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Editorial – Uma Escola para o Futuro 
 
 
 Da fusão física entre as antigas Escolas Secundária e EB 
2,3 resultará um edifício moderno e com excelentes 
condições de trabalho para toda a comunidade. Estamos 
perante o maior investimento de sempre em infra-estruturas 
escolares no Bombarral, o qual rondará os 8 milhões de 
euros, acrescendo a este valor o necessário equipamento. 
 Embora a versão final do projecto ainda não se encontre 
disponível, já foi formalmente anunciada a abertura do 
concurso público para adjudicação da obra, a qual deverá 
arrancar até ao Verão e terá uma duração prevista de cerca 
de 16 meses. 
 Por outro lado, a Câmara Municipal já divulgou as primeiras 
maquetas dos centros escolares de Bombarral e Roliça, cujo 
início de construção se prevê ainda para 2009. 
 
«Haverá, certamente, razões para grande 
optimismo. Porém, não nos convençamos de 
que o simples melhoramento das condições 
físicas trará, por si só, maior sucesso e 
melhores resultados escolares. A melhoria 
das condições traz consigo um acréscimo 
significativo de responsabilidades.» 
 
 Em contraste com o período particularmente difícil que 
atravessamos, quer no contexto educativo, quer no contexto 
socioeconómico, são de esperança e de grande expectativa 
os cenários que se desenham em termos de infra-estruturas 
educativas no nosso concelho. Haverá, certamente, razões 
para grande optimismo. Porém, não nos convençamos de 
que o simples melhoramento das condições físicas trará, por 
si só, maior sucesso e melhores resultados escolares. 
   
  A melhoria das condições traz consigo um acréscimo 
significativo de responsabilidades, quer de quem dirigir o 
Agrupamento - a quem caberá a definição estratégica de um 
caminho balizado por um projecto educativo forte e orientado 
para a realidade particular do Bombarral e da Região, 
carecendo, para o efeito, de forte apoio por parte do próprio 
município -, quer para aqueles que implementarão as 
orientações projectadas, quer ainda para os Encarregados 
de Educação, dos quais se exigirá um papel cada vez mais 
activo no processo formativo dos seus educandos. 
   
    Em suma, estaremos, eventualmente, perante uma grande 
oportunidade de desenvolvimento local que será necessário 
saber agarrar. Assim a comunidade local (Agrupamento, 
autarquia, agentes económicos e famílias) tenha a 
capacidade de unir esforços e criar sinergias. 

Emanuel Vilaça, Presidente da C. A. P. 
 

folha.informativa@aefp.pt 

A Origem do Carnaval 
 

 
(As máscaras das imagens resultam do trabalho dos alunos dos 7º B e C 

coordenados pela professora de artes Paula Rito.) 
 

O Carnaval visita-nos todos os anos independentemente do nosso 
espírito mais ou menos folião. Saberão todos aqueles que brincam 
e se divertem da verdadeira origem destas festividades? Tristezas 
não pagam dívidas e a palavra de ordem é a diversão sob o lema 
de que é Carnaval, ninguém leva a mal! 
   Desta feita, para os mais curiosos ficam aqui algumas ideias 
sobre a origem do Carnaval… 
   O termo “Carnem levare” ou “carnelevarium” aparece nos séculos 
XI e XII, como véspera da quarta-feira de cinzas, altura em que 
começava a abstinência de carne, durante 40 dias, aos olhos da 
Igreja. Viria a ser a reunião de diversas festividades antes da 
Quaresma! 
      Todavia, já desde a Antiguidade há registos da celebração 
pelos Egípcios, numa homenagem à deusa Ísis e ao Touro Ápis. Os 
Gregos celebravam o regresso da Primavera e o renascer da 
Natureza. 
   Em todos os casos a festa estava associada a fenómenos 
astronómicos e a ciclos naturais, caracterizada por divertimentos 
públicos, bailes de máscaras, muitas vezes simbolizando a 
inexistência de classes sociais.  
   O Carnaval cristão é oficializado pela Igreja Católica no século VI 
ainda que com a imposição de cerimónias oficiais para moderar um 
pouco as brincadeiras. 
   Com o Concílio de Trento, em 1545, o Carnaval é reconhecido 
como uma manifestação popular de rua e, a partir de 1582, o Papa 
Gregório XIII transforma o Calendário Juliano em Gregoriano e 
estabelece as datas para a celebração do Carnaval. Porém, o 
motivo da mobilidade da data é não coincidir com a Páscoa. 
   No Brasil há registos a partir de 1723, onde a principal diversão 
consistia em atirar água a quem passasse. O primeiro baile data de 
1840.   Só em 1855 surgem clubes carnavalescos, precursores das 
actuais escolas de samba. A primeira teve o seu início em 1928. 

