ser a cerveja Sagres, a SCC
também produz produtos da Heineken, Luso e diversos refrigerantes e
sidras. As principais matérias-primas
utilizadas são a água e diversos cereais como a cevada e lúpulos.
Atualmente, a SCC conta com cerca de
750 colaboradores e tem como principais clientes: Angola, Cabo Verde,
Moçambique entre outros.

Curiosidades:
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Na fermentação, é adicionada levadura, cuja quantidade varia dependendo
dos aromas e teor alcoólico que se
pretendem obter. A levedura transforma os açúcares em álcool.
Na maturação, fase de repouso, alguns componentes indesejados são
eliminados. Após isto, a cerveja está
pronta para o processo de filtração,
que irá dar à cerveja a estabilização
final.
Finalmente, a cerveja é pasteurizada,
de modo a eliminar micro-organismos, e segue para a linha de enchimento, onde é embalada e rotulada.
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Logo a seguir, evidenciou que o número de trabalhadores da sagres eram
cerca de 750 empregados e que havia
três turnos.

Após a visita à Fábrica Central de Cerveja, dirigimo-nos ao Campera Outlet
Shopping onde almoçámos e pudemos conviver e conhecer um pouco
É importante referir que, por hora, melhor os nossos colegas do 10º ano.
são produzidos cerca de 64 Mil litros O que mais gostámos na visita, foi ter
de cerveja e mencionar que, antiga- a oportunidade de conhecer uma fámente, eram portugueses que diri- brica por dentro e contactar com a
giam a Central de Cervejas e Bebidas e realidade industrial. O convívio entre
que, nos dias de hoje, 100% do capital todos foi também um aspeto que gospertence aos holandeses.
támos muito.
Inês Santos e Maria Francisca – 10.ºC

Alunos do 10ºB

Mariana Vieira e Sofia Kotova- 10.°C:

VISITAS DE ESTUDO

CLUBES

E

stamos tantas vezes concentrados em nós
próprios, fechados na nossa pequena bolha
e absorvidos, de tal forma, com as nossas
frustrações e problemas diários que colocamos
em segundo plano, o que é realmente importante. Claro está que o alcance dos nossos objetivos
profissionais é algo necessário e imprescindível ao
desenvolvimento cognitivo e realização pessoal.
Contudo, não vivemos sozinhos no mundo e, por
isso, a nossa missão não se resume, com certeza, apenas ao aumento do nosso ego. Todos nós
procuramos o sentido para a nossa vida e, com
ele, a nossa própria felicidade. E se esse bem-estar estiver intimamente ligado ao modo como
interagimos com as pessoas que nos rodeiam?
Nestas férias de Natal, época de solidariedade
e de harmonia, eu e outros alunos do secundário aceitámos o convite da nossa querida professora Ana Aleixo, e embarcámos na aventura de
ser voluntário no Centro João Paulo II, trabalhar
durante quatro dias com pessoas com deficiência e limitações a diferentes níveis, e partilhar
o que temos de mais valioso: o nosso tempo.

(In)significâncias

Apesar de já saber que casos destes existem, contactar com pessoas que realmente vivem situações
assim, torna tudo mais real e pungente. Ao perguntar a uma pessoa sem qualquer tipo de limitações
um dos seus maiores desejos, as respostas obtidas
passam, maioritariamente, por coisas supérfluas
como “ter aquele carro último modelo”, ou “ganhar
o euromilhões”, ou “ter determinado corpo”. Por
isso, uma das coisas que mais me tocou foi ouvir o
desejo de um utente: “Quem me dera não ter sido
alvo de um AVC e voltar a ser normal”. Isto realmente mudou toda a minha perceção do que é a vida
e fez-me questionar o modo como a encaramos.

Se há quatro dias atrás, a minha definição de voluntariado era meramente “Um ato nobre e de
coragem”, depois desta experiência tão intensa
emocionalmente, voluntariado passou a significar
o mais puro e incondicional ato de amor, um arrepio na pele, sorrisos verdadeiros, uma mudança

Quanto à nossa prenda de Natal, não estamos
preocupados, porque

tudo o que nós demos,
recebemos em dobro.
Como dizia Alexandre Herculano,

Mariana Lopes 12.º B
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de perspetiva. Isto porque atos como andar, comer, falar, sentar, levantar, que, aos nossos olhos,
são tão simples e se revelam rotineiros, não o são
para as pessoas que vivem nesta instituição, que
precisam de atenção e ajuda constantes. Uma coisa é nascer já com estas limitações, outra é passar a tê-las num momento da vida, como num
acidente de carro, e passar de ser capaz de fazer
uma refeição para a família para a incapacidade de
comer sozinho, o que só de pensar é devastador,
quanto mais ter de passar e aceitar essa condição.

