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José Manuel Dias Poças das Neves foi o vencedor da edição de 2018 do Prémio Villa Portela.
O Prémio Villa Portela tem periodicidade bienal
e, nesta quarta edição, foi promovido pela Câmara de Leiria, em associação com o Cepae - Centro do Património da Estremadura. O galardão
foi criado por Ricardo Charters d’ Azevedo e pela
Adlei, em parceria com a Câmara de Leiria, com
o Politécnico de Leiria e com a editora Gradiva.
O prémio pretende incentivar o gosto pela investigação no âmbito da História e do Património da Região de Leiria e concelho de Ourém.
O investigador concorreu sob o pseudónimo de Armando Silva com um trabalho de cerca de 500 páginas intitulado “Arthur de Oliveira Santos. O percurso
de vida de um idealista republicano (1884-1955)”.
Artur de Oliveira Santos foi administrador do concelho de Ourém durante o período das aparições de
Fátima, sendo o principal protagonista do episódio
da “prisão” das três crianças em agosto de 1917.
A sessão de entrega decorreu no sábado,
16 de março, às 16h00 no Museu de Leiria.

Família+Escola =
SUCESSO

A

ideia da família como “corpo estranho” na escola e que era chamada apenas para ser “repreendida”
pelo mau comportamento e insucesso do seu educando, felizmente há muito deixou de existir e hoje é
consensual que a família é um parceiro determinante para o sucesso dos alunos e como tal para o seu
próprio sucesso.
No CEF, acreditamos que quando os pais partilham ativamente da vida dos seus filhos a tendência é que estes
se esforcem mais por se sentirem valorizados e apoiados. Acreditamos convictamente que é este princípio,
o reforço positivo, que deve nortear as relações entre os vários parceiros da comunidade escolar e todos são
incentivados a assumir este compromisso.
Quando os pais veem os professores como aliados e os professores veem os pais como potenciadores do
sucesso escolar, aumentamos exponencialmente a possibilidade de conhecer os problemas dos alunos, que
nem sempre têm a ver diretamente com a escola, identificar as suas dificuldades na aprendizagem e melhorar
o processo de ensino de forma mais personalizada e eficaz.

Nesta escola, cremos que se existe uma fórmula para o sucesso das crianças e jovens esta é certamente: “alunos +escola +família = sucesso”.
Diretor, Prof.º Manuel Bento
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Escola e Família são dois
sistemas que forçosamente têm que
cooperar entre si para a educação da criança e do jovem e tal só é possível com uma relação de forte proximidade entre ambos, em que
exista uma comunicação ativa, franca, sincera
e frequente. Não deve nem pode existir
outra forma de proceder quando
se trata de educação.

Dr. Fernando Ferreira

A
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educação e a formação são pilares
indiscutíveis no processo de evolução e
desenvolvimento das sociedades modernas.
Já na Pré-História se observava uma passagem do
conhecimento entre os vários elementos, e no Antigo Egito já existiam papiros com referência às
dificuldades na partilha do conhecimento para as
gerações mais novas. Mas só na Grécia é que a educação começou a ser considerada um objeto de estudo; no fundo correspondia à formação da pessoa enquanto ser espiritual, somático, indivisível e holístico.
Sendo assim, no tempo atual, estas dimensões voltam a ser consideradas, pelo que todos nós, agentes educativos, temos tarefas que correspondem a
verdadeiros desafios na procura de novos caminhos
neste universo da educação / formação. Não separo os dois conceitos, já que me parece que andam
de braço dado, tal como a escola e a família. Pode
parecer arrojado, mas afigura-se-me como bastante
plausível, a ideia de que a família educa enquanto a
escola forma.
É natural e desejável que
os caminhos se cruzem,
mas sempre na partilha,
no diálogo e respeito pelos
diferentes papéis. Como
pai, educar uma criança,
um adolescente ou um
jovem que se prepara para
a adultícia, é algo muito
exigente e desafiante.
Acompanhar o ritmo
vertiginoso da evolução
tecnológica, as novas
formas de relacionamento
interpessoal, o acesso

+

=
incondicional a toneladas de informação (que
precisa de filtro), a gestão do tempo em família,
as atividades que entram em catadupa no nosso
quotidiano, enfim, vicissitudes dos tempos
modernos que nos devem fazer parar um pouco,
conversarmos e refletirmos mais em conjunto
(escola + família).
Nesse sentido, a nossa escola promove vários espaços de debate e reflexão, com foi um encontro (22
de março 2019) com alunos e pais do 9.º , 10.º, 11º,
e 12.º anos de escolaridade, em que se debateu a
Ansiedade nos Momentos de Avaliação e a Metodologia de Estudo. O encontro permitiu abordar
estas temáticas com a ajuda do Dr. Pedro Santos
(Psiquiatra da Infância e da Adolescência do Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra), eu próprio
(Coordenador dos Serviços de Psicologia e Orientação e da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva), pais, alunos e professores. As dúvidas
são diferenciadas, as respostas são várias mas serão
sempre mais consistentes, se todos participarmos
no processo de busca de soluções.

A escola precisa da família e a família
também necessita muito da escola; é
na relação de mútua confiança que
chegaremos a bom porto.

À conversa com
educadores...
que crianças temos, que crianças
queremos, a importância da matemática
na vida delas!

E
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ste foi o mote para
um fim de tarde onde
pais e educadores
foram convidados a sentar e
refletir com a Dr.ª Inês Cruz,
professora de Matemática,
licenciada em Matemática,
via ensino, pela Faculdade de
Ciências da Universidade do
Porto e que se dedica a um
projeto de estudar e aprender
mais sobre o que é possível
fazer com os educandos para
melhorar e desenvolver o seu
raciocínio matemático.

N

o dia 20 de fevereiro, os alunos do 6º ano, a convite
do Santuário de Fátima, participaram na Festa dos
Pastorinhos, Santos Francisco e Jacinta Marto. A
celebração constou de três partes: acolhimento e ensaio,
catequese sobre os dois Santos e recitação do Rosário.
Aos alunos do CEF foi destinado o texto de introdução do
1º Mistério. A parte dedicada à catequese foi dinamizada
pela Irmã Ângela Coelho, das Irmãs da Aliança de Santa
Maria, que interagiu de forma muito ativa com os alunos
colocando-lhes perguntas sobre a vida dos Pastorinhos.
Começou pelo Francisco, visto estarmos a celebrar o Centenário da sua morte (4 abril 1919), recordando que ele
gostava de “consolar Jesus escondido”. Sobre a sua irmã
Jacinta, de cuja morte se comemoraram nesse dia 20 de
fevereiro (data litúrgica) 99 anos, a Ir.ª Ângela lembrou
que ela tinha um grande amor ao Santo Padre, e falou
também da Lúcia e dos seus diálogos com Nossa Senhora: ela ficaria cá na terra para espalhar a devoção ao seu
Imaculado Coração, e não devia ter medo, porque o Coração de Maria seria o seu refúgio e o caminho até Deus.

O

clube de Solidariedade consciente da responsabilidade social de cada um, envolveu os alunos numa
ação de limpeza aos espaços circundantes da Escola. Promover um melhor ambiente está imbuído naturalmente de um sentido de solidariedade, mesmo quando não está associado a nenhuma causa específica, isto
porque ao trabalharmos em prol do ambiente estamos
a trabalhar para o bem comum, a permitir à sociedade
que possa ter uma vida mais saudável e equilibrada e que
possa deixar para as gerações futuras um legado também
nesse sentido. Este é um dos grandes desafios que se coloca ao cidadão do século XXI! Para tal é necessário a promoção de valores e a mudança de atitudes e de comportamentos face ao ambiente, de forma a preparar os jovens
para o exercício de uma cidadania consciente, dinâmica
e informada face às problemáticas ambientais atuais.
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E assim fizeram os alunos do clube! Mãos na massa que
culminou com um lanche num local que depois de limpo
se tornou muito mais aprazível!

Baseando-se numa imagem em que os Santos Francisco e
Jacinta Marto estão representados com candeias na mão,
essas seriam – no comentário da animadora litúrgica – as
candeias de Nossa Senhora: Francisco, com o Sol; Jacinta, com a Lua, ambos a iluminar a humanidade. Por fim,
desafiou as crianças presentes a responderem à seguinte
pergunta: o que é que eu posso fazer para ser luz para os
meus irmãos? Os alunos dos colégios de Fátima não se
fizeram rogados e foram dando respostas: rezando, partilhando bens e comida, respeitando os colegas.
A oração do Rosário foi presida pelo Reitor do Santuário,
P. Carlos Cabecinhas. Para recordarem a sua participação nesta celebração, os alunos receberam como prenda
uma pagela dos Santos Francisco e Jacinta Marto.
Prof.ªGraça Fevereiro

Viver.com

ealizou-se em Porto de Mós, no passado dia 3
de abril, o X Encontro do Interescolas do 2º ciclo
de EMRC para os alunos que frequentam a disciplina nas escolas situadas na diocese Leiria-Fátima.
Depois do acolhimento no Pavilhão Gimnodesportivo
de Porto de Mós recebemos as palavras de boas-vindas do nosso Bispo, D. António Marto, do Presidente
da Câmara Municipal de Porto de Mós, Jorge Vala,
de outras autoridades autárquicas, do Presidente
da Direção do
Agrupamento
de Escolas de
Porto de Mós,
Rui Cláudio, e
do Pároco, o
P. José Alves.
Seguiu-se a receção, no Pavilhão,
onde
as escolas presentes fizeram ouvir o seu “grito” de
apresentação; posteriormente, os alunos foram convidados a iniciar a atividade com um peddy-paper
pela vila de Porto de Mós.

O almoço teve lugar no parque e foi um momento de
grande divertimento para os cerca de 1300 alunos.
O CEF participou com as turmas de 5º ano. Durante
o almoço, houve tempo para a decoração da chave,
com o desenho do castelo da Vila.

Prof.ª Graça Fevereiro
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lguns alunos do 9.º e 10.º anos participaram, pela
primeira vez, no projeto da Assembleia Jovem de
Ourém, iniciativa da Assembleia Municipal, em
colaboração com a Câmara Municipal de Ourém, subordinado ao tema “Património de Ourém”.

Ao longo de muitos meses prepararam as suas propostas
para promover o património riquíssimo da região. No dia
3 de maio realizaram-se as duas sessões da Assembleia
Jovem que se caracterizaram por uma participação empenhada dos alunos envolvidos.
Parabéns pela forma como se dedicaram à causa da participação cívica e como representaram dignamente a nossa escola.
Um grande bem-haja a todos os participantes!
Prof.ª Anabela Milheiro

A

2.ªfase do concurso Literacia 3Di, promovido pela Porto Editora decorreu no dia 20
de março na Escola Secundária/ 3 Dr. Ginestal Machado, em Santarém.
Os nossos alunos foram acompanhados pela
Professora Margarida Marto e apesar de não terem sido selecionados para a fase final, estão
todos de parabéns por terem participado e conseguido passar a esta fase.

Matemática
  - Joaquim José Rossi Gouveia Pereira Verdasca
Ciência
  - Mariana Galeão

Inforcef-82-pág.8

Leitura
  - Bruna Jorge
Inglês
  - Rafaela Ribeiro

C

om o propósito de consciencializar, a
comunidade em geral, para a importância da prevenção dos maus-tratos
a que muitas crianças e jovens ainda são
sujeitos na nossa comunidade, no mês de abril, assinalouse O Mês da Prevenção dos
Maus Tratos na Infância.
O CEF associou-se a esta causa
e no dia 30 de abril às 14.30h,
participou no encerramento
das comemorações com a construção de um laço humano.
Para além deste momento, os
alunos
do 5.º,
6.º e 7.ºAnos, nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento, tomaram conhecimento da origem da
história do laço azul e da importância da ação de qualquer cidadão na prevenção da violência e
promoção dos direitos humanos
da criança.

AMOR COM AMOR SE
PAGA

A

HISTÓRIA DO LAÇO AZUL

Campanha do Laço Azul (Blue Ribbon) iniciouse em 1989, na Virgínia, E.U.A. quando uma
avó, Bonnie W. Finney, amarrou uma fita azul à
antena do seu carro «para fazer com que as pessoas se
questionassem”.
A história que Bonnie Finney
contou aos elementos da comunidade que se revelaram
“curiosos” foi trágica, uma
vez que os seus netos foram
vítimas de maus tratos físicos
severos. Apesar do azul ser
uma cor bonita, Bonnie Finney não queria esquecer os
corpos batidos e cheios de
nódoas negras dos seus dois
netos. O azul, que simboliza a
cor das lesões, servir-lhe-ia como um lembrete constante para a sua luta pela proteção das crianças.
Esta campanha, que começou como uma homenagem
desta avó ao neto, expandiu-se e, atualmente, muitos
países usam as fitas azuis, durante o mês de abril, em memória daqueles que morreram como resultado de abuso
infantil e como forma de apoiar as famílias e fortalecer
as comunidades nos esforços necessários para prevenir
o abuso infantil e a negligência.

As fitas azuis correspondem a uma iniciativa de sensibilização e são uma oportunidade para nos lembrarmos da
nossa responsabilidade coletiva e comunitária para a
prevenção dos maus tratos.
A história de Bonnie Finney demonstra-nos como a
ação de um único cidadão pode ter impacto na comunidade, contribuindo para a afirmação da prevenção da
violência e promoção dos direitos humanos da criança.
Inforcef-82-pág.9

Mês da Prevenção dos Maus
Tratos na Infância.

D

DIA
no CEF

D
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urante a manhã do dia
9 de maio decorreram
duas palestras sobre
meios de pagamento, cartões
de crédito e contas bancárias,
temas de grande utilidade
para qualquer cidadão, principalmente para os jovens que
começam a gerir a sua vida
financeira. O palestrante foi o
doutor Rui Dinis, colaborador
do Banco de Portugal, que
esclareceu muitas questões
colocadas pelos alunos acerca de inúmeras situações do
quotidiano. Foram dirigidas
aos alunos de Economia e
Geografia do 10º e 11º ano,
e aos alunos do Ensino Profissional do curso de Comércio.
Paralelamente, os alunos do
clube Agir Europa recolheram
informação sobre os temas
em debate e elaboraram uma
exposição, que ainda pode
ser vista nas escadas de acesso à biblioteca da escola.