   (continua) 
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A Origem do Carnaval (Continuação) 
 

 

A Festa à Portuguesa 
 

  No nosso país, as tradições do Carnaval são um misto de 
religiosidade e paganismo. Se o tempo é de preparação para a 
Quaresma, os rituais pagãos directamente ligados a celebrações 
da Natureza também se fazem sentir. Festeja-se a morte das 
colheitas antigas e o germinar das novas.  
  Seja como for, a festa é uma constante, variando apenas as 
formas de manifestação.  

 

   Enraizadas no folclore 
português estão as máscaras 
com as quais qualquer 
transformação é possível. A sua 
origem encontra-se nos antigos 
rituais pagãos do culto dos 
mortos em que se acreditava 
que os espíritos deviam tomar a 
forma humana. Para a sua 
personificação, alguém trajava 
de branco e usava uma 
máscara. 

 
   Em Macedo de Cavaleiros pulam os Caretos com chocalhos num 
barulho assustador, implicando com as moças solteiras. 
 

 
 
   Em pleno Alentejo, na Amareleja, há tradições que se têm vindo 
a perder. Os “entrouxados” passeiam-se em pouco número pela 
vila com semanas de antecedência, atirando para dentro das 
casas através das janelas abertas, pedras muito quentes que 
escaldam as mãos de quem as tentar apanhar de seguida. Azar de 
quem deixar a casa a arejar nestes dias. As “caqueiradas” são 
outra modalidade das janelas abertas. Velhos potes de barro 
cheios de terra, cinza ou até excrementos de animais voam para 
dentro das casas deixando imundo os locais onde “aterram”. Será 
uma espécie de antepassado das bombinhas de mau cheiro? 
   Em Loulé, conhecidas são as batalhas de flores e noutras 
cidades como Ovar e Sines, a tradição mais recente consiste nos 
desfiles de carros alegóricos autênticas caricaturas a personagens 
da actualidade e, por influência do Brasil, os desfiles de samba.  
   A sátira dos costumes, a ironia política e social é programa em 
Torres Vedras. Os reis do Carnaval dessa localidade recebem as 
“chaves da cidade” que são entregues pelo Presidente da Câmara 
deposto e acompanhados da comitiva dirigem-se aos Paços do 
Concelho para se proceder à leitura do discurso sobre o estado da 
nação.  Ano após ano o mundo pula e diverte-se! 

Helena Serra, Clube do Património 
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Intercâmbio desportivo 
Dança e Goalball na 
Semana Raul Proença 

 
 O grupo de Dança e de Goalball, do Desporto Escolar da 
Escola Básica e Secundária Fernão do Pó, deslocou-se no 
passado dia 20 de Fevereiro à Escola Secundária Raul Proença 
a fim de participar nas actividades referentes à “Semana Raul 
Proença” daquela escola.  
 O grupo de dança participou durante a manhã nas actividades 
relacionadas com a dança, tendo os alunos oportunidade de 
realizar aulas de dança leccionadas por vários professores. No 
fim da manhã, o grupo de Dança da nossa escola teve a 
oportunidade de estrear a sua nova coreografia intitulada "Fácil 
de Entender". Embora os alunos se mostrassem, inicialmente, 
bastante nervosos, esta estreia foi um sucesso, tendo os alunos 
sido agraciados com uma forte ovação final. 
 Da parte da tarde o grupo de Goalball da nossa escola sob a 
orientação da professora Sónia Rafael, em substituição da 
professora responsável Cristina Simão que não compareceu 
por motivos de saúde, realizou, em colaboração com os 
colegas da Escola Raul Proença, uma actividade de 
demonstração desta modalidade. Esta demonstração foi um 
sucesso pois, mais uma vez, tanto professores como alunos 
aderiram em massa à actividade.  
 Tanto os alunos do Goaball, como os alunos da Dança, tiveram 
também a oportunidade de experimentar um jogo de voleibol 
adaptado a deficientes motores, tendo sido esta também uma 
experiência bastante enriquecedora para todos. 
 Assim, este foi um dia cheio de emoções, experiências e 
convívio que com certeza enriqueceu tanto os alunos como os 
professores. Fica assim o agradecimento à Escola Secundária 
Raul Proença pelo convite, e, não se esqueçam, dia 27 de 
Março de manhã teremos o Dia da Dança na nossa Escola! 