De facto, os outros são mesmo o espelho de nós
próprios, e não é necessário perder o que damos
por garantido para dar valor. Às vezes, estamos
tão focados nos defeitos do nosso corpo que nos
esquecemos que é graças ao seu bom funcionamento que conseguimos ter a tal “vida normal”
que desvalorizamos, mas que, aos olhos destas
pessoas, era só o melhor presente de Natal. Contudo, não tendo a possibilidade de lhes dar o que
seria a vida ideal, o que podemos fazer por elas é
ser voluntário, é partilhar o nosso tempo e o nosso carinho, arrancar-lhes os sorrisos e gargalhadas mais sinceros, fazê-las acreditar que a vida
vale a pena e que não estão sozinhas nesta luta.

“o segredo da felicidade está
em encontrar a nossa alegria
na alegria dos outros”.

Natalis
Objetivos e Funcionamento
Tendo em conta a evolução que a Educação Artística sofreu ao longo dos anos, tornando-se numa necessidade educativa e deixando de ser um “luxo”, como era considerada frequentemente, o responsável
pelo Clube de Música do CEF considera ser necessário alargar o ensino da música para além das atividades curriculares normais, proporcionadas pelas aulas de Educação Musical e Educação Artística.
Efetivamente, está provado que a educação das artes é um complemento fundamental na formação
integral do indivíduo e prepara a mente e o espírito para a compreensão de certas abstrações presentes
nas matérias de várias disciplinas.
Por outro lado, atualmente, existe um número considerável de alunos que revela conhecimentos musicais que vão para além dos ministrados pela atividade curricular normal e que solicita constantemente
o apoio dos professores de artes no sentido de poder desenvolver na escola esses conhecimentos. Isso
tem acontecido mas de uma forma esporádica, nomeadamente quando se realizam as várias atividades
artísticas da escola.
Sendo assim, há já muitos anos, considerámos ser necessária a criação de um espaço e de um tempo
próprios onde os alunos possam desenvolver essas capacidades de uma forma organizada e apoiada sem

O natal está a chegar e com ele chega também
a desejada pausa letiva para que os alunos retemperem forças e adquiram motivação tão necessária para fazer face à exigência, empenho e
trabalho que se avizinha no segundo período.
Neste ambiente natalício, o clube de Português,
em parceria com a biblioteca da escola, numa pequena exposição, fez uma alusão à quadra festiva, elaborando postais de natal com a tradução
desta palavra em várias línguas. Explicou, também, a sua origem (do latim natalis), mostrando,
igualmente, a importância dos presentes - mirra, incenso e ouro - que ainda hoje se mantém.
Além disso, como nessa época se faziam grandes
banquetes, recordou que herdámos receitas de
natal, mas também a mística das festas litúrgicas, pois, de forma similar, são acompanhadas de
música com velas acesas para nos relembrarem
que Jesus veio para ser a “luz do mundo”.

prejuízo das aulas diárias.
São estas condições que o Clube de Música do CEF se propõe criar com os objectivos que a seguir
apresentamos.
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Funcionamento:
Os alunos são os protagonistas e os destinatários principais das atividades do Clube. Sendo
assim, tentamos dar resposta a todas as solicitações. Nesse sentido, disponibilizamos diversas
valências e eventos que vão para além do dia
destinado pela escola às atividades, a quarta-feira à tarde. Assim mesmo que os alunos estejam
inscritos noutros clubes, podem, se o horário o
permitir, pertencer também o Clube de Música.
Este ano contamos com as “Classes de Guitarra”,
o “Grupo de Percussão”, (renovado), o “Projeto
Bandas” e o “Coro do Clube de Música”.
As classes de guitarra, (iniciação e avançada)
funcionam nos tempos da tarde de quarta-feira,
destinados às atividades. O grupo de percussão,
renovado e reativado este ano, funciona à sextafeira numa das horas de almoço. É constituído
por três elementos da versão anterior do grupo,
alunos do Secundário, e por novos elementos do
segundo ciclo. Os mais velhos ajudam a formação dos mais novos. O projeto bandas funciona
de uma forma mais livre, sendo os alunos a escolher as horas disponíveis. O Clube dá apoio em
termos de material áudio e instalações. O coro
funciona à quinta-feira numa das horas de almoço e destina-se aos alunos que deixaram de ter
aulas de Educação Musical quando entraram no
3º ciclo mas pretendem continuar a participar
nas atividades artísticas da escola. Este ano é
constituído, maioritariamente, por alunos do 7º
ano mas está aberto aos alunos de outros anos.
Neste momento, atentos às novas tecnologias e
em colaboração com a TVCEF estamos a preparar dois videoclips a integrar em projetos de interdisciplinaridade.
A visibilidade dos trabalhos desenvolvidos no
clube teve já um momento alto na habitual festa de Natal e voltará a tê-lo na também habitual
Festa da Música, Chuva de Estrelas CEF 2018 no
final do segundo período.