PALESTRA

ER

Afonso Barros
António Reis
Duarte Moreira
João Serra
Simão Inácio

P
AP
P
O

R

EU

Diana; Mariana;
Bruna; Matilde
e Andreia

André Gonçalves;
Guilherme Valente;
Rúben Fonseca;
Salvador Cordeiro;
Vicente Carvalho

José Romeiro;
Rodrigo F.;
Rodrigo N.;
Diogo; Miguel

As alunas do clube:
Maria e Rafaela do 8ºB
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D

urante a tarde, o mesmo
clube organizou uma atividade para comemorar o
Dia da Europa, desta vez, para
os alunos do 7º ano.
Na nossa perspetiva, membros
do clube, a atividade revelou-se
muito interessante, divertida e também pedagógica, isto
porque, envolvia conhecimentos de geografia, história, cultura geral e até destrezas físicas.
A nossa função foi orientar o
funcionamento de alguns postos, controlando as provas práticas e corrigindo as respetivas
questões teóricas. Contámos
também com a ajuda dos Embaixadores Juniores do Parlamento Europeu (alunos do 12º
ano), já habituados nestas lidas,
que controlaram muitos outros
postos espalhados pela escola.
A prova foi dirigida aos alunos
do 7ºano, os quais se mostraram
muito empenhados em percorrer todos os postos para obter a
melhor classificação possível.
Quem não colaborou connosco
foi a meteorologia, uma vez que
o chuvisco da tarde nos impediu
de levar a cabo uma das provas
mais entusiasmantes – a escalada!... ficará para o ano!
A equipa que melhor atingiu os
objetivos foi a equipa dos “Europaparistas” da Turma 7ºA.
Os relatos dos alunos que
participaram mostram as suas
opiniões!
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Pelo quarto ano consecutivo, o CEF seguiu o caminho até á
Assembleia da República no âmbito do projeto Parlamento dos
Jovens. O tema a debate este ano foi “Alterações Climáticas
Reverter o Aquecimento Global”.
O caminho até á fase nacional começou com a sessão
escolar onde as quatro listas propostas inicialmente:
A,B,C e D foram a debate sendo eleitas as medidas
e os deputados que iriam passar à sessão distrital.
A fase distrital, que decorreu no Sardoal, começou
com uma sessão de abertura, onde discursaram
várias entidades como a Diretora regional do IPDJ,
o Presidente da Câmara do Sardoal, Hugo Costa,
deputado à Assembleia da República e o delegado
regional da educação da LVJ. Seguiu-se um período
de perguntas onde os jovens deputados tiveram a
oportunidade de perguntar ao representante do
parlamento português questões relacionadas com o
tema do projeto ou outras sobre o funcionamento
da casa da democracia.
Acabado este período introdutório à sessão distrital,
as escolas participantes do distrito de Santarém
apresentaram o seu projeto base. Depois de uma
pequena pausa, deu-se início ao período de debate
onde os deputados das escolas participantes,
esclareceram as dúvidas dos restantes colegas.
A fase seguinte passou pela votação do projeto
de recomendação que se considerou reunir as
condições para representar na Assembleia da
República o círculo de Santarém.
Com a tarde para melhorar este projeto base, que
passou a ser constituído por cinco medidas, ao invés
das três iniciais, temas como os transportes públicos,
a redução do consumo da eletricidade e as florestas
estiveram na base do documento que seguiu para a
Sessão Nacional.
Com a aprovação do projeto final, elegeram-se

as escolas e os deputados a representar o círculo
na sessão Nacional. O Centro de Estudos Fátima,
foi assim, a primeira escola eleita, com 17 votos,
seguindo-se a Escola de Alcanena e a de Mação.
Estas três escolas, e os seus respetivos deputados,
rumaram nos dias 20 e 21 de maio até à Assembleia
da República onde representaram Santarém.
Nestes dias, os alunos Gonçalo Gomes, Jacinto Pedro
e Maria João Nunes, do CEF, deslocaram-se à capital,
mais propriamente ao Parlamento, para apresentarem as medidas do circulo de Santarém. Lá encontraram-se com alunos oriundos de outras escolas de
todos os restantes distritos do país, regiões autónomas e escolas vindas da Europa e fora da Europa.
Durante dois dias os jovens deputados tiveram a
oportunidade de desempenhar a verdadeira função
de um deputado à Assembleia da República.
No primeiro dia, em trabalho de comissão, o projeto
de Santarém venceu como o projeto a levar à sessão
plenária, do dia seguinte, 21 de maio. No final dos
trabalhos, os participantes foram presenteados com
uma sessão cultural e depois de um jantar, voltaram
ao hotel para descansar, pois tinham pela frente um
longo dia de trabalhos.
Já na sessão plenária, durante a manhã, os jovens
deputados fizeram uma sessão de perguntas a deputados de cada partido político representado na
Assembleia da Republica e de seguida começaram
o debate para construírem o melhor projeto de
recomendação que será debatido posteriormente
pelos nossos atuais deputados na Assembleia da
República.
À tarde votaram-se as propostas e elegeu-se assim o projeto de
recomendação final.
No final da experiência os alunos
voltaram a casa
com novas vivências e experiências,
vindo sempre motivados para dar
continuidade, nos
próximos anos a
este projeto.

Maria Joao Nunes, 10.ºano

projeto, “Escola Embaixadora do Parlamento Europeu”, dinamizado pelas professoras,
Gisela Quartau e Leonor Célia Mendes, tem
como objetivo promover a sensibilização dos jovens,
especialmente entre os alunos que frequentam o
ensino secundário regular e o ensino profissional,
para a União Europeia e para a democracia parlamentar europeia. Este programa pedagógico, lançado
pelo Parlamento Europeu, tem a ambição de investir
para a consciencialização dos jovens sobre as possibilidades que lhes oferece a sua cidadania europeia,
bem como sobre o papel que o Parlamento Europeu desempenha no processo de decisão europeu
e por conseguinte na
vida quotidiana. Atualmente, 64 estabelecimentos de ensino por
todo o país já exibem a
placa "Escola Embaixadora do Parlamento
Europeu", incluindo a
nossa escola.
Durante este ano letivo, os embaixadores juniores (alunos das turmas
do 12.º D e 12.ºE) dinamizaram várias atividades
tais como, a realização de uma “VOX-POP” pela cidade de Fátima alusiva ao tema das eleições europeias; uma exposição sobre os direitos humanos; um
lanche temático com a coordenadora do projeto nacional, Dra. Alice Cunha; realização de um Europaper
em colaboração com o clube Agir Europa; a inauguração do GICE ( Gabinete de Informação ao Cidadão
Europeu) com o deputado António Gameiro; a vinda
do ex-eurodeputado, Dr. Sérgio Ribeiro que nos deu
uma palestra sobre a União Europeia e nos falou da
sua experiência como eurodeputado e por último, a
campanha de divulgação e incentivo para a participação nas eleições europeias através da distribuição
de flyers e de ações de esclarecimento sobre as mesmas.

A

aluna do Centro de Estudos de Fátima, Patrícia
Marques, do 11.º A, sob orientação da professora Gisela Quartau, participou na VI edição
do Prémio Nacional do Ensaio em Ética e Filosofia
Prática, promovido pela Associação Portuguesa de
Ética e Filosofia Prática, ganhando o prémio Ensaio
com Menção de Honra.
O ensaio deste ano era subordinado ao tema:

“O que vale mais?
O sofrimento
da verdade ou
a felicidade da
mentira?”.
No dia 5 de junho, o presidente da APEFP de Braga,
virá ao Cef, entregar à aluna o prémio que consta de
um cheque no valor de 100 euros e do seu ensaio
publicado em livro da especialidade.

Parabéns Patrícia pelo empenho e
dedicação.

Joana Remédios e Maria Ribeiro, 12.ºD
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Este ano, o Centro de Estudos
de Fátima, tornou-se uma das
Escolas Embaixadoras do
Parlamento Europeu.

14 rço
a
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omemorou-se no dia 14 de Março o Dia
Internacional do Pi. Os alunos do 5º e 6º
ano juntamente com as suas professores de
matemática Andreia Simões e Margarida Marto tiveram a oportunidade de aprender algo mais sobre
esta constante matemática tendo desenvolvido uma
atividade cujo objectivo era perceber a imensidão
de casas decimais que o número Pi tem. Refira-se
que Pi é uma constante matemática que representa
a proporção entre a circunferência de um círculo e
seu diâmetro.

DESAFIOS
é um projeto da
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
(ESECS) do IPLeiria destinado
à promoção da resolução de
problemas de Matemática e
orientado para os alunos
do 1.º e do 2.º ciclo do
Ensino Básico.
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O
principal
objetivo do projeto
DESAFIOS é estimular os
alunos para a aprendizagem
da Matemática através da
resolução de problemas e
para a sua valorização
enquanto ciência.
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A
Fase Eliminatória
do concurso realizouse na escola no dia 13
de março de 2019 com a
participação de trinta
e nove alunos.

A Fase Final
decorreu no dia 15
de maio de 2019 das 14h
às 17h na ESECS com a participação da aluna apurada
Ana Carolina Neto do 6º ano
e os alunos Francisco Frazão
e Pedro Patrocínio do 4.º
ano do Externato de
São Domingos.

Com o lema “Matemática para todos”, o concurso PANGEA une estudantes de diferentes locais, estratos sociais e níveis de
ensino, com o objetivo de os e tornar entusiastas pela matemática.
A edição 2018/19 do Concurso de Matemática Pangea destinou-se a alunos do 3º ao 10º ano de escolaridade.

N

uma primeira fase realizada nas escolas de 18
a 22 de março, setenta e dois alunos participaram realizando uma prova exclusivamente
online.
Foram apurados para a segunda fase do concurso,
os alunos José Romeiro e Rodrigo Nascimento do
7º ano; Manuel Miguel, Martim Ferraz e Francisco
Prazeres do 8º Ano, Duarte Faustino, Marta Pereira, Sofia Santos e Filomena Correia do 9º ano e
João Mamede, Diogo Marto e Luana Ferraz do 10º
Ano. Refira-se que o aluno Manuel Miguel obteve o
terceiro lugar da geral da região Sul. No dia 4 de
maio, os alunos apurados do CEF , juntamente com
os alunos apurados do Externato de São Domingos,
deslocaram-se à Faculdade de Ciência e Tecnologia
de Lisboa, da Universidade Nova, para participar na
fase final do concurso. Nesta fase concorrem os 100
melhores alunos da zona Sul.

-

x

%

+

Já foram divulgados os resultados finais deste ano
letivo e o aluno do 3º ano, Gabriel Martim Bento
do Externato de São Domingos está entre os laureados devendo estar presente na cerimónia de
entrega de prémios no dia 15 de Junho.
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Parabéns a todos os alunos envolvidos!!!!
Obrigado aos Srs. Professores!

Na nossa escola as provas realizaram-se no dia 3 de Abril com
a participação de 73 alunos do 7º
ao 12º ano e esperamos que tenha
proporcionado um momento para
estimular e motivar os alunos para
a matemática.

N

o dia 12 de março, os alunos do 5.ºano, turmas A e B, realizaram uma visita de estudo a
Coimbra e Condeixa-a-Nova, no âmbito das
disciplinas de
Matemática
e História e
Geografia de
Portugal.
Na
visita ao Exploratório
– Centro de
Ciência
Viva
de Coimbra tiveram a oportunidade de apreciar a obra de M. C.
Escher, um artista
plástico holandês
cujas criações exercem um grande
fascínio nas mentes
científicas e influenciam o mundo da arte.

Inforcef-82-pág.17

CONCURSO CANGURU MATEMÁTICO - 2019

A

Associação Canguru sem
Fronteiras é uma associação
de carácter internacional que
reúne personalidades do mundo
da matemática de 86 países. O seu
objectivo é promover a divulgação
da matemática elementar por todos os meios ao seu alcance e, em
particular, pela organização anual
do Concurso Canguru Matemático
sem Fronteiras. Em Portugal a organização deste concurso está a cargo
do Departamento de Matemática
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
com o apoio da Sociedade Portuguesa de Matemática. O Concurso
"Canguru Matemático" contribui
para a popularização e promoção
da matemática nos jovens.

Sensibilização para o simulacro
de um sismo

N

o âmbito da Cidadania, as turmas A e B do décimo ano dinamizaram uma atividade de sensibilização para os comportamentos a adotar
antes, durante e após um sismo.
Na primeira fase do projeto os alunos, nas aulas de
Biologia e Geologia, colocaram em prática os seus
conhecimentos elaboraram um cartaz apelativo,
onde colocaram os comportamentos a adotar numa
escola antes, durante e depois de um sismo. Elaboraram também um cartaz dirigido aos professores, que
foi colocado na sala de professores.

A segunda fase passou pela sensibilização nas salas de aula. Os alunos
foram, em grupo, a todas as salas de aula colocar o cartaz que tinham
elaborado e fizeram junto dos alunos algumas considerações e demonstraram-se disponíveis para o esclarecimento de dúvidas.
Os alunos mostraram-se muito recetivos e adoraram a experiência…
O projeto culminou com o simulacro do sismo que ocorreu durante o
terceiro período.
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Prof.ª Telma Freitas

D

urante o mês de fevereiro as aulas de sétimo ano
de Ciências Naturais contaram com a ajuda de
umas colaboradoras muito especiais. A Nádia e
a Cristina, alunas do 10.º ano, da turma B dinamizaram
atividades práticas com as turmas A e B.
Num ambiente dinâmico colocaram em prática os seus
conhecimentos e prepararam uma atividade para simular
erupções vulcânicas, do tipo efusivo e explosivo.

O

Clube de Ciências tem funcionado todas as quartas à tarde com muita dinâmica e alegria!
Ao longo do ano desenvolvemos atividades práticas, de forma a fomentar nos alunos o gosto pelas Ciências. Fizeram slime, explosões de cores, fizeram um periscópio, entre outras atividades divertidas.
“Contaram-me e esqueci.
Vi e entendi.
Fiz e aprendi.”
Confúcio

Os professores do clube

Os alunos do 7.º ano gostaram muito desta experiência.
Colocaram de forma lúdica os seus conhecimentos em
prática. Foram momentos muito divertidos.
Agradeço a participação, a disponibilidade e a iniciativa
das alunas, que são desde sempre alunas do CEF.
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Prof.ªTelma Freitas

N
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o âmbito da opção do trabalho em DAC
(domínio de autonomia curricular), partindo
dos domínios de Cidadania e Desenvolvimento, Educação Ambiental e Desenvolvimento
Sustentável, os alunos do 5.ºAno realizaram um
trabalho de projeto com o tema “Amar o Mar”.
Este trabalho remetia diretamente para a temática da proteção dos oceanos e teve como objetivos levar os alunos a refletir sobre o impacto dos
comportamentos quotidianos quanto aos resíduos,
promover valores no sentido de os preparar para
o exercício de uma cidadania dinâmica, consciente e informada face às problemáticas ambientais
atuais e sensibilizar para a perda da biodiversidade.