Ana Domingues, Professora de Educação Física 
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Da Máscara de Rosto à Caricatura / Do rosto à Máscara 
  
Estiveram em exposição, no átrio do primeiro andar do edifício 
Nascente, os trabalhos de um projecto de artes dos 7º B e 7ºC, 
com o título «Da Cenografia à Transfiguração do Corpo». O 
trabalho foi orientado pela professora Paula Rito, retratada 
abaixo pelos seus alunos. 

 
(máscaras de rosto realizadas em técnica de ligadura e gesso) 



 
 
 
 
 
 

 

Alunos do Curso de Turismo animam Desfile 
de Carnaval 
 

 
 
  Os alunos do Curso Profissional de Turismo Ambiental e Rural 
animaram o Desfile de Carnaval dos alunos do 1º Ciclo e Jardins-
de-infância das Escolas do Agrupamento, no passado dia 20 de 
Fevereiro.  
  No âmbito da disciplina Técnicas de Acolhimento e Animação, os 
alunos da turma 11ºE têm vindo a realizar uma série de actividades 
na área da animação turística, a qual é crucial neste sector de 
actividade. Os alunos contaram com a realização de aulas abertas 
com a presença de Técnicos de Animação Turística, que em muito 
contribuíram para ajudar os alunos a adquirir competências 
específicas nesta área. 
 A participação no Desfile de Carnaval permitiu aos alunos o 
contacto com um público-alvo específico, contribuindo para 
assegurar a animação e a segurança das crianças ao longo do 
percurso. Entre palhaços, mimos e malabaristas as crianças do 1º 
ciclo receberam balões e brincaram com este grupo animado de 
alunos do 11º ano do Curso Profissional de Turismo Ambiental e 
Rural. O balanço da actividade foi muito positivo e no sentido de 
continuar a proporcionar aos alunos actividades práticas de 
animação, a turma colaborará numa série de eventos em parceria 
com a Câmara Municipal do Bombarral, nomeadamente na Feira 
Infantil e nos Festivais do Vinho e da Pêra Rocha.  

Cristina Santos, Directora do Curso Profissional 
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Turma de Turismo visita Unidades Hoteleiras  
 

 
 No dia 19 de Fevereiro, a turma de Turismo Ambiental e 
Rural (10ºE) visitou a Pousada do Castelo na vila de Óbidos.  
   A visita a esta unidade hoteleira do grupo Pousadas de 
Portugal insere-se num projecto que pressupõe dar a conhecer 
aos alunos dos Cursos Profissionais de Turismo Ambiental e 
Rural uma série de unidades hoteleiras, de tipologias 
diferentes, permitindo aos alunos o contacto com realidades e 
modos de funcionamento diversificados, em função das 
características das unidades hoteleiras, do seu público-alvo e 
da especificidade das zonas em que se inserem. 
 
  No presente ano lectivo os alunos do Curso de Turismo já 
visitaram o Your Hotel & Spa e o Challet Fonte Nova – 
Turismo de Habitação, ambos situados na região de 
Alcobaça, e visitaram agora a Pousada do Castelo – Pousadas 
de Portugal.  
 Após a visita à Pousada do Castelo, os alunos realizaram uma 
visita guiada à Vila de Óbidos, no âmbito da parceria da nossa 
Escola com a Câmara Municipal de Óbidos, que visa 
proporcionar aos alunos do Curso de Turismo Ambiental e 
Rural um conhecimento mais profundo do concelho e das suas 
potencialidades turísticas. 
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Blogue do TAR 
 
  
Chegou finalmente o dia da inauguração do “Tarblog”, o blog do 
2.º ano do Curso de Turismo Ambiental e Rural da Escola 
Básica e Secundária Fernão do Pó - Bombarral. Este espaço tem 
como finalidades divulgar as actividades desenvolvidas pela 
turma e dar a conhecer a região do Oeste, com particular 
destaque para o concelho do Bombarral.        
Pretendemos que este blog seja um espaço dinâmico e, por isso, 
agradecemos contributos construtivos, sejam eles sob a forma de 
comentários ou de questões. O endereço é: 
http://tarblog.blogs.sapo.pt/                                     
 Visitem-nos! 