Objetivos:
- Proporcionar aos alunos a oportunidade
de porem em prática as suas capacidades
específicas no campo da prática musical
fora do âmbito das aulas de Educação Musical ou Artística, quer esta prática seja vocal, quer seja instrumental.
- Desenvolver e educar a prática de trabalho em grupo, estimulando a auto-confiança e o respeito pela vivência em sociedade.
- Criar condições de trabalho que permitam os ensaios musicais necessários às múltiplas atividades artísticas do plano geral de
atividades da escola.
- Criar condições para que os alunos possam desenvolver projetos próprios.
- Estimular e permitir a criatividade.

Prof . Jorge Gonçalves

Clube de Português
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Visitas enriquecedoras
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o âmbito das Comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência,
o Centro de Deficientes Profundos João
Paulo II convidou o Clube de Solidariedade da
nossa Escola, que é constituído por alunos do
5.º ao 9.º ano, para participar no Dia Aberto,
com o objetivo de promover a aproximação da
Comunidade Escolar a esta população, dando
a conhecer as suas potencialidades e especificidades. Este Dia Aberto teve lugar no dia 6 de
dezembro de 2017, entre as 14.00 e as 16.00
horas, e os membros do Clube tiveram o prazer
de serem acompanhados também pela professora Ana Aleixo. Depois do acolhimento, estando igualmente presentes alunos dos Colégios de
S. Miguel e do Coração de Maria, foi mostrado
um vídeo sobre as atividades realizadas pelos
utentes desta Casa. A seguir, divididos em 3
grupos, acompanhados por técnicas do Centro
e pelas respetivas professoras que acompanharam os alunos dos diferentes colégios, chegou a
vez de os alunos conhecerem algumas valências
deste Centro. No final, houve tempo para recolher testemunhos de quase todos os alunos.
Deixo aqui apenas uma parte dos testemunhos
recolhidos: todos os 30 alunos que integraram o
grupo gostaram da visita e reconheceram que os
momentos passados no Centro foram enriquecedores e desafiadores para a sua maneira de
pensar e de sentir.
Professora Maria da Graça Fevereiro
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“Eu acho que ter
ido ao Centro João
Paulo II comoveu-me,
pois todas as pessoas merecem ter todos os direitos e serem tratadas
como as outras”
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“ Eu senti muita tristeza por ver
tantas pessoas com deficiência”;

“Para mim, a ida ao Centro João Paulo II comoveu-me,
porque vi como os meninos eram
felizes, apesar de terem problemas. Eu fiquei muito contente
por ver o Zé Manel, divertido, e
todos os outros meninos.
Gostei muito da visita”

N

o mesmo dia, da parte da manhã, já os alunos da turma A do 7.º ano, acompanhados pelas professoras Ana Aleixo e Graça Fevereiro, tinham participado no Dia Aberto do CRIF (Centro de Recuperação e Integração de Fátima). Sob os mesmos objetivos, tivemos oportunidade
de conhecer melhor as valências que este centro promove junto de pessoas tão diferentes, mas com tanto potencial. O momento mais
apreciado por todos foi o jogo de Boccia, um desporto adaptado, muito semelhante ao jogo tradicional petanca. Os testemunhos recolhidos no
final da atividade espelham a importância deste dia e a gratidão pelo convite que nos foi endereçado pelo CRIF: “foi um dia incrível!”; “As pessoas
com problemas conseguem fazer as mesmas coisas que nós e são também pessoas normais. O CRIF faz um ótimo trabalho.”; “Gostei imenso de
passar esta manhã no CRIF e somos todos iguais, mesmo com as dificuldades que temos de ultrapassar.”; “Ver como as pessoas com deficiência
conseguem fazer coisas que nós não conseguimos fazer e a felicidade deles de estarem lá. Gostei muito desta visita.”; “Percebi que podemos ser
muito diferentes, mas somos todos iguais.”; “Foi muito divertido e senti-me bem por ver pessoas com deficiências a conseguirem superar os maus
momentos e a ser feliz.”; “Adorei todos os momentos. Foi incrível!!!”
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DESPORTO ESCOLAR

Nadar em
afetos?