Ciências Naturais 5.ºAno
Tema: AMAR O MAR
Breve história de um cotonete
“Era uma vez um cotonete que, apesar de trabalhar com empenho, foi descartado na sanita
depois do serviço prestado. Nada amigo de
grandes ondas e marés, viajou por canos e
esgotos até à estação de tratamento de águas
residuais. Por ser muito elegante, escapou a ser
apanhado, e o seu destino foi o oceano e, mais
tarde, uma praia. Teve sorte, pois acabou por encontrar milhares de outros cotonetes com quem
conversar.”

Amar o MAR é um dever de todos
nós!

Fonte: Oceanário de Lisboa (Plasticologia Marinha)

nos EUA são usadas mais de 500 milhões de palhinhas de plástico por dia.
existem plásticos mais pequenos do que
5 milímetros, os microplásticos.
uma embalagem de exfoliante facial
pode conter cerca de 330 000 microesferas de
plástico.
alguns cientistas determinam 500 anos
como o tempo para o plástico desaparecer
totalmente, outros sugerem que esse valor é
meramente indicativo para algo que demora
realmente, muito, muito tempo.

a maior parte do lixo encontrado nas praias portuguesas resulta das nossas ações: beatas de cigarros, cotonetes, garrafas e sacos de plástico e balões.

anualmente são produzidos mais de 300 milhões de toneladas de plástico, o equivalente ao peso
de toda a população humana da Terra.
menos de 30% das garrafas de plástico são
recicladas.
90% dos resíduos que se encontram à superfície do oceano são plásticos.
1 milhão de aves marinhas e 100 000 mamíferos
e tartarugas marinhas morrem anualmente devido a
plásticos.

•Levar o lanche para a escola em recipientes reutilizáveis.
•Recusar o uso de palhinhas e outros descartáveis.
•Usar uma garrafa de água reutilizável.
•Escolher produtos sem microplásticos.
•Reciclar embalagens.
•Recusar produtos demasiado embalados.
•Reutilizar sacos de plástico.
•Deitar os cotonetes no lixo.
•Passar a palavra.
Fonte: Oceanário de Lisboa (Plasticologia Marinha)
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numa praia portuguesa foram apanhados 4 000
cotonetes numa hora.

P
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artindo do domínio de Cidadania e Desenvolvimento, Interculturalidade, segundo a opção do
trabalho em DAC (domínio de autonomia curricular),
os alunos do 6.ºAno realizaram um trabalho de projeto
que envolveu várias disciplinas. Este trabalho, com o
tema Escola Multicultural, permitiu promover o reconhecimento e a valorização da diversidade como
uma oportunidade e fonte de aprendizagem
para todos, no respeito pela multiculturalidade das sociedades atuais.

Como é produzido o cristal?

ao
Atlantis

T

odos conhecem a prestigiosa marca de cristal Atlantis, não só pela qualidade dos seus produtos,
mas também pela sua beleza exterior, dada pelos
mais variados padrões e formas, este tornou-se um símbolo icónico em todo o mundo. Peças tão
belas como estas requerem processos
de fabrico muito específicos e delicados,
e as matérias primas são cuidadosamente escolhidas, tudo para assegurar um cristal de boa
qualidade e de topo de gama.

Hoje vamos convidá-lo a descobrir a ciência
por detrás deste cristal.

De que é feito o cristal?
O cristal é uma mistura bastante complexa,
apesar de ser maioritariamente constituído por
areia, tal como no vidro «normal», mas requer
a presença de alguns componentes metálicos,
tais como o óxido de chumbo, potassa (carbonato de potássio) e o carbonato de sódio.

Que cuidados se deve ter
na produção de uma peça
de cristal?
Para a obtenção de cristal Atlantis é
necessário a utilização de matérias
primas puras e de boa qualidade, materiais adequados à interação com
a mistura e também condições de
manuseamento adequadas, ou seja,
para além de não poderem ser utilizados quaisquer tipos de materiais, os
instrumentos têm de ser adequados e
as temperaturas também.

O cristal na sua produção passa por 8 etapas
essenciais: composição, fusão, fabricação, lapidação, polimento a ácido, escolha e embalagem.
Na composição há a seleção e aprimoramento das matérias a serem utilizadas para que a mistura resultante
seja uniforme e adequada ao fabrico
de cristal. Na fusão as matérias primas
anteriormente selecionadas são colocadas em fornos, alimentados ou a eletricidade ou a gás,
para que estas tomem uma consistência mais moldável
de forma a poderem ser trabalhadas. Na fabricação, o
primeiro passo é o corte da gota de vidro, em seguida
retira-se o «tarolo» do molde da máquina com a cana de
vidreiro e o vidro é reaquecido em pequenos fornos designados de “cornuas”. A esta operação dá-se o nome de
“caldear”. O vidro caldeado fica muito quente e pode ser
então moldado. Após este ser moldado na forma desejada, o cristal passa agora à lapidação onde são desenhados e esculpidos, ou seja, lapidados os padrões pretendidos na peça em questão. No final a peça está baça
e para que esta obtenha o brilho que pretendemos no
cristal é banhada em ácido sulfúrico. Por fim, as peças
são cuidadosamente escolhidas para que os produtos de
venda não tenham qualquer tipo de defeito, quando o
processo de escolha termina as peças são embaladas e
enviadas para o cliente.

O que acontece aos
resíduos?
Na realidade, por mais eficaz que seja o
processo de fabrico, haverá sempre resíduos resultantes deste processo de fabrico.
Na Atlantis estes resíduos não são desperdiçados, cerca de 70% do cristal que não
ultrapassa o processo de escolha é reaquecido e reutilizado, e os restantes 30 % são
enviados para Espanha para poderem ser
convertidos em lixas.

Em suma, a Atlantis destaca-se no mercado pela qualidade do seu cristal, para além de ter um processo de fabricação complexo e
interessante, também outros aspetos acerca desta companhia fazem com que ela tenha um lugar de destaque no mundo, quer dos seus
afiliados locais e nacionais quer pela sua preocupação em ser sustentável, ambientalista e respeitadora do ambiente. É definitivamente
um marco intemporal do “savoir-faire” português.
Bernardo Frazão, Ema Campo, Gabriela Francisco, Mariana Silva, Soraia Carreira, 12º B
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Um papel de qualidade,
da pasta de papel
à folha de papel

No dia 19 de fevereiro realizou-se a visita de estudo dos alunos da disciplina de Química do 12.° ano à empresa de produção
de papel, The Navigator Company. Um dos objetivos desta visita foi apresentar aos alunos as etapas de produção de papel e
os subprodutos obtidos.

A produção do papel faz-se a partir da pasta
branqueada aquosa, proveniente de processos
químicos anteriores. Essa pasta quando chega à
Máquina de Papel já foi humidificada e por isso
é uma solução aquosa constituída por 1% de fibra e 99% de água. A suspensão fibrosa é colocada na teia, para evitar o encaracolamento não
desejado, iniciando aí, o processo de formação
contínuo da folha, sendo retirada humidade da
fibra, por ação da gravidade combinada com
sucção e vácuo. Utilizam-se ainda prensas para
esmagar a folha, tornando-a resistente. No final
desta zona, a folha apresenta cerca de 80 a 85%
de humidade.
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De seguida, a folha chega à segunda zona
da Máquina de Papel, a Pré-Secaria,
onde continua o processo de extração de
água, por meio de compressões e trocas
de calor, garantindo cerca de 58 a 60% de
humidade à folha, por meios mecânicos.

Para melhorar a interação da superfície do papel
com as tintas de impressão, é aplicado um banho
de amido, no Symsizer. É um processo intermédio, que consiste em passar nos rolos revestidos de borracha a solução de amido. Após esta
aplicação, o papel torna-se húmido novamente,
passando à terceira zona da Máquina de Papel.

Segue-se

então
a
Pós-Secaria. Nesta
zona recorre-se à evaporação da humidade por
ação do calor, pelo contacto da folha de papel
com cilindros secadores,
completando-se assim a
última fase de extração
de água.

Uma fibra de qualidade, combinada com
outras matérias-primas e subsidiárias rigorosamente selecionadas, transformada em
fábricas que são uma referência a nível internacional pela sua capacidade tecnológica e
produtiva, fazem do papel da The Navigator
Company uma líder mundial, estando distribuídos por 15 países.

A supervisão e o controlo das operações
são realizados por um sistema computorizado de gestão fabril que garante a identificação de produtos, controla a sua movimentação e o processo das encomendas,
em função da especificação dos produtos
ou requisitos das encomendas.

Para garantir um papel de qualidade, a empresa
opta por produzir o papel com fibra de Eucalipto mundialmente reconhecida como a ideal para
o fabrico de papéis de alta qualidade, carbonato
de cálcio, amido, agentes de retenção química permitem retirar a matéria orgânica, sal – permite
eliminar o efeito eletrostático e ainda pigmentos
azul e violeta – fornecendo a tonalidade branca
desejada pelo cliente.

Estas bobinas podem ser transformadas em
folhas de diferentes formatos ou expedidas para
clientes que as transformarão, por exemplo, em
papel de carta, recibos... atingindo o objetivo final para o cliente.
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O papel é recolhido no “enrolador” onde
forma bobinas de grandes dimensões.
As bobinas Jumbo, que contêm cerca
de 80 toneladas, são posteriormente
processadas
em
bobinas
mais
pequenas, cuja dimensão permite o seu
envio para clientes ou para o armazém
robotizado, sendo posteriormente
utilizadas na transformação para vários
formatos. As bobinas de papel seguem
para uma máquina de embalagem a Empacotadora - de modo a serem
convenientemente protegidas contra
variações de humidade e a permitirem
a sua movimentação e transporte.
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Numa parceria com a faculdade de ciências e tecnologia da universidade
de Coimbra – FCTUC - realizaram-se duas atividades distintas na nossa
escola, uma palestra e atividades de caráter laboratorial.

Como Fazer

e a MÚSICA

N

o passado dia 4 de janeiro decorreu no auditório do CEF uma palestra intitulada a Física e
a Música, que foi proferida pelo Prof. Doutor
Rui Vilão do departamento de Física da FCTUC. Os
alunos dos 10º, 11º e 12º anos do curso de Ciências e Tecnologia, assistiram à mesma e puderam
compreender a relação entre os conteúdos de física
abordados nas aulas e a música. O Professor Rui vilão começou por explicar como surgiu cada uma das
notas musicais e foi notório que nem sempre foi assim. Foi cantando e tocando no seu teclado, enquanto explicava comprimentos de onda, frequências e
energia. E terminou com uma conclusão que dá que
pensar – A música não é uma invenção
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dos físicos ou dos músicos, mas algo
intrínseco aos materiais. É uma “invenção” da Natureza. De facto, cada mate-

rial tem a sua própria frequência de vibração. É uma
característica que lhe é intrínseca. Fazemos vibrar
cordas, percutimos madeira e tecido, supramos metais, mas tudo já estava pensado pela Natureza, o
homem apenas tirou partido de interagir com ela,
criando algo tão belo como a música.

FRIO e CALOR?

N

o passado dia 1 de fevereiro realizaram-se várias experiências no laboratório de física do
CEF para que os alunos do 11º ano de física
e química, pudessem compreender alguns dos conteúdos abordados nas aulas, nomeadamente como
é possível fazer frio e calor. A atividade foi dinamizada pelo Prof. Doutor Abel Ferreira do Departamento de Engenharia Química (DEQ) da FCTUC e todo
o equipamento utilizado foi fornecido pelo DEQ. A
atividade começou na biblioteca, onde foi explicada
o que é uma bomba de calor/frio, que um líquido
quando se expande pode passar ao estado gasoso e
arrefece o ambiente à sua volta. Que um gás quando
é comprimido aquece o ambiente à sua volta e pode
passar ao estado líquido. Por isso é essencial para
fazer frio e calor dispor de um compressor e de uma
válvula de expansão.

Alguns alunos puderam observar sobrearrefecimentos e situações metaestáveis, o que os surpreendeu
muito. Foi uma sorte, porque raramente estes fenómenos são observáveis.

N

o dia 26 e 27 de fevereiro, as turmas A e B do
8º ano realizaram uma visita de estudo às Grutas da Moeda, localizadas em São Mamede
(Batalha). A visita de estudo foi realizada no âmbito
da disciplina de Físico-Química e teve por objetivos
a observação das características geomorfológicas do
Maciço Calcário; a interpretação da formação de estalactites e estalagmites em grutas calcárias e a sensibilização dos alunos para a preservação e valorização do património Geológico; entre outros.

Cada uma das turmas foi dividida em dois grupos, os
quais foram acompanhados por um guia e por um
professor. A visita durou cerca de uma hora, durante
a qual os alunos puderam observar 12 galerias naturais e identificar muitas formações cársicas. A extensão visitável da gruta é de cerca de 350 metros,
atingindo os 45 metros de profundidade abaixo da
cota de entrada.
No final da visita, os alunos puderam observar a exposição de fósseis e minerais presentes no Centro
de Interpretação Científico-Ambiental e todos se
mostraram agradados com a atividade.
A professora: Margarida Castelão Dias

Os professores: Ana Aleixo e Rui Vasco Santos
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Foi uma tarde de calor e frio, num dia de ventos fortes, que valeu a pena pelo que os alunos puderam
observar nestas atividades experimentais e assim
mais facilmente poderem compreender fenómenos
do quotidiano e relacionarem-nos com os conteúdos abordados na disciplina de Física e Química A,
como por exemplo o funcionamento de um frigorífico, ou como se podem construir edifícios mais
“amigos do “ambiente” aproveitando calor ou frio
de acordo com as necessidades das diferentes zonas
do edifício.

No passado dia 30 de janeiro, vinte e quatro alunos do ensino secundário, acompanhados pelas professoras Gisela Quartau e
Rosa Cruz e pelo sr diretor, Manuel Bento, viajaram até Estrasburgo para participarem numa sessão do Parlamento Europeu.
Esta viagem, foi o resultado da participação no concurso Euroescola do ano passado, com um texto alusivo ao Prémio Sakarovpara a liberdade de pensamento.
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e Energias Renováveis; Direitos Humanos e Segurança; Eleições europeias, entre outros.
Já em grupos, com outros alunos das restantes 23
escolas, debateram e tentaram encontrar soluções
para as problemáticas relacionadas com o tema que
lhes tinha sido atribuído. Por fim, todos os grupos
se juntaram na sala do plenário do Parlamento Europeu, cada escola escolheu os seus “spokeperson”
para fazer uma apresentação da mesma bem como
do país de origem e por fim passou-se à exposição
das medidas propostas por cada grupo, alusivas aos
temas trabalhados. Essas medidas foram posteriormente votadas por todos os 550 jovens.