      A Turma do 11.ºE 



 

 
 
 
 
 

 

Semana da Floresta / 
Dia da Árvore 

 
 
 

 
 
 No mês de Março comemorar-se-á a Semana da Floresta / Dia 
da Árvore. Os eventos decorrerão entre os dias 16 e 20 de 
Março, no Edifício Poente da escola sede. 
  As turmas interessadas em participar nas actividades, deverão 
inscrever-se, através dos respectivos delegados ou subdelegados.  
  As turmas do 1º ciclo e Jardins-de-infância, poderão inscrever-se 
através do respectivo professor/a ou educador/a. 
  A inscrição poderá ser feita em  http://www.aefp.pt no fórum Eco - 
Escolas - Semana da Floresta / Dia da Árvore, ou no placard Eco - 
Escolas nos edifícios Nascente e Poente, até 11 de Março. 
  As turmas do 5º, 6º e 7ºanos, que necessitem de apoio para 
inscrição on-line, poderão solicitar esse apoio junto do Director/a 
de Turma ou junto do respectivo professor/a de Ciências.  
Convidam-se as escolas do 1º ciclo e os Jardins-de-infância, a 
construírem uma árvore, de preferência com materiais reciclados, 
para exposição na escola sede. 
 
 Participem nas actividades e divirtam-se! 
Há prémios surpresa para todos os participantes! 
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Informação de 
actividades 
Eco-Escolas 

 
 
 O programa Eco-Escolas pretende encorajar acções e 
reconhecer e premiar o trabalho desenvolvido pela escola na 
melhoria do seu desempenho ambiental, gestão do espaço 
escolar e sensibilização da comunidade. Pretende estimular 
o hábito de participação e a adopção de comportamentos 
sustentáveis no quotidiano, ao nível pessoal, familiar e 
comunitário. Assim, estão actualmente a funcionar os 
seguintes protocolos / parcerias entre o nosso Agrupamento e 
as seguintes instituições: 
 AMI – Recolha de tinteiros e toners e material de 
telecomunicações (carregadores e telemóveis velhos).  
Locais: Edifício Nascente - Entrada da biblioteca. 
Edifício Poente – 2º redondo, junto ao placard Eco-escolas. 
Óleos alimentares – devem ser entregues em garrafões de 5 
litros dentro de sacos de plástico. Entregar ao professor  Carlos 
Monteiro ou professora Eugénia Bruno. 
 Green Cork (Quercus) – Recolha de rolhas de cortiça  
Locais: Edifício Nascente – Zona do bar. 
Edifício Poente - 2º redondo, junto ao placard Eco-escolas. 
 Resioeste – Recolha de tampas e embalagens plásticas 
(devem estar espalmadas), para troca por material ortopédico. 
Locais: Edifício Nascente – Zona do bar. 
Edifício Poente - 2º redondo, junto ao placard Eco-escolas. 
Nas salas do ed. Nascente, estão já colocados papelões. Foi 
também colocada sinalética nas salas.  
 
 Em Março decorrerá a semana da floresta. As turmas (5º -12º 
anos), deverão decidir se pretendem apadrinhar uma árvore. As 
plantas serão disponibilizadas pelo Clube. As árvores serão 
depois colocadas num local previamente marcado.  
Seria óptimo serem os delegados os responsáveis pela 
inscrição da turma no sítio Eco-escolas da página web do 
agrupamento, no fórum destinado a inscrições.  
Alunos do 2º ciclo e 7º Ano podem necessitar de ajuda 
(inscrição feita pelo DT). Para estes alunos será colocado, para 
os delegados, no placard Eco-Escolas (Edifício Poente), uma 
folha de inscrição para esta actividade. 
 
  Ainda na área do clube, existe um fórum que pode e deve ser 
também utilizado pelos colegas “Eco-Opinião – O que podes 
fazer para melhorar o ambiente na nossa escola”; fica o 
convite! 
 
Em Maio / Junho, vai decorrer na escola uma competição de 
fornos solares, aberta a todas as turmas do agrupamento. 
Existe já disponível um modelo de forno na página web do 
agrupamento. Mais informações serão brevemente 
disponibilizadas.  

Carlos Monteiro / Eugénia Bruno, Professores de Ciências 
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PÁGINA        DAS       CIÊNCIAS 

Exposição de Fotografia Ambiental 
 
 Decorre até final da primeira semana de Março uma 
exposição de fotografia ambiental relativa ao 1º Concurso de 
Fotografia Ambiental do nosso agrupamento de escolas. 
Local:  
Loja 3 – “Celestino Imagem Digital” - Edifício “O Solar” 

(Por cima da Caixa Geral de Depósitos -Bombarral) 
Horário: 9h 00m – 13h 00m / 14h 30m – 18h 30m 
  
 Os trabalhos expostos são o reflexo da sensibilidade artística 
e ambiental de alunos, ex-alunos e pessoal docente e não 
docente do Agrupamento de Escolas Fernão do Pó. 
 A exposição pode ser visitada pelas turmas (5 min. a pé). 
 