Por tudo isto, em contexto escolar, a natação deve
ser inclusiva e afetiva de forma a contribuir para a
formação integral dos alunos de forma individual
mas também em grupo.
Apesar de renovado e com algumas caras novas,
o Grupo Equipa do Desporto Escolar do CEF conta
com a participação efetiva de 30 alunos que treinam à terça-feira das 15h30 às 16h15 e quarta-feira
das 14h45 às 16h.

Demonstrar que conseguimos alcançar
os nossos objetivos é “nadar contra a corrente”…

Contamos com o contributo do espírito de grupo
e empenho de todos os alunos inscritos do 5.º ao
11.º ano para este ano letivo!

É preciso gosto, força, determinação, e mais do
que isso, paciência e uma boa dose de persistência.

			

S

abemos da importância da natação na escola, não só pelos benefícios a nível físico mas
também emocional e social. Nadar sempre foi
uma questão de classe social, não esquecendo, no
entanto, que saber nadar é também uma questão
de sobrevivência. O Centro de Estudos de Fátima
proporciona aos jovens alunos, quer em contexto à aprendizagem das técnicas como objetivo final,
de aula de Educação Física quer no Grupo Equipa sempre depois de uma correta adaptação ao meio
do Desporto Escolar, as mais variadas oportunida- aquático.
des de aprender e desenvolver em meio aquático
    Os benefícios adquiridos por meio da prática da
natação são inúmeros, para além de ainda desenvolverem várias habilidades psicomotoras, bem
como os afetos, a cooperação, interação em grupo
e processos de sociabilização.
Sabemos que qualquer desporto coletivo implica,
necessariamente, o desenvolvimento de competências de relacionamento social e de trabalho em
grupo que desenvolvem e trabalham a disciplina, a
as suas habilidades motoras fundamentais e es- tolerância, a aceitação da diferença, o espírito de
pecializadas ao nível do nado das quatro técnicas. colaboração e de entreajuda, a participação num
Alguns estudos apontam, inclusive, no sentido de esforço coletivo para se atingir um objetivo coque a natação pode intervir positivamente no de- mum…!
senvolvimento motor da pessoa mas também na E a Natação como modalidade individual? Para
constituição da sua personalidade e inteligência.
além das vantagens comuns a qualquer desporto,
Os professores enfrentam, assim, vários desafios desenvolve não só competências específicas, mas,
para conseguir ensinar, consolidar e praticar o acima de tudo, a Natação quase não precisa de ver
conteúdo natação, desde muito cedo, desde a edu- as suas virtudes defendidas. Que o diga quem cai à
cação infantil, de uma forma lúdica e recreativa, até água e não sabe nadar!

E

ste ano letivo, aproveitando o interesse
manifestado por um grupo de alunas, foi
criado, na nossa escola, o grupo/equipa de
voleibol feminino. Alunas que nasceram entre
2000 e 2002 treinam, semanalmente, no pavilhão
do CEF, à 3ª e 6ª feira entre as 12h05m e as 13h15m.

NOME

ANO/TURMA

Beatriz Carvalho
Beatriz Costa
Beatriz Reis
Carolina Neves
Diana Vicente
Eduarda Pinto
Emília Batista
Júlia Gonçalves
Margarida Brites
Maria Luísa P. Marujo
Mariana Lopes
Mariana Oliveira
Soraia Francisco
Telma Marques

11.º E
11.º E
10.º C
11.º A
10.º A
12.º A
11.º A
11.º A
11.º A
10.º A
12.º B
12.º A
11.º D
10.º C