Durante a hora de almoço, foi dinamizado um jogo
de cultura geral sobre a União Europeia em grupos
de quatro elementos, todos de nacionalidades diferentes, fomentando as relações entre todos os participantes e promovendo o intercâmbio cultural.
No dia seguinte, os alunos do CEF aproveitaram para
confraternizar e conhecer melhor a cidade, desde a
gastronomia, com a famosa tarte flambée, até aos
monumentos como a Cathédrale Notre-Dame-deStrasbourg ou locais históricos como
o bairro La Petite-France ou a praça
Kléber. No último dia, houve a oportunidade dos alunos viajarem de TGV
até ao aeroporto Charles de Gaulle em
Paris..
Assim, esta viagem foi muito enriquecedora a nível político, cultural e social, permitindo aos alunos do CEF,
conhecer de perto a instituição que é
considerada a voz democrática da UE,
contactar com jovens de outras culturas e conhecer
outro país.

Soraia Francisco 12.ºD

N

o dia 31, os alunos visitaram o Parlamento
Europeu, permitindo vivenciar o quotidiano
de um eurodeputado e contactar com outros 550 jovens de 23 escolas de outros países da
União Europeia. Nesse dia de manhã, chegados
ao Parlamento Europeu, os jovens começaram por
dividir-se consoante o tema que tinha sido previamente atribuído e trabalhado na escola, semanas
antes da viagem, como, por exemplo: Ambiente

“Apesar
de assustador, gostei
especialmente de assistir
à simulação do terramoto de
1755, no Lisbon Story Center .
Ana Neto 6.ºA

No dia 4 de fevereiro de
2019, as turmas do 6.ºano realizaram uma visita de estudo a Lisboa.
A visita decorreu em interdisciplinaridade
com as disciplinas de Português e História e
Geografia de Portugal. A viagem teve como objetivo visitar o Lisbon Story Center, no âmbito da
disciplina de História e assistir à peça intitulada “A
Aventura de Ulisses” no âmbito dos conteúdos programáticos lecionados na disciplina de Português.
Há a salientar e a elogiar o ótimo comportamento dos
alunos, o respeito pelas regras de conduta, nomeadamente no cumprimento das instruções durante
a visita, no convívio saudável com os professores num ambiente diferente do dia-a-dia escolar e um sentido de responsabilidade
verdadeiramente exemplar.

Gostei muito!
Adoro visitas de estudo, não só pela aprendizagem, mas também
pelo convívio entre todos,
alunos e professores.
À hora de almoço,
Carlota Faria 6.ºA
fomos para o Parque das
Nações almoçar. Foi um momento de grande alegria durante o
qual partilhámos o almoço, dançámos, cantámos e até alimentámos os peixes e as
gaivotas.
Tatiana Neto 6.ºA

“Foi um dia
fantástico, de convívio e aprendizagem.”

Lucas Lopes 6.ºA

De repente, estávamos ali, a assistir ao
maior terramoto da nossa
História, a sentir a terra a tremer. Um espetáculo de grande
realismo. Foi assustador!!

“Foi
uma viagem fantástica que começou logo cedo com
a excelente adaptação da obra “Ulisses”, estudada nas aulas de Português,
ao espetáculo Multimédia “A Aventura de
Ulisses”, no auditório Pedro Arrupe.”
Camila Silva 6.ºA

No
Lisbon Story Center, tivemos a oportunidade de conhecer mais e
melhor sobre a cidade de Lisboa de uma forma
gradual, passando por todas as épocas e capítulos
da sua História. A visita culminou com a simulação do
terramoto, durante o qual nos foi possível compreender a
dimensão da tragédia com o maremoto e o incêndio que
ocorreu no dia 1 de novembro de 1755.
Alexandre Cruz Santos 6.ºB
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Rita Ferreira 6.ºA

N

o dia 12 de março fomos a Coimbra ao Centro de
Ciência Viva, onde vimos as criações de Escher
num projetor virado para o céu, enquanto estávamos nuns puffs, e outros em cadeiras a admirar os seus
incríveis padrões. Depois andamos por espaços onde observamos quadros de diversos animais em extinção. De
seguida passamos ao exploratório para fazermos experiências com o sistema digestivo, respiratório, circulatório, reprodutivo e outros.

5.ºano
Voltamos ao autocarro e rumámos em direção ao Museu POROS. Aqui vimos vestígios da presença romana:
jarros, potes armaduras, moedas romanas… depois de
passar pelo túnel do tempo. Foi bastante interessante!
O primeiro vestígio foi um vaso neolítico encontrado
em1974! Assistimos a um filme muito interessante sobre Conímbriga e apreciamos a calçada trabalhada pelos romanos. Ficamos a conhecer os grandes imperadores, as táticas utilizadas pelos soldados romanos, como
eram organizadas as cidades e como se vivia naquele
tempo.
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Terminada a visita despedimo-nos de Coimbra e regressamos à nossa escola.
Foi uma grande viagem, inesquecível e super divertida!
Diverti-me imenso!
Catarina Gonçalves, n.º3 , 5.ºA

O PO.RO.S - Museu Portugal Romano em Sicó é uma viagem à presença romana nas
Terras de Sicó, que dá a conhecer o encontro de culturas que moldou a história do
território.
A tecnologia estimula os sentidos e dá à exposição um caráter vivo e dinâmico, capaz
de aliar conhecimento e entretenimento e, com isso, contribuir para a salvaguarda e
divulgação da memória histórica da romanização.
O PO.RO.S é um espaço atrativo e inovador, que nos leva numa aventura pela memória da romanização e do legado que perdura até hoje.

N

o primeiro dia de aulas do 3º período as turmas do 10º e 11º
ano do Curso de Ciências e Tecnologias partiram em viajem
para Lisboa. Nesse dia o Jardim Zoológico de Lisboa recebeu
os alunos do CEF para um dia de aprendizagem fora das salas de
aula.
Para começar o dia em grande os alunos assistiram ao espetáculo
dos golfinhos, algo lindo e impressionante que demostrou que estes animais são muito inteligentes. Depois tiveram a liberdade de
explorar o jardim zoológico sozinhos, observar os diferentes animais, alguns que até já estão em vias de extinção como o Lince
Ibérico, entre outros.

Depois de um almoço com sol, as turmas viveram o zoológico de uma forma diferente, aos olhos de um Biólogo do Jardim Zoológico numa visita guiada. A principal
missão dessa instituição é a educação, a investigação e a
conservação da Biodiversidade e durante a tarde os guias
explicaram até que ponto o Jardim Zoológico influenciava
não só os visitantes, mas também beneficiava a natureza.
Tendo 135 anos o papel do Jardim Zoológico de Lisboa
mudou drasticamente deixando de ser uma “montra de
animais” e passando a ser um aliado na conservação e
educação.

Os alunos do CEF voltam com a mensagem de preservação e conservação muito presentes. Desejosos de lá
voltar e terminar de ver a imensidão daquele lugar. Com
certeza uma visita que nos marcou muito a todos e nos
ensinou muito, principalmente sobre a responsabilidade de todos
nós para com o planeta!
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Carolina Pinheiro 10º A

N

Visita à Figueira da Foz
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o dia 5 de abril, as turmas do 7.º ano realizaram
uma visita de estudo à Figueira da Foz, no âmbito das disciplinas de História, Geografia, Ciências
Naturais e Físico-Química.
Por volta das 9 horas saímos da escola em direção ao Museu Santos Rocha que acolhe o espólio do seu fundador.
António dos Santos Rocha, arqueólogo e investigador
que morreu no início do século XX, realizou explorações
no território português, em especial na região das Beiras
e no Algarve. Observámos vários objetos do período do Neolítico, da Idade dos Metais e da época
dos Romanos. Ainda visitámos algumas exposições
de numismática e de arte religiosa.
Depois desta fantástica visita, dirigimo-nos para o
Museu do Mar onde ficámos a conhecer a história
dos bacalhoeiros. Cada um tinha o sua dóri, o bote
dos bacalhoeiros, que utilizavam para a pesca à linha e onde permaneciam muitos meses. Também
ficámos a conhecer as espécies marinhas que habitam nesta zona costeira.Como estava mau tempo,
almoçámos no Teatro da Trindade que ficava perto
deste museu. Agradecemos muito a disponibilidade deste espaço.
De seguida, visitámos o Museu do Sal onde aprendemos muitos detalhes sobre a produção do sal.
Depois da visualização de um vídeo e de ouvirmos o testemunho de um dos trabalhadores das salinas, marnoto,
realizámos um pequeno peddy paper.
Voltámos para escola contentes por tudo ter corri-

do bem e pelo facto de ter sido uma visita interessante.
Adelino Marto
José Mendes
7.º B

de Queluz

N

o dia 30 de abril os alunos do oitavo realizaram uma
visita de estudo ao palácio de Queluz e ao Museu do Ar,
nos arredores de Sintra.
Esta visita teve como objetivos adquirir conhecimentos no âmbito da disciplina de História, bem como na de
Português. A viagem de autocarro decorreu na melhor
das disposições, estando todos os alunos na expetativa
de passar momentos agradáveis, de convívio e enriquecimento cultural.
Saímos por volta das oito e um quarto de uma manhã
que anunciava um dia de sol, chegando ao palácio por
volta da dez e trinta. À chegada, dirigimo-nos logo para
um parque, com o fim de comer o lanche da manhã. De
seguida, dirigimo-nos para o palácio, onde fomos divididos em quatro grupos, sendo cada um dos grupos orientado por um guia trajado a rigor, da época de D. Maria I, e
que nos ia orientando na visita do monumento, explicando aos alunos a decoração de cada quarto ou sala bem
como a função dos objetos e móveis aí presentes.
Começando pela sala de baile do palácio, maior e mais
ornamentada, fomos, de seguida, ver os quartos, bem
como diversas salas do palácio. Em cada uma das divisões
assistimos à representação da vida quotidiana e cultural
dos ocupantes setecentistas do palácio, como um mini
espetáculo de canto de duas melodias da época, uma era
portuguesa e a outra era brasileira, uma dança da época,
o trabalho da aia de uma princesa, a descrição do estudo
de outra... Todos os atores que participaram nestas dramatizações estavam muito bem trajados e preparados.
Assistir a estas dramatizações foi como “viajar no tempo”
e observar um modo de vida diferente (e muito) daquele
que conhecemos no século XXI. Tivemos ainda oportunidade de ver a igreja do palácio e os maravilhosos jardins exteriores, onde pudemos observar os canais para
os barcos de recreio da família real e da corte, os azulejos
de época e estátuas.
Foi uma manhã bem preenchida, a que se seguiu o
almoço, que tomámos nas frescas e agradáveis sombras
do parque onde já tínhamos estado no lanche da manhã.
Após um pequeno percurso de alguns quilómetros, fomos visitar o Museu do Ar, onde fomos repartidos em dois
grupos. Vimos várias aeronaves, muitos aviões antigos e
entrámos em alguns. Também pudemos observar os primeiros fatos e equipamentos dos pilotos e ainda presenciámos a descolagem de alguns aviões. Fomos muito bem
recebidos, tanto pelos guias do Palácio de Queluz como
pelos guias da Força Aérea Portuguesa que orientaram a
nossa visita ao Museu do Ar. A todos o nosso bem haja
pela simpatia e disponibilidade.
Nuno Prazeres Vieira, 8.º A, nº 24
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Palácio

Museu do

Ar

MAAT e AR
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visita de estudo do 9.º ano realizou-se no
dia 10 de maio, a Lisboa. De manhã visitámos o Museu da Eletricidade, MAAT, no
âmbito da disciplina de Físico-Química. Foi interessante, pois percebemos como funcionava a central
termoelétrica e como era produzida a eletricidade que abastecia a cidade de Lisboa, até ao Vale
do rio Tejo. Os guias explicaram ainda a origem da
palavra eletricidade e a sua evolução através de
diversas experiências.

Em seguida, almoçámos nos jardins de Belém e da
parte da tarde visitámos a Assembleia da República, no âmbito da disciplina de História. Fomos
recebidos pelos deputados da Assembleia, em especial o Dr.º António Gameiro que nos deu as boas
vindas e possibilitou esta visita. Ficámos a conhecer a história do Palácio de São Bento, construído
no século XVI, antes designado por São Bento da
Saúde, entregue aos monges beneditinos. Visitámos diversos espaços, como a sala das sessões, a
sala do Senado, a sala dos Passos Perdidos, e compreendemos melhor o funcionamento da “casa da
democracia”.
Em resumo, esta visita foi interessante e enriquecedora e todos achámos que foi um dia bem passado.
Beatriz Neves, Lara Silva e Inês Henriques,9.º D

N

o dia 5 de Novembro de 2018 a turma do 10º ano do
Curso Profissional de Técnico de Apoio Psicossocial
realizou uma visita de estudo à Casa Museu João Soares, nas Cortes.
A visita constou de uma breve introdução sobre a vida de
João Soares, nomeadamente sobre a sua participação politica durante a primeira República e sobre a história do museu,
que foi inaugurado a 8 de dezembro de 1996. Foi durante
o Estado Novo que Mário Soares, muitas vezes se refugiou
nesta casa, para fugir às perseguições de que era alvo.

No piso superior do Museu, está patente uma exposição de documentos, cartazes e fotografias que
retratam alguns marcos importantes da nossa história e a influência de João Soares e do seu filho
Mário Soares, na vida politica Portuguesa.

Com esta visita ficamos a compreender melhor o
modo de vida dos nossos antepassados, as dificuldades que as comunidades tinham em fazer animação sociocultural, devido à falta de liberdade de expressão, e a forma como alguns dos nossos direitos
foram conquistados.
Terminada a visita, regressámos à escola.
Turma do 10.º D2
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Pudemos também assistir a um documentário que
retrata a história do século XX, onde se realça a
participação de Portugal na I Guerra Mundial.

21.ª edição do Dia Aberto ESTG

N

o passado dia 29 de março, nós alunos do 12.º ano dos cursos profissionais fomos visitar o Instituto Politécnico de Leiria.
Era o Dia Aberto desta escola e tivemos a oportunidade com
uma visita guiada, de a descobrir e de a explorar através da diversão:
experiências laboratoriais, jogos e exposições, com especial destaque
para as áreas de Gestão e Tecnologia, robótica, modelagem em gesso
e bioquímica, entre outras.

Paralelamente fizemos um
teste psicotécnico que nos
deu algumas orientações
sobre a nossa atividade futura.
Foi uma visita de estudo agradável, ficámos não só com um conhecimento mais real da vivência de um estabelecimento de ensino superior
como também aprendemos novos conceitos relacionados com as nossas áreas.
Todas as visitas de estudo, têm na nossa opinião muito interesse, porque
adquirimos novos conhecimentos e ajudam-nos a abrir as janelas do
nosso Futuro.
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12ºG2 - CPTLogística

N

o dia 30 de maio de 2019, os alunos dos cursos profissionais de Comércio e Logística tiveram oportunidade de visitar a empresa BIGBRAND. Ao longo da visita puderam observar as diferentes áreas de
atividade e conhecer os diversos materiais e máquinas utilizadas no processo produtivo.

A BIGBRAND é uma empresa especializada na conceção e produção de suportes publicitários, com uma
vasta experiência no setor.

Fundada em 1991, com sede em Santa Catarina da Serra (Leiria), a empresa conta com a colaboração de uma
equipa profissional e experiente, composta por jovens dinâmicos que «respiram» desafios.
O sucesso da empresa assenta na credibilidade adquirida, experiência e avançados recursos tecnológicos que permitem o desenvolvimento de soluções inovadoras respondendo assim às necessidades cada vez
mais exigentes mercado.
Foi uma visita que nos mostrou as potencialidades desta empresa da nossa região e nos faz acreditar a criatividade é um caminho de futuro.
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Prof. ª Carla Simões

“Partilhar é saber comunicar. Partilhar é conectarmo-nos uns com os outros. Partilhar é desenvolver
um sentido de maior gratidão por aquilo que
temos. Porque partilhar é estar disponível para
pensar nas necessidades do outro. Partilhar é uma
forma de promover as relações interpessoais. Partilhar é descobrir em conjunto como se desenvolve a
entre ajuda”.

Foi também através de um
presépio, construído pelos
meninos do Externato de S.
Domingos e suas famílias,
instalado no mercado de
Fátima que as crianças convidaram toda a comunidade
a participar na nossa campanha de Advento,

Os brinquedos foram recolhidos no
Externato, no CEF,
na sede da Freguesia e no Mercado
de Natal de Fátima,
nos dia 22 e 23 de
dezembro.
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Sentimo-nos muito gratos
pela enorme adesão, quer da
grande família do Externato,
quer das famílias da comunidade em geral. Agradecemos também a colaboração
de outras escolas do concelho
que se juntaram a nós nesta
recolha, tornando esta missão ainda mais nobre, educando para os verdadeiros
valores do Natal.

N

este Natal, o Externato de S. Domingos, com
o apoio do CEF - Centro de Estudos de Fátima
e da Freguesia de Fátima, assinalou o tempo do Advento com uma campanha de recolha de
brinquedos usados, com o objetivo de presentear os
meninos de São Tomé e Príncipe, através das Missões Claretianas.

A

turma do 4.º ano foi convidada a participar
nos torneios SUPERTURMA, organizados
pelo departamento de educação física do
CEF - Centro de Estudos de Fátima.
Esta atividade desenvolve-se ao longo do ano e
contribui para a promoção da saúde do corpo e da
mente, favorece a auto-estima, a confiança e enriquece a interação e integração social.
A SuperTurma teve início, em novembro, com a
modalidade de Futsal, onde o 4.º ano defrontou as
turmas do 5.º ano, alcançando uma vitória. Foi uma
tarde muito divertida, dando assim o pontapé de
partida para esta competição, onde se irão juntar
muitos pontos!
Em dezembro o 4.º ano
voltou a participar no
SuperTurma, nas modalidades de Andebol,
GiraVolei e no Corta-Mato. Este último já não foi
novidade para os mais
pequeninos, mas porque a
turma participa em massa,
obtém assim mais pontos
o que a mantem numa excelente posição.
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Em janeiro, a modalidade foi natação e os resultados foram muito positivos. A presença da natação
no nosso currículo, desde o pré-escolar, mostra agora os seus frutos.
Muito obrigada ao departamento de Educação Física pela oportunidade, que parecendo difícil, se tem
vindo a revelar muito divertida e profícua!

Veio à nossa escola a espetacular
e divertida
A turma do 4.º ano juntou-se aos colegas do 2.º Ciclo e foi ao TEATRO.
Através das viagens mágicas de um avô surdo e rabugento e do seu neto Tomé, percebemos que
a matemática está presente em tudo o que nos rodeia.
Avô, posso
ver o meu
Facebook??

O

Vais
apanhar o
“Tuc Tuc”??

teatro começou com um vídeo do
menino chamado Tomé, onde nos contava que iria passar quinze dias de férias a
casa dos avós e naquela casa havia muitas
regras. Teria apenas uma hora para poder
estar com o seu telemóvel.
O Tomé pensava que as férias iriam ser
aborrecidas, mas afinal ele acabou por se
divertir muito. O avô era muito engraçado,
pois percebia tudo ao contrário.
Certo dia, o Tomé encontrou um anel no quintal e ao colocá-lo no dedo, apareceram por magia dois romanos. Um chamava-se César, que era o rei e começou por questionar como poderia construir uma ponte de
40 metros e o Tomé teve de pensar como haveria de responder.
Afinal, nestas férias, o Tomé teve de trabalhar bastante com a matemática. Foi isso mesmo que as tornou
mais divertidas e surpreendentes.
No final, quando se despedia, ainda teve de responder a mais uma perguntinha do seu avô sobre a ceia do
Natal: “Ó Tomé, quanto é que é treze batatas a dividir por sete pessoas?” e o Tomé respondeu-lhe rapidamente: “Olhe, avô, faça puré de batata!”
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Texto de Afonso, Martim e Rafael
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4.º ano

14 e 15 fevereiro

IV
Concurso de
Leitura
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Dada a importância da leitura e o estímulo para a mesma nesta fase
inicial, acolhemos na nossa escola nos dias 14 e 15 de fevereiro mais uma
feira do livro. Os livros e a amizade estiveram de mãos dadas nestes dias, com as atividades realizadas.
Partilhar um livro é como partilhar um amigo. No dia 15 os meninos do pré – escolar apresentaram um
pequeno teatro e entregámos os prémios do IV concurso de leitura realizado no Externato.
Parabéns aos vencedores e a todos os pequenos leitores.

Explorar
a

eza

natur
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No âmbito do projeto “Explorar a Natureza”,
inserido nas disciplinas de Estudo do Meio,
Educação e Expressão Plástica e Português, os
alunos do 2º ano realizaram um trabalho de
pesquisa sobre as plantas, como nascem, onde
vivem e as suas partes constituintes.

No dia 20 de março, aproveitando a chegada da
primavera, a turma do 2.º ano realizou uma saída de campo para descobrirem mais sobre o ambiente natural que os rodeia e para observarem
em especial as plantas espontâneas e cultivadas
“Encontrámos muitas espécies diferentes de
plantas espontâneas: dentes-de-leão, trevos, fazendeiro peludo, serralhas, malmequeres, urtigas, rosmaninho e outras que não descobrimos
os seus nomes. Recolhemos algumas plantas
espontâneas e na sala construímos cartazes e
identificámos as partes de cada planta. Adorámos realizar este projeto”.

Os alunos do 2.º ano

No dia 21 de março a convite da Filstone, o Externato
de S. Domingos assinalou o Dia da Árvore, nas instalações da referida empresa em conjunto com alguns
utentes do Centro de Dia de Boleiros.

Para além da plantação de nove limoeiros, também
houve tempo para
conversar, brincar,
cantar e declamar
alguns poemas
alusivos ao dia.

N

o dia 28 de março as crianças do Pré-Escolar,
1.º e 2.º ano realizaram uma visita ao Quartel
dos Bombeiros Voluntários de Fátima. Inserida na temática das Instituições e profissões que as
turmas se encontram a explorar nas suas salas de
aula, surgiu a ideia de visitar os bombeiros locais. Foi
uma atividade que contribuiu para o conhecimento
da missão dos Bombeiros pelos nossos alunos. Esta
visita deu a conhecer os veículos utilizados, os equipamentos, a organização e ação do trabalho dos
Bombeiros. Queremos desde já agradecer o carinho
com que fomos recebidos, toda a atenção e dedicação com que nos acolheram. Foi uma visita muito
interessante do ponto de vista da aprendizagem e
sem dúvida que proporcionou momentos de alegria
e diversão aos alunos. Obrigada a todos!!

Foi uma
tarde muito
rica e
animada.
Obrigada à
Filstone pela
iniciativa.
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No final, deixámos
uma recordação
feita por nós e
trouxemos um
lanche bem
delicioso.

Visita a nossa Escola
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Plantar e semear...No dia 4 de abril a turma do 1º
ano deu cor à nossa horta. Depois do Sr. António e do
Sr. José prepararem a terra, chegou o momento por
que todos ansiavam. Semear as batatas, as couves,
as beringelas, as ervilhas, os feijões, uma meloa, as
alfaces, as abóboras, os tomateiros, os pimenteiros
e os coentros. Foi uma tarefa recheada de muito entusiasmo e alegria. Nas semanas seguintes observámos, registámos, investigámos e desenvolvemos
diferentes atividades articulando com as diferentes
áreas do nosso currículo. Agradecemos a todos os
que ajudaram a preparar este projeto. Bem hajam!

Na manhã do dia 10 de abril recebemos na nossa
escola dois agentes da Guarda Nacional Republicana, que nos relembraram alguns cuidados a ter
com a nossa segurança.

Cuidados
a ter
Materiais
Perigosos em
casa

4 Novas Tecnologias
entre
outros.

Pessoas
Estranhas

Segurança na
Via Pública

É sempre bom manter a nossa mente desperta para
os perigos que nos rodeiam. E
como nos portámos muito bem na
sessão de esclarecimento tivemos
a oportunidade de "acelerar " na
mota dos Srs. Agentes.

Segue um obrigado especial para eles, pela sua
disponibilidade e simpatia.

N

o passado dia 3 de maio, celebrámos na nossa
escola, o dia do animal. Foi uma oportunidade
para partilhar e aprofundar os conhecimentos
adquiridos na disciplina de Estudo do meio mas também para brincar e mimar os nossos “amigos”.

Foi
muito
divertido!
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No passado dia 3 de maio, na escola dos afetos, as mães desfrutaram de um lanche com
os seus filhotes para celebrar o Dia da Mãe.
Foi uma tarde repleta de mimos e deliciosas
iguarias.

L
A
M
I
AN

2.º

Núcleo

Lugar

João Mamede (10.ºA)

Como é de conhecimento geral, a instituição Centro de Estudos de Fátima acolhe a
iniciativa “Núcleo de Xadrez”, uma prática
destinada a todos os alunos – desde o 5.º
ao 12.º ano – que tenham interesse neste
jogo de tabuleiro e tenham especial gosto
por se confrontar com desafios.
Neste sentido e para dar resposta aos mais
entusiastas, foi dinamizado na nossa escola,
o Torneio “Elite” de xadrez, onde ficaram
apurados os primeiros 4 alunos com os melhores resultados.

Leonardo Pena (12.ºC)

3.º
Lugar

Assim, no passado dia 29 de abril de 2019, foi realizada a
entrega de prémios, pelo Sr. Diretor Manuel Bento, o Sr. Padre
Rodrigo e claro, o Dr. Fernando Ferreira, coordenador desta
atividade.

4.º

Inforcef-82-pág.46

Lugar

Joel Jesus (9.ºD)

Salvador Cordeiro (7.ºA)

Para
além do xadrez ser
uma atividade praticada com
gosto, involuntariamente também promove benefícios ao nível
cognitivo, particularmente na sua
estimulação. O raciocínio é “afetado” isto porque
trabalha a sua capacidade de procurar uma solução
e a melhor estratégia de jogo, o tomar decisões de
forma autónoma, o que possibilita ao jogador (e, neste caso ao aluno) fazer as suas escolhas, tendo em
conta a melhor solução para o momento. Para
além disso, permite trabalhar a focalização da
atenção, de modo a que consiga abstrairse de estímulos externos e centra-se
essencialmente naquilo que está
a dinamizar.

ceber qual era a sensação de ir
viver para longe de casa, ser autónoma e independente, mas e
as saudades? Sim, é verdade. O
meu pensamento viajou por este
Portugal fora, ora tanto achava
que deveria ser extraordinário ir
estudar para o Algarve – praia,
universidade, casa – como no
momento a seguir só queria que
existisse o curso de Psicologia em
Leiria para que ficasse bem perto
da minha zona e me sentisse efetivamente em casa, para o caso
de precisar de reconforto extra.
E escolhi, tinha seis opções para
preencher e preenchi. Psicologia
sempre mas em cinco sítios diferentes (desta vez racionais!) e
entrei na minha quarta opção. E
foi assim que com 14,44 valores
entrei na Universidade da Beira
Interior, na Covilhã e na cidade
que, atualmente, ainda me acolhe.
Hoje, estou no 3.º ano do curso
de Psicologia, a escassos dias de
terminar a minha licenciatura e
tenho a dizer-vos que é absolutamente apaixonante, enriquecedor e gratificante. O estudo
da mente e do comportamento
humano é qualquer coisa de extraordinário e complexo.
No que diz respeito à minha experiência académica como um
todo, foi também uma experiência agridoce. Se por um lado adoro toda e cada cadeira que tenho,
por outro sou a exceção que foge
à regra de que “A universidade são os melhores anos da tua
vida”. Não são. Pelo menos para
mim. Isto porque, a universidade exige espírito académico e
não só se faz exclusivamente do
curso que estamos a tirar, como
também de todas as práticas envolventes, quero com isto dizer a
diversão, as saídas, os amigos e
todas as loucuras típicas de tão
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Mariana Costa