Do 9.º A com Amizade!
Queridos pais e professores. Então que tal?
Nós por cá andamos do jeito que nos apetece…
Entre dias que se passam menos mal
Lá vem um ou dois (testes) que mais nos entristece!
Mas falemos, agora, de coisas bem melhores
A Beatriz e a Andreia fazem resumos por medida
O Faria & Companhia estudam nos computadores
Porque dizem ser um emprego com saída.
Cá chegaram direitinhas as primeiras avaliações
Aguardámos pela pauta que “parou” na Secretaria
Não chegou para o susto. Temos de trabalhar em
sintonia
Para animar o pessoal e evitar certas preocupações.
Esperamos que não demorem a mandar novidades
na volta do correio.
Prometemos que todos nós vamos estudar
E no Superturma havemos de nos superar
Qual a turma que vai ganhar? Não sabemos…mas
ainda há muita competição pelo meio.
Já não temos mais assunto pra escrever.
Cumprimentos ao nosso pessoal, com Amizade
Um abraço destes que tanto vos querem,
Somos capazes de voltar a escrever, logo que aperte
a Saudade.

QUADRO COMPETITIVO
Escalão/Género
Juvenil Feminino
Escolas
Escola Secundária Maria Lamas – Torres Novas
Escola Básica e Secundária de Ourém
Centro de Estudos de Fátima
Data

10/01/2018
24/01/2018

Professor Responsável Luís Morgado

21/02/2018

Local
Escola Secundária
Maria Lamas – Torres
Novas
Escola Básica e Secundária de Ourém
Centro de Estudos
de Fátima

Tipo

Concentração
Concentração
Concentração
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VOLEIBOL –
Juvenis Femininos

Professor Pedro Cochicho

O projeto do desporto escolar para este ano letivo teve como propósito dar continuidade ao projeto do ano anterior, articulando as atividades ditas de massificação com as de
caráter mais seletivo, inseridas no âmbito da atividade externa e interna, que decorrem nas tardes de quarta-feira.

ATIVIDADE INTERNA
Tem como objetivo promover a prática da patinagem, através do seu
grupo-equipa, bem como a competição interna, através do Projeto Superturma

PROJETO SUPERTURMA
Conjunto de atividades/torneios inserido no programa do Desporto Escolar, privilegiando a competição interturmas, na última quarta-feira de
cada mês, integrando simultaneamente os resultados escolares da turma
e o seu comportamento.

Projeto Superturma- Ranking 1.º Período

A

B

A

6.º
B

C

A

B

A

B

C

D

A

9.º
B C

D

Futsal

10

10

8

10

6

10

10

3

2

12

8

6

12

6

Corta-Mato

80

12 31 11 10

25

33

14

6

12

8

23

28 21

0

Natação

65

1

17 23 34

56

56

-3 29 31 40

72

29 -3

-3

Aproveit.
(1.ºP)

20

20 20 20 20

10

20

0

10 20 20

20

10 10 20

Comport.
(1.º P)

10

10 20 20 10

10

20

0

10 10 10

20

10 10 20

185

53

101

139 14

Torneios

Total

5.º

96

64

7.º

60

8.º

57

85

86 141 99

2

50

43

ATIVIDADE EXTERNA
Prática direcionada para a competição externa através dos grupos equipas de Natação, Voleibol (Juvenis Fem.) e Futsal (infantis B Masc.)

ATIVIDADE EXTERNA - RESULTADOS

VOLEIBOL –
Juvenis Femininos
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ES
Maria
Lamas
x
CEF
1° set-11x25; 2° set-19x25; 3° set-8x15
ES
Ourém
x
CEF
1° set-5x25; 2° set-1x25; 3° set-5x15

=
=

0x3
0x3

Jogos realizados na Escola Secundária Maria Lamas - Torres Novas.

DESPORTO ESCOLAR

QUADRO DE EXCELÊNCIA
2016/2017

5.º ANO
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6.º ANO

QUADRO DE EXCELÊNCIA
2016/2017

7.º ANO
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8.º ANO

QUADRO DE EXCELÊNCIA
2016/2017

9.º ANO
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10.º ANO

QUADRO DE EXCELÊNCIA
2016/2017

10.º ANO
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11.º ANO

QUADRO DE EXCELÊNCIA
2016/2017

11.º ANO
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12.º ANO

QUADRO DE EXCELÊNCIA
2016/2017
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12.º ANO
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QUADRO DE VALOR
2016/2017
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MOSAICO DE ARTES

Chavalo

Mário Ferreira

Maria da Paz

Madalena Ferreira

Homem Tubarão

Tiago Lopes

Mariana Rodrigues

Rapunzel

Beatriz Oliveira

Salgueiro
Ana Parruchinha
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Depressão