E

studar no CEF? Estudar
nesta escola, nesta grande instituição que me
viu crescer foi memorável e das
melhores etapas da minha vida
que tanto guardo com carinho e,
acima de tudo, saudade, no coração, afinal… já lá vão 3 anos!
Desde sempre que fui uma pessoa muito decidida, com objetivos bem claros e definidos e
aquando no 9º ano me questionaram daquilo que queria seguir,
eu jamais hesitei em responder
“Eu quero ser
psicóloga!”.
E foi sob este sonho e este objetivo que comecei a mediar o meu
percurso escolar.
Assim, no ano letivo de
2013/2014 entrei para o CEF, para
o 10.º ano do curso de Línguas e
Humanidades e onde permaneci
até acabar o curso. Era certo que
o curso de psicologia não me iria
ser dado sem esforço e sem as
escolhas certas, daí ter de enveredar por alguma área e começar
a lutar para que isso acontecesse.
Escolhi então seguir Línguas e
Humanidades por me identificar
mais com as disciplinas que eram
lecionadas (e também para fugir
à tramada matemática, confesso!) e apesar, de nem sempre ter
sido uma aluna brilhante a todas elas, a verdade é que gostei
imenso da forma como o curso

era estruturado, desde as disciplinas que eram dadas como
também o momento certo onde
estavam enquadradas.
As minhas disciplinas de eleição
foram, sem dúvida, Matemática Aplicada às Ciências Sociais
(que é realmente uma matemática muito docinha!) e Sociologia.
No entanto todas elas têm a sua
importância e a sua função. História A, disciplina que permeia
os 3 anos, que tem um sabor
agridoce, porque, pelo menos
para mim, tanto podia ser fácil
e divertida como se podia tornar num bicho de 7 cabeças, um
novelo de lã… e se perdes o fio à
meada torna-se difícil de organizar novamente (e eu que o diga!)
e, por isso, o meu mais sincero conselho é que estudes e
estudes mesmo com motivação e empenho que vais ser
recompensado Afinal, o “esforço vale sempre a pena”
O 12.º ano foi o ano mais gratificante, não só por ir afunilando
os conteúdos do curso e, desta
forma, tornar-se cada vez mais
interessante, mas por ser um ano
de acontecimentos. O ano de finalista, o ano de horários mais
livres, da viagem até ao Algarve,
do pensar realmente no ensino superior (e de perceber que
o tempo não volta atrás para ir
alterar aquelas notas mais fraquinhas!), de começar a sentir o
sabor da responsabilidade e do
futuro, cada vez mais perto.
Eu sabia aquilo que queria (se
sabia!), a questão agora era “Psicologia sim! Mas para onde?” e
mais uma vez comecei rapidamente a delinear objetivos (Lembram-se de ser decidida? Pois
agora comecei a fraquejar). Era
um “pau de dois bicos”. Eu queria experienciar tudo ao máximo,
viver a universidade a 100%, per-

tenra idade. E foram essas com as quais não me
identifiquei e que muito provavelmente, influenciaram o meu percurso e me permitem fazer tal
balanço.
Assim, após cerca de quatro a cinco meses de estar longe de casa, de ter a mesma rotina de Covilhã
– Fátima – Covilhã a vontade de ficar era cada vez
maior. O valor da família tornou-se um pilar para
mim, o valor desta cidade, das pessoas. Tudo. Se
por um lado eu só queria ir, hoje eu só quero voltar.
Sobretudo acho que, a universidade e tudo o que
ela envolve faz-se de amor ao curso (que isso era o
que não faltava), amizades marcantes, autonomia,
crescimento intelectual, pessoal e, também, diversão.
Mas para mim, as amizades estão feitas e aliás, já
foram construídas aquando a minha entrada lá. O
secundário deu-me cada uma delas. A licenciatura está quase terminada. A Covilhã fica para trás e
o futuro é brilhante e está a minha espera. Após
terminar a licenciatura, vou continuar a prosseguir
estudos e tirar o meu mestrado em Lisboa, no ISPA,
em Psicologia Clínica (depois conto vos como foi!).
Até lá, sigam os vossos sonhos e não desistam nunca. O esforço é sempre recompensado. SEMPRE.

Boa sorte a
todos!

UNIVERSIDADE SÉNIOR
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D

urante alguns meses colaborei com a Universidade Sénior, “leccionando” a disciplina
de Psicologia. Foi deveras enriquecedora
esta aventura, tendo contado com a colaboração
de vários colegas na abordagem de diferentes
temáticas. Fica aqui o meu agradecimento para
com os colegas Luís Cunha, Sónia Monteiro e
Anabela Silva, que deram um outro colorido em
sessões de descoberta e partilha.
Agradeço também a participação dos nossos alunos dedicados e bem dispostos, pelo que fica o
registo “artístico” das suas memórias como forma
de reconhecimento da sua prestação.
Dr. Fernando Ferreira

Professora Anabela Silva

Visitámos também as antigas moagens de cereais movidas a água que ainda nos tempos de
hoje funcionam.

No Museu de Leiria foi-nos dado a conhecer a história
desta cidade e foi para nós uma surpresa saber que há
200 milhões de anos a região de Leiria era banhada pelo
mar. Pesquisas efectuadas descobriram que na Guimaróta
existiram alguns animais selvagens.

Foi uma visita de estudo muito interessante para nós, porque
para além do convívio enriquecemos um pouco mais a nossa
cultura. Obrigado ao CEF por nos ter proporcionado esta visita
e um agradecimento especial às professoras Teresa Ferreira e
Anabela Silva que nos acompanharam.   
Albertino Pereira
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Durante este ano
letivo, os alunos da Universidade Sénior do Centro de Estudos de Fátima deram continuidade às
saídas pelo nosso Portugal, percursos de
conhecimento e de muito convívio e dos
quais aqui deixamos alguns registos, inspiração para aqueles que decidirem (re)visitá-los.
Partilhámos a visita com outros alunos (8º
ano, 10º Psicossocial e 11º Multimédia)
sempre num ambiente de fraternização.
A todos o meu muito obrigada.

Um grupo de alunos da Universidade Sénior do CEF
em conjunto com uma turma de alunos mais jovens
visitaram o Moinho do papel e o Museu de Leiria. No
moinho do Papel ficámos a saber onde foi inventado o papel e as técnicas da sua fabricação. Afinal os
Chineses não inventaram só a pólvora; inventaram
muitas outras coisas e entre elas o Papel no século II
depois de Cristo.

GERAÇÃO GRISALHA

P

ertencemos à denominada geração grisalha, porém não queremos “branquear” os saberes
adquiridos ao longo do percurso
de vida de cada um de nós.

O que queremos, isso sim, é aprender mais, conhecer e
tentar compreender o mundo que nos rodeia.

Somos um grupo de alunos da Universidade Sénior

(CEF) muito empenhado na troca de experiências vividas, memórias do passado, alegrias e tristezas, banalidades que nos fazem rir, conceitos que nos fazem pensar e
refletir e afetos que nos enchem a alma e tornam mais
radiosos os dias que nos parece não quererem deixar
passar a luz.
Contamos com a preciosa ajuda e disponibilidade dos
professores desta escola (CEF) que muito admiramos e
agradecemos.
As visitas de estudo muito bem organizadas proporcionam-nos o conhecimento de vários recantos do
país,bem como momentos de boa camaradagem.
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Somos felizes na US
do CEF.

Milú Heleno

O

Palácio Real de Queluz, também chamado de
Palácio Nacional de Queluz, consiste num palácio do século XVIII. Um dos últimos grandes
edifícios em estilo rococó erguidos na Europa, o imóvel foi construído como um recanto de verão para D.
Pedro de Bragança.
Serviu como um discreto lugar de encarceramento
para a rainha D. Maria I, enquanto demente e sobretudo despois da morte de D. Pedro, em 1786.
Após o incêndio que atingiu o Palácio da Ajuda em
1794, o Palácio de Queluz tornou-se a residência oficial do Príncipe Regente português, o futuro D. João
VI e de sua família. Permaneceu assim até à fuga da
Família Real para o Brasil, em 1807, devido às Invasões Francesas.A construção do Palácio iniciou-se
em 1747, tendo como arquiteto Mateus Vicente de
Oliveira. Apesar de ser muito menor, é chamado frequentemente o “Versailles português”. A partir de
1826, o palácio deixou lentamente de ser o eleito
pelos soberanos portugueses. Após um grave incêndio ocorrido em 1934, o qual destruiu o seu interior,
o monumento foi extensivamente restaurado e,
hoje, encontra-se aberto ao público.
Uma das alas do Palácio de Queluz, o Pavilhão de
Dona Maria, construído entre 1785 e 1792 pelo arquiteto Manuel Caetano de Sousa, é, na atualidade,
um quarto de hóspedes exclusivo para chefes de Estado estrangeiros em visita a Portugal.
Está classificado como Monumento Nacional desde
1910.”
Câmara Municipal de Sintra

VISITA

E

ntre 1871 e 1875, o Chalet, como é conhecido na
Golegã, foi edificado por iniciativa do abastado
lavrador Carlos Relvas. A Casa-Estúdio apresenta
características únicas a nível mundial, como singular é o
facto de ter sido construída de raiz, como monumento
aos percursores da fotografia e com o objectivo exclusivo de acolher um laboratório e estúdio dedicados
especificamente ao desenvolvimento de uma arte e que
propiciaram a Relvas um local de excelência para a revelação dos seus negativos e ensaio dos novos métodos
daquela disciplina simultaneamente científica e tecnológica.
No meio de um jardim romântico (…) a Casa-Estúdio
é um monumento expressivo da arquitectura do ferro
e do revivalismo de estilos, como o gótico e o mourisco
(…).

Município de Golegã
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“O Museu do Ar abriu ao público em 1
de julho de 1971, em Alverca. O espaço tornou-se insuficiente pelo aumento de acervo tendo-se decidido criar
um novo espaço em Sintra, junto à
Base Aérea Nº1, inaugurado em 2009.
Numa área com mais de 8000 m2 estão expostos mais de 40 aviões e helicópteros, simuladores, motores, hélices
e outros equipamentos aeronáuticos.
A exposição transporta o visitante numa
viagem de mais de 100 anos pela História
da Aviação em Portugal, documentando a
grande aventura do Homem, Voar.”

GOLEGÃ

Museu do Ar-Pêro Pinheiro

Homenagem
ao nosso saudoso
e muito querido
Fernando Carreira

Sugestão fora de casa
A edição de 2019, que vai assinalar os dez anos
do Festival Materiais Diversos, projeto iniciado
pelo coreógrafo Tiago Guedes (natural de Minde)
e continuado pela atual diretora artística Elisabete
Paiva, vai acontecer no último fim de semana de
setembro em Minde e Alcanena e no primeiro fim

“Mal nos conhecemos
Inaugurámos a palavra «amigo».
«Amigo» é um sorriso
De boca em boca,

de semana de outubro no Cartaxo. O festival Mate-

Um olhar bem limpo,

riais Diversos promove o encontro entre diferentes

Uma casa, mesmo modesta, que se oferece,

públicos e imaginários em torno das artes (dança,

Um coração pronto a pulsar

teatro, música e performance) e do pensamento,
questionando a atualidade e promovendo a participação cultural como condição de cidadania.

Na nossa mão!
«Amigo» (recordam-se, vocês aí,
Escrupulosos detritos?)
«Amigo» é o contrário de inimigo!
«Amigo é o erro corrigido,
Não o erro perseguido, explorado,
É a verdade partilhada, praticada.
«Amigo» é a solidão derrotada!
«Amigo» é uma grande tarefa,
Um trabalho sem fim,
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Um espaço útil, um tempo fértil,
«Amigo» vai ser, é já uma grande festa!

Poema de Alexandre O´Neill, Amigo

Para sempre nos nossos corações
Professora Anabela Silva, em nome da comunidade CEF

Artur Usatyuk; Beatriz Caseiro; Catarina
Gonçalves; Cristiano André Simões; Daniela Bento; Eduarda
Santos; Francisco Pereira; Francisco Robalo; Gabriela
Neves; Gabriella Silva; Íris Silva; Lara Neves; Leonor Gomes;
Letícia Teixeira; Liedson Estêvão; Maria Inês Oliveira;
Maria Rodrigues; Martim Carvalho; Morgada Muriata;
Paula Prazeres; Quévin Santos; Raquel Oliveira; Ruhshona
Umarova; Salvador Duarte; Tomás Reis; Vanessa Dias
Diretora Turma: Prof.ª Andreia Simões

Ana Carolina P. Neto; Bárbara Lopes; Beatriz
Vicente; Bruna Felicíssimo; Camila Silva; Carlos Gomes;
Carlota Faria; Daniela Lopes; Guilherme Simões;
Henrique Nascimento; Inês Maria Melo; João Rodrigues;
Joel Marques; Leonor Anastácio; Lucas Rebelo; Lucas
Reis Lopes; Lucas Rito Pereira; Mafalda Oliveira;
Martim Gil; Martim Vicente; Matilde Costa; Matilde
Teixeira Costa; Miguel Lopes; Rita Ferreira; Samuel
Gomes; Solange Velez; Tatiana Neto; Wanessa Sousa
Diretora Turma: Prof.ª Márcia Boucinha

5.º B| Bernardo Fernandes; Eduardo Santos; Francisco

Afonso Ferreira; Alexandre Santos; Ana
Ribeiro; Anstásiia Ivanova; Beatriz Torgal; Bianca
Violante; Catarina Torgal; Diogo Vieira; Diogo Correia;
Ellen. Barbosa; Eva Carvalho; Francisco Jordão; Frederico
Lobo; Guilherme Neves; João Manuel Sousa; João
Mendes; Leonor Santos; Madalena Marques; Mariana
Galeão; Mariana Marto; Miguel Dias; Patrícia Pereira;
Rodrigo Mendes; Rodrigo Lucas; Rodrigo Gomes; Tiago
Ferreira; Tomás Dias Mendes; Vanessa Costa Guiomar
Diretora Turma: Prof.ª Manuela Rosa

Miguel; Hugo Silva; João Vieira; João Moreira; Joaquim
Verdasca; Lara Santos; Lousemira Francisco; Luiz Silva;
Maria Duarte; Maria Rita Lopes; Martim Alves; Najma Mel
Gruber; Nicole Pocinho; Pedro Cordeiro; Pedro Silva; Rafael
Nascimento; Rita Simões; Rodolfo Pinheiro; Romeu Frazão;
Salvador Matos; Sara Marques; Sofia Silva; Sofia Lourenço
Diretora Turma: Prof.ª Teresa Félix

6.º B|
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6.º A|

5.º A|
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7.º A| Afonso Lopes; Afonso Barros; André Gonçalves;

8.º A| Afonso Agro; Beatriz Correia; Beatriz Gonçalves;

Andreia Santos; Angelina Faria; António Mª. Reis;
Beatriz Pereira; Beatriz Malagueira; Bruna Santos; Diana
Santos; Diogo Coelho; Francisco Gouveia; Guilherme
Valente; João Vasco Serra; José Miguel Romeiro; Mariana
Mª. Oliveira; Matilde Violante; Miguel Cruz; Rafael
Macedo; Roberto Nunes; Rodrigo Oliveira; Rodrigo
Ferreirrinho; Rodrigo Nascimento; Rúben Fonseca;
Salvador Cordeiro; Simão Ribeiro; Vicente Carvalho
Diretor Turma: Prof. João Oliveira

Benedita Sottomayor; Diana Santos; Diana Cruz Santos;
Diana Correia; Dinis Chorney; Diogo Morgado; Francisca
Santos; Francisco Prazeres; Íris Baptista; Juliana Silva;
Manuel Rosa; Marcos Pinheiro; Maria Inês Dias; Maria
João Bartolomeu; Mariana Sofia Ferreira; Mariana
Miranda; Mariana Santos; Mário Dias; Martim Ferraz;
Martim Almeida; Nuno Vieira; Rodrigo Videira; Rodrigo
Pandolfo; Rodrigo Xisto Simões; Rúben Jordão; Rúdi
Almeida; Salvador Pereira; Simão Correia; Tiago Dimas
Diretora Turma: Prof.ª Ana Aleixo

7.º B|Ana

8.º B| Afonso Henriques; António Oliveira; Bernardo

Vitória Carvalho; António Rocha; Bruna
Jorge; Bruno Guerra; Carolina Fonseca; Daniel Kozyar;
Daniel Oliveira; Daniela Vicente; Dinis Neves; Diogo
Dias; Isabela Pequito; João Vale; Joelson Congo; José
Mendes; Kseniia Melnychuk; Lara Antunes; Lara Silva;
Leandro Correia; Letícia Baptista; Maria Beatriz Vieira;
Maria Leonor Santos; Martim Santos; Nahira Ferreira;
Sabrina Umarova; Tiago Prazeres; Verónica Kozoroz
Diretora Turma: Prof.ª Lígia Carvalho

Pereira; Carolina Pereira; Catarina Pereira; Dinis Trindade;
Diogo Santos; Eva Vieira; Filipa Oliveira; Francisca Ferreira;
Francisco Santos; Guilherme Francisco; Henrique Brites;
Inês Santos; Inês Lourenço; João Antunes; Lara Freire;
Manuel Filipe R. Miguel; Maria Cunha; Maria Sousa; Nuno
Mendes; Pedro Ferreira; Rafaela Ribeiro; Renata Marques;
Rodrigo Ribeiro; Rodrigo Martins; Rúben Antunes;
Sara Pereira; Simão Vieira; Telmo Silva; Teresa Brites
Diretor Turma: Prof. Pedro Cochicho

9.º C| Ana Luísa Melo; Beatriz Fonseca; Beatriz Venda
9.º A|

Alexandre Ferreira; Alexandre Oliveira; Ana
Lúcia Mamede; Andreia Filipe; Beatriz Lopes; Bruno
Faria; Camila Coelho; Gabriel Lobo; Mariana Simões;
Marilya Issa; Nuno Gonçalves; Rafael Aquino; Rafaela
Ferreira; Rodrigo Reis; Sara Vieira; Sofia Crespim; Sofia
Santos; Sofia Carvalho; Telma Lopes; Tomás Vicente
Diretora Turma: Prof.ª Luísa Remédios

Anastácio; Carlos Vieira; Carolina Barroso; Duarte Faustino;
Hugo Reis; João Marcelino; Leandra Sousa; Liliana Vieira;
Madalena Mendes; Mariana Gameiro; Marta Craveiro
Neves; Marta Neves; Martim Teixeira; Miguel Nascimento;
Muriel Martins; Ricardo Major; Ricardo Carvalho; Rita
Alexandra Vieira; Rita Sousa; Rui Pedro Gouveia; Tomás
Marques; Vicente Anastácio; Vítor José Silva; Wander Sousa
Diretora Turma: Prof.ª Odete Lains

9.º B|

Adriana Henriques; Afonso Rebelo; Ana Maria
Andrade; Carolina Ferreira; Carolina Lopes; Cecília
Baptista; Chloé Gabriel; Diogo Henriques; Édi Marques;
Floriane Pereira; Francisco Pereira; Guilherme Pereira;
Isabel Marques; João Morcela; João Rodrigues; João
Pinheiro; Leandro Vieira; Maria Beatriz Costa; Martim
Rodrigues; Rodrigo Veríssimo; Rui Rodrigues; Samuel
Macedo; Sara Gameiro; Sara Pereira; Telma Santos
Diretora Turma: Prof.ª Anabela Milheiro

Diogo Félix; Diogo S Domingues; Duarte Vieira; Gonçalo
Alfaiate; Guilherme Capelo; Gustavo Mortágua; Inês
Henriques; Inês Ferreira; Inês Rodrigues Ferreira; João
Tiago Alves; Joel Jesus; Jorge André Oliveira; Lara Silva;
Lucas Oliveira; Luís Santos; Manuel Marques; Maria
Filomena Correia; Mariana Lucas; Marta Ribeiro; Ricardo
Silva; Salomé Ferreira; Salomé Santos; Simão Mortágua
Diretor Turma: Prof. Rui Vasco
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9.º D| Beatriz Neves; Bruna Ferreira; Diana Santos;

10.º A|

Anaísa Silva; Andreia
Rodrigues; António Henriques; Beatriz
Silva; Beatriz Freixinho; Carolina Pinheiro;
Carolina Marto; Catarina Lopes; Daniela
Silva; Duarte Machado; Guilherme
Caseiro; Inês Bento José; Jacinta Bradley;
Jacinta Barros; Joana Oliveira; João
Mamede; João Jardim; João Pedro
Patrocínio; Joel Gregório; José Diogo Reis;
Juliana Catarinasantos; Juliana Reis; Maria
Beatriz Neves; Maria Carvalho; Marta
Crespo; Miguel Lourenço; Patrícia Santos;
Rita Silva; Tomás Ribeiro; Tomás Silva
Diretora Turma: Prof.ª Telma Freitas

10.º B|

Alexandre Silva; Alice
Clemente; Ana Carolina Gama; Ana Filipa
Vicente; Anton Mamus; António Ribeiro;
António Manuel Lopes; Beatriz Sousa;
Beatriz Marques; Beatriz Rodrigues;
Bernardo Vieira; Bernardo Tomás
Oliveira; Catarina Isabel Rosa; Cristina
Carvalho; Diogo Marto; Ivo Manuel
Galhano; João Diogo Robalo; José Júlio
Rosa; Luana Ferraz; Maria Francisca
Reis; Mário Ferreira; Miguel Reis; Nádia
Cantunes;
Pedro
Fernandes;Pedro
Santos; Pedro Miguel Vieira; Rodrigo
Nascimento; Rui Filipe Vicente; Tiago
Oliveira; Tiago Conceição; Tomás Reis
Diretor Turma: Prof. Francisco Mendes
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10.º C| André Silva; Artur Oliveira;

Beatriz Alexandra Oliveira; Camila Pereira;
Carolina Pereira; Catarina Isabel Gordo;
Catarina Borda D’água; Díon Lima; Érica
Filipa Ribeiro; Hugo Henriques; Jesse
Reis; João Pereira; Laura Castanheira;
Luís Homem; Marco Marques; Margarida
Santos; Margarida Isabel Marques;
Maria João Nunes; Mariana Marques;
Rebeca Martins; Rita Catarino; Rodrigo
João Reis; Tatiana Cabral; Valéria Mudryk
Diretora Turma: Prof.ª Carla Ferreira

10.º E1| Bruno Carreira; Diogo Louro; Diogo José

Santos; Filipe Carvalho; Guilherme Reis; João Francisco
Pereira; João Paulo Vieira; João Pedro Marques; Nuno
Santos; Pedro Faria; Rúben João Inácio; Samuel Carpinteiro
Diretor Turma: Prof. António Carreira

10.º D1|

Ana Maria Vieira; Anita Ferreira;
António Vieira; Beatriz Ferreira; Bruno Menino;
Daniel Rebelo; Diogo Pereira; Emanuel Lasota; Érica
Romão; Mariana Marques; Pedro Miguel Duque;
Rodrigo Cancela; Sandro Neves; Tiago Santos
Diretora Turma: Prof.ª Mara Simões

10.º D2|

Ana Margarida Lourenço; Beatriz Alexandre;
Bianca Ribeiro; Carina Silva; Clara Margarida Dias; Cristina
Vieira; Jiahui Chen ;Lara Alexandra Sousa; Laura Marques;
Margarida Nobre; Mariana Catarino; Paula Cristina Ruivo
Diretora Turma: Prof.ª Teresa Ferreira

Alice Silva; Carolina Silva; Duarte
Pereira; Francisco Sousa; Henrique Miguel Costa;
Leandro Prates; Leonardo Alexandre Pereira; Luísa
Anastácio; Luísa Antunes; Mariana Querido; Mélvin
Martins; Paula Nadine Pereira; Tomás Santos
Diretora Turma: Prof.ª Leonor Célia
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10.º E2|

11.º A|

11.º C| Ana Luiza Pinto; Andreia Marto; António

Diretora Turma: Prof.ª Rosário Ribeiro

José Neto; Beatriz Rodrigues; Beatriz Reis; Beatriz
Henriques; Carlos Miguel Felizardo; Clarisse Lopes;
David Sukhoveyev; Diana Cristina Prazeres; Diogo
Major; Henrique Baptista; Inês Santos; Joana Filipa
Farinha; João Pedro Leal; Laura Fonseca; Márcia
Santos; Maria Francisca Henriques; Maria Vieira;
Mariana Vieira; Marília Ferreira; Marta Santos; Matilde
Neto; Oceana Pena; Rafael Reis; Sofia Didenko; Tatiana
Martins; Telma Marques; Thábata Silva; Vera Silva

Adriana Conceição; Ana Filipe. Teles;
Andreia Marques; Beatriz Marques; Diana Fernandes;
Diana Vicente Reis; Dinis Santos; Diogo Cunha;
Eduardo Marques; Félix Xavier Lopes; Filipa Bagagem;
Guilherme Rodrigues; Joana Graça Cunha; João Duarte;
João Pedro Cochicho; Juliana Mendes; Mafalda Guido;
Margarida Marto; Maria João Neves; Maria Margarida
Ferreira; Patrícia Marques; Roberto Felicíssimo; Rute
Ferreira; Sara Filipa Mendes; Tomás Inácio Lopes

Diretor Turma: Prof. José Carlos
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11.º B|Alexandre

Moura; Ana Catarina Rosa;
Beatriz Oliveira; Eva Madureira; Francisco Gameiro;
Francisco Rodrigues; Guilherme Patrão; Guilherme
Paulino; Guilherme Joaquim; Guilerme Figueira;
Guilherme Santos; Iara Moço; Jacinto Pedro; Jéssica
Lopes, João Oliveira; Júlia Simões; Lara Reis; Marco
Bouça; Marco Costa; Martim Gomes; Neuza Duarte;
Rafael Sousa; Ricardo S Nobre; Serban Tiurbe; Tiago
Vieira; Tiago Pereira
Diretora Turma: Prof.ª Ana Margarida Oliveira

11.º D|

Ana Maria Lasota; André Pereira;
Carolina Santos; Gabriel Rocha; Gabriel Rodrigues;
Guilherme Carreira; Helena Saprinho; Jiayang Chen;
João Carlos Costa; João Correia; João Miguel Correia;
João Tomás Lopes; Jordão Tiago Martins; Lara
Maria Lopes; Leandra Vicente; Lucas Sousa; Lucas
Simões; Mariana Ferreira; Marta Ferreira; Mykhaylo
Kucharov; Rafael Santos; Rafaela Nunes; Tiago Aquino

Diretor Turma: Prof. Rui Ramos

12.º A| Ana Cristina Pereira; Ana Maria Bouça; 12.º C|

Ana Sofia Gaspar; Anastasia Ursu; Bárbara Marques;
Beatriz José; Carolina Neves; Carolina Marquez;
Clara Ramalho; Emília Batista; Francisco Mendes;
Inês Mendes; Ivan Carreira; Joana Santos; Júlia
Gonçalves; Leonardo Ferreira; Margarida Martins
Jesus; Margarida Nunes Filipe; Maria Inês Mendes;
Maria Miguel Vasco; Mariana Oliveira; Mariana Sofia
Santos; Marta Vasconcelos; Patrícia Silva; Ricardo Luís
Pestana; Rodrigo Joaquim; Sara Lopes; Victoria Sousa

Beatriz Vitorino; Carolina Maurício;
Carolina Francisco; Carolina Patrícia Simões;
Catarina Coelho; Gonçalo Silva; Jaime Aguiar; João
Francisco Oliveira; João Alexandre; Leonardo Pena;
Lourenço Pereira; Luís Oliveira; Miguel Prazeres;
Nuno Rodrigues; Paulo Gil; Pedro Reis; Pedro
Francisco; Salvador Sottomayor; Sandro Baptista;
Tiago Jorge; Tiago Silva Lopes; Tomás Lopes

Diretora Turma: Prof.ª Mónica Picado

Diretora Turma: Prof.ª Sónia Monteiro

Santos; Daniel Martins; Daniela Faria; Diogo Bento;
Diogo Miguel Catarino; Eduarda Pinto; Ema Campo;
Francisco Santos; Gabriela Francisco; Joana Lains;
João Miguel Vieira; José Manuel Mangas; Margarida
Gonçalves; Margarida Capaz Silva; Mariana Silva;
Michaël Baptista; Ricardo Henriques; Rita Camponês;
Rodrigo Oliveira; Soraia Carreira; Tiago Ferreira
Diretor Turma: Prof. Alexandre Estêvão

Silva Paulo; Diogo Vieira; Filipe Fonseca Moreira;
Filipe Gomes Gabriel; Gonçalo Luís Vieira; Inês
Baptista; Joana Remédios; João Luís Carreira; Maria
Beatriz Ribeiro; Maria Carmo Carreira; Mariana
Antunes; Soraia Francisco ; Vasco Xavier Ferreira
Diretora Turma: Prof.ª Lídia Santo
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12.º B| Beatriz Ribeiro; Bernardo Frazão; Carolina 12.º D| Bruno Rodrigues; Carlos Frazão; Diana

12.º E| Alexandre Rosa; Ana Carolina Lopes; Ana
Filipa Ferreira; Ana Rita Graça; André Filipe Carreira;
André João Marques; Beatriz Santos; Beatriz Costa;
Beatriz Carvalho; Beatriz Santos; Bruna Gaio; Daniela
Miranda; Diogo Correia; Edgar Santos; Gonçalo
Gomes; Inês Sirgado; Inês Maria Rainho; Inês Santos
Dias; Jéssica Rodrigues; Laidy Diana Rodriguez;
Lara Baptista; Liliana Maria Oliveira; Margarida
Oliveira; Margarida Sá Oliveira; Miguel Rodrigues;
Rodrigo Reis; Rúben Santos; Tiago Xavier Ferreira

12.º

G1|

André Carreira; André Prino;
António Frazão; Bruno Miguel Vieira; Gonçalo
Santos; João Remédios; José Carlos Oliveira; Luís
António Vicente; Miguel Gomes; Sandro Pereira
Diretor Turma: Prof. João Paulo Pedro

Diretor Turma: Prof. José Poças
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12.º F|

Alexandre Vieira; Alexandre Ferraria;
Alexandre Oliveira Henriques; Ana Catarina Ferreira;
André José Cristino; Ariana Remédios; Catarina Silva;
Daniel Ribeiro; Diogo André Marques; Diogo Frazão
Silva; Diogo Miguel Ferreira; Gonçalo Santos; João
Miguel Martins; João Andrade; Lucas Sousa; Margarida
Baptista; Mário Marto; Michelle Matias; Nuno
Nascimento; Ricardo Vieira; Ricardo Santos; Tomé Rito

Diretora Turma: Prof.ª Alexandra Verdasca

12.º

G2|

António Pedro Filipe; Camila
Crespo; Carolina Dias; Cristiana Ventura; Diana
Candeias; Gabriela Vicente; Inês Frazão; João
Miguel Pereira; Marcelo Gomes; Margarida
Marques; Maria Teresa Francisco; Marisa Guiomar;
Miguel Pinheiro; Paulo Vieira; Pedro Pinheiro

Diretora Turma: Prof.ª Carla Simões

PRÉ- ESCOLAR|

Ana Carolina Bastos; Diana Vieira; Diogo Filipe Da Silva; Duarte Vicente; Ester
Lauriana Nunda; Ismael Matos; João Afonso Gonçalves; João Dinis Frazão; Leonor Moreira; Lourenço
Silva; Madalena Barroca; Margarida Mendes; Maria Miguel Reis; Maria Vieira; Mateus Santos;
Matilde Gonçalves; Rosarinho Silva; Santiago Reis; Sara Ferreira; Simão Pereira; Valentina Santos
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Educadora: Eunice Crespim

1.º ANO| Afonso Cunha; Eva Gomes; João Bernardo Rodrigues; João Ricardo Amorim; Lourenço
Miguel Santos; Manuel Ferreira; Maria Inês Gonçalves; Pedro Lucas Nascimento; Rafael Alexandre Frazão
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Professora: Sandra Felicíssimo

2.º ANO| Bianca Vieira; Bruno Alexandre Pereira; Carolina Mendes; Carolina Batista; Cláudia
Pastilha; Diogo Miguel Reis; Emília Francisco; João Baguinho; José Luís Santos; José Miguel Neves; Leonor
Barroca; Lucas Torres; Maria João Veloso; Martim Moço; Matias Fartaria; Miguel Ângelo Inácio; Miriam
Sofia Gonçalves; Rafael Lopes; Rebeca Sofia Augusto; Simão Lopes; Sofia Felicíssimo; Valentim Silva
Professora: Mafalda Jorge

3.º

ANO|

Alice Ferreira; António Vieira; Cármen Marto; Eva Jesus; Francisco
Cunha; Gabriel Bento; Íris Pereira; José Paulo Ribeiro; Laura Maria Gonçalves; Maria
Carlota Pereira; Maria Inês Bastos; Maria Leonor Rosa; Matias Vicente; Salvador Filipe

4.º ANO| Afonso Joaquim Miguel; Alice Miguel Santos; António Maria Estêvão; Eduarda Costa;
Francisca Marques; Francisco Frazão; Gustavo Rafael Sousa; Jacinta Maria Sosa; Jacinta Myriam
Oliveira; Leonor Marques; Leonor Amorim; Maria Beatriz Morgado; Martim Batista; Paulo Miguel
Santos; Pedro Abreu; Pedro Miguel Patrocínio; Rafael Silva; Santiago Pinto; Sara Beatriz Rosa

Professora: Carla Jacinto
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Professor: Vítor Gomes

ESCO

O

Desporto Escolar é desde há muito uma aposta
firme do Centro de Estudos de Fátima e um dos
seus pilares identitários. Este projeto tem como

missão estimular a prática da atividade física e da formação desportiva como meio de promoção do sucesso
dos alunos, de estilos de vida saudáveis, de valores e
princípios associados a uma cidadania ativa.
Este ano letivo, conseguimos a criação de 3 grupos
equipa em competição a participar nas competições
interescolas envolvendo 4 professores e um total
aproximado de 100 alunos. A oferta de modalidades
abrange Natação, Futsal e Voleibol. Na dinâmica interna
e como reforço da prática desportiva de excelência e
com objetivo de chegar ao maior número de alunos
possível realizámos atividades no âmbito das seguintes
modalidades: Basquetebol, Badminton, Ténis de Mesa,
Patinagem e BTT.
Para além destas atividades regulares, o CEF participou
ainda em projetos especiais complementares como o
Corta-Mato, o Basquetebol 3x3 ,o MegaSprinter e o
GiraVolei.
Pelos excelentes resultados obtidos dos quais destacamos:

Voleibol

Campeâs Distritais no Escalão de Juvenis Masculinos;
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Natação

Campeões Distritais (Martim Gil 6ºA; Maria Leonor 7ºB, Renata Marques 8ºB e Lara Silva 9ºD);
2 alunos apurados para o Campeonato Regional (Rita Sousa
9ºC e Martim Gil 6ºA)

Futsal

Vice Campeões Distritais no Escalão de InfA;

MegaSprinter

Campeã Distrital nos 40m velocidade – Beatriz Neves 9ºD
Vice Campeã Distrital nos 40m velocidade e salto em comprimento – Carolina Neves 12ºA

LAR
Giravolei e Basquete 3x3

Deste modo o nosso Projeto do Desporto Escolar, assume também importância na dimensão cívica, sendo que a atividade física e desportiva permite aos jovens alunos um contacto directo com elementos da
cultura desportiva essenciais para lá das fronteiras do
desporto e da escola – a aprendizagem das regras da
cooperação e da competição saudável, dos valores da
responsabilidade e do espírito de equipa, do esforço
para atingir metas desejadas ou da importância de
cumprimento de objetivos individuais e coletivos.
O empenho individual e colectivo de alunos e professores no bom desempenho desportivo permite a
construção de vínculos entre os alunos com a escola dando-lhes a oportunidade de se realizarem e de
desenvolverem as suas capacidades físicas, mas também, é importante recordar, cognitivas.
Isto porque o Desporto Escolar deve ser encarado
menos como uma alternativa à aprendizagem nas disciplinas nucleares, e mais como uma base a partir da
qual deve ser trabalhada a transversalidade dos hábitos que fazem o bom desempenho desportivo.
Ao sermos capazes (alunos e professores) de transferir o trabalho continuado e de valor e a disciplina
metódica tão importantes para o sucesso desportivo,
a qualidade do ensino e da aprendizagem terá todas
as probabilidades de se elevar e, consequentemente,
os resultados escolares dos nossos alunos alcançarão
também um patamar superior.
A CEF, foi assim um espaço onde os alunos usufruiram
de infra-estruturas e oportunidades para fazer desporto; enquanto parte integrante do Projecto Educativo e
do Plano de Atividades do Grupo de Educação Física,
onde o Desporto Escolar desempenha um papel fundamental.
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4 equipas apuradas para a Fase Regional realizada em
Peniche e Torres Novas respetivamente.

Desporto Escolar 2018/2019
Dinâmica interna
Atletismo
MegaSprinter

Corta Mato

MSprinter

Maria Rita 5.º B
INF Lousemira Congo 5.º B
A
Salvador Duarte 5.º A Martim Carvalho 5.º A

INF
B

Salvador Duarte 5.º A

Francisco Robalo 5.º A

Letícia Batista 7.º B

Matilde Violante 7.º A

Camila Silva 6.º A

Duarte Moreira 7.º A

Rodrigo Nascimento
7.º A

Duarte Moreira 7.º A

Leandro Correia 7.º B

Beatriz Neves 9.º D* Maria Bartolomeu 8.º A Juliana Silva 8.º A

João Morcela 9.º B

JUV

MSalto
Nicole Pocinho 5.º B

Matilde Violante 7.º A

Maria Bartolomeu
8.º A

INI
C

MKM
Jacinta Oliveira EXT.

João Alves 9.º D

Cristina Carvalho
10.º B
António Frazão
12.º G1

Muriel Martins 9.º C

João Alves 9.º D

Jacinta Barros 10.º A Cristina Carvalho 10.º B Jacinta Barros 10.º B
José Rosa 10.º B

Tiago Vieira 11.º B

José Rosa 10.º B

* Aluna apurada para o Campeonato Nacional MegaSprinter em Faro

Futsal
Taça AEEP 2019
INFB

INICIADOS

Leandro Correia 7.º B

Rodrigo Pandolfo 8.º A

Afonso Barros 7.ºA

Mário Dias 8.º A

Martim Carvalho 5.º A

Diogo Morgado 8.º A

Francisco Robalo 5.º A

Rudi Almeida 8.º A

Giravolei - Regional
2019
MASCULINOS

FEMININOS
Beatriz Neves 9.º D

Martim Almeida 8.º A

João Alves 9.º D

Rafael Nascimento 5.º B

João Antunes 8.º B

Lucas Oliveira 9.º D

Lara Silva 9.º D

Martim Vicente 6.º A

Afonso Rebelo 9.º B

Tomás Ribeiro 10.º A

Beatriz Silva 10.º A

António Reis 7.º A

Diogo Henriques 9.º B

João Serra 7.º A

Lucas Oliveira 9.º D

Miguel Lourenço 10.º A

Ana Andrade 9.º B

José Romeiro 7.º A

Manuel Marques 9.º D

Liedson Estêvão 5.º A

Diogo Coelho 7.º A
Rodrigo Nascimento 7.º A
Bruno Guerra 7.º B
Diogo Dias 7.º B

Desporto Escolar 2018/2019
Dinâmica externa
Natação
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Provas Individuais

Maria Leonor 7.º B 2º
Classif - 25 L e 25 C
Martim Gil 6.º A*
1º Classif 50 L e 50 M
2º Classif 25 M
3º Classif 50 B
Lara Silva 9.º D
1º Classif 25 L e 25 C
Renata Marques 8.º B
1º Classif - 25 B
Rita Sousa 9º C*
3º Classif 50C

Provas Coletivas
4x25 E - 1.º Classificado
Martim Rodrigues 9.º B
Manuel Marques 9.º D
João Alves 9.º D
Diogo Henriques 9.º B
4x25 E - 2.º Classificado
Bernardo Pereira 8.º B
Manuel Rosa 8.º A
Francisco Pereira 9.º B
Dinis Trindade 8.º B
4x25 L - 1º Classificado
Teresa Brites 8.º B
Inês Lourenço 8.º B
Renata Marques 8.º B
Beatriz Gonçalves 8.ºA

* Alunos Apurados para o Campeonato
Regional de Natação em V. Franca de Xira

Futsal
Infantis A
Martim Carvalho 5.º A

Voleibol
Juvenis Femininos
Mª Beatriz Neves 10.º A
Anaísa Silva 10.º A

Hugo Silva 5.º B

Alice Clemente 10.º B

Artur Usatiuk 5.º A

Beatriz Moura 10.º B

Bernardo Fernandes 5.º B

Beatriz Sousa 10.º B

Rodolfo Pinheiro 5.º B

Rita Catarino 10.º C

Joaquim Verdasca 5.º B

Diana Vicente 11.º A

Romeu Frazão 5.º B
Pedro Cordeiro 5.º B
Eduardo Santos 5.º B
Francisco Robalo 5.º A
Rita Simões 5.º B
Rafael Nascimento 5.º B
Rushona Umarova 5.º A

Beatriz Reis
Telma Marques 11.º C
Júlia Gonçalves 12.º A
Carolina Neves 12.º A
Emília Batista 2.º A
Margarida Gonçalves 12.º B
Beatriz Neves 9.º D
Marilya Issa 9.º A
Joana Farinha 11.º C
Beatriz Carvalho 12.º E

Idade na foto?
2 anos
Idade atual?
34 anos
Local de trabalho?
CEF; IPLeiria
Desporto favorito?
Todos
Clube simpatia?
Benfica
Destino de Férias?
Praia
Cor favorita?
Azul
Bebida favorita?
Sumo de laranja natural
Prato favorito?
Massada de peixe
Música?
Quase tudo.. mas especialmente portuguesa - Mafalda Veiga
| Jorge Palma | Sara Tavares | Xutos
Livro?
Tantos... entre os quais os autores de eleição Nicholas
Sparks | Gabriel Garcia Marquez | Valter Hugo Mãe |
Carlos Ruiz Zafon
Filme?
A vida é bela | Rei Leão
Programa de TV?
Todos do national Geographic
Gosto de?...
Sinceridade, boa energia e sol..gosto muito de sol
Não gosto de?...
dias cinzentos e de quem se acha melhor do que os outros
Hobbies?
Desporto | Geocaching
Procura a resposta... ela está no jornal!

“Património Material Português”

N

o âmbito da disciplina de Educação
Visual, os alunos desenvolveram trabalhos de acordo com os conteúdos
programáticos, tais como o Património e o Design. O património histórico-cultural, que abrange
quase todas as áreas da Educação Visual pode ser
material ou imaterial. No que diz respeito ao Design, este refere-se ao método que se utiliza para
a criação de objetos, tendo em conta os materiais
mais indicados, a sua forma e a sua função. Deste modo, os alunos adaptaram o design aos temas
propostos do património português. A exposição
dos trabalhos decorreu de 1 a 15 de maio. Temas
explorados:

Este trabalho teve como objetivos, contribuir
para a educação patrimonial no Ensino Básico numa
perspetiva multidisciplinar, sensibilizar para a importância de preservação dos bens patrimoniais como
elementos de reforço de identidade nacional e cultural, valorizar o património cultural do meio envolvente das comunidades escolares ou distintos âmbitos
geográficos.
A defesa do património depende essencialmente das
pessoas e do seu orgulho em manter uma identidade
cultural com história.
O património pertence a todos.
Profª Lígia Carvalho

FILIGRANA

CALÇADA
PORTUGUESA

BRINQUINHO
DA MADEIRA

GUITARRA
PORTUGUESA

FESTA DOS
TABULEIROS

AZULEJO

RENDA DE
BILROS

SARDINHA
BARCO
MOLICEIRO
GALO DE
BARCELOS

ELÉTRICO

CERÂMICA
BORDALO
PINHEIRO

CORAÇÃO
DE VIANA
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LENÇO DOS
NAMORADOS
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