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Editorial

Abril de 2009

A Visita de Estudo a Londres

Encerrar o ciclo e pensar já em 2009/2010
O último período de cada ano lectivo tem uma complexidade
muito particular. Para os alunos é aquele em que tudo se
decide e, muitas vezes, a oportunidade de um último esforço
que garanta que o trabalho realizado venha a revelar-se
frutífero. É também altura das avaliações externas: das
Provas de Aferição e dos Exames Nacionais. Sendo que os
últimos podem ser decisivos no percurso de vida pessoal,
profissional e académico dos alunos.
Para a escola e os professores, é tempo de garantir e
assegurar as condições que proporcionem aos alunos a
possibilidade de concretizarem tudo o que anteriormente
referimos. Há ainda que elaborar os exames ao nível de
escola e, mais tarde, assegurar a sua correcção, para além da
correcção de Provas de Aferição e Exames Nacionais.
A maior complexidade deste período lectivo decorre,
essencialmente, do facto de ser aquele em que se desenvolve
um conjunto significativo de tarefas que correspondem ao
fecho do ano lectivo, a par de muitas outras que
correspondem à preparação do próximo. Claro exemplo disso
é a preparação da oferta formativa para o 3.º ciclo e
secundário.

“Está já acordada a manutenção da parceria
com o CENFIM, o que permitirá a oferta de um
novo curso CEF tipo 2. Será o curso de
Electromecânica.”
A respeito da oferta formativa 2009/2010, embora se
reconheça a importância de a diversificar o mais possível, há
que encontrar um compromisso de equilíbrio entre a
diversificação, a estabilidade necessária à criação de
garantias de qualidade (em termos globais e, particularmente,
de recursos materiais e humanos) e o número de alunos que,
estando interessados em determinada oferta, preenchem os
requisitos de ingresso.
Deverá estar brevemente disponível uma brochura de
divulgação. Porém, poderemos adiantar já alguns aspectos.
Está já acordada a manutenção da parceria com o CENFIM, o
que permitirá a oferta de um novo curso CEF tipo 2. Será o
curso de Electromecânica. Deverá manter-se, ainda, o CEF de
Serviço de Mesa. Quanto a Cursos Profissionais, deverá
manter-se a oferta na área do Turismo e a grande novidade
deverá passar pelo Marketing.
Fazemos votos de que o trabalho desenvolvido durante este
terceiro período seja, para todos, de grande produtividade e
que esta se traduza nos melhores sucessos para todos os
alunos.
Emanuel Vilaça
Presidente da Comissão Administrativa Provisória

O sonho concretizou-se!
Toda a ideia da viagem surgiu em 2007 na turma que na altura era
o 7ºE. Surgiu numa simples conversa com uma das professoras
envolvida no projecto e, desde aí, a ideia de um dia podermos
andar de avião e estarmos noutro país todos juntos fascinava-nos.
Mas, sinceramente, nunca imaginámos que isso pudesse vir a
acontecer dois anos mais tarde, quando no início do ano falámos
com essa mesma professora para ela andar com a ideia para a
frente. Mais tarde, foram incluídas outras três professoras e a Drª
Dóris Santos, envolvida no projecto “Vamos contactar com a Arte”,
desenvolvido entre o Museu José Malhoa e a nossa Escola.

Muitas horas passaram as nossas professoras na escola, a
organizar tudo para que no dia 19 de Março pudessem estar os 34
alunos das diferentes turmas de 9ºano, sem problemas, viajando a
caminho de Londres, como aconteceu.
Eram 3h30 da manhã e já os alunos e as organizadoras estavam
em frente à escola, prontos para a viagem que viria a ser a melhor
de sempre!
Para nos podermos orientar melhor dentro da cidade de Londres,
para além de tudo o que organizaram, as nossas professoras
preparam-nos um programa da viagem, uma caneta, um bloco de
apontamentos e um “roteiro de viagem” com o mapa da localização
do Hotel, dos pontos por onde íamos passar e ainda da rede de
metro.
Cada um dos alunos realizou também um roteiro da “desejada”
viagem e ainda foi desenhado um Logótipo por uma aluna, que foi
devidamente preparado para ser estampado num Pin, para todos
podermos ser reconhecidos no meio de milhares de turistas.
Foram os melhores cinco dias! Passámos por tantos sítios, que
nenhuma palavra consegue exprimir o quanto foi interessante,
divertido e enriquecedor para todos.
Tivemos oportunidade de visitar quase todos os museus mais
famosos como o da Madame Tussauds, Museu de História Natural,
National Gallery, Tate Modern, entre outros igualmente conhecidos
e interessantes.
(continua)
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Pudemos andar no London
Eye e ver de cima a bonita
cidade
de
Londres.
Visitámos o famoso bar
Hard Rock de Londres.
Andámos de metro, de
autocarro, comboio, fizemos
um cruzeiro pelo Rio
Tamisa e ainda passámos
pela Oxford Street e por
Picadilly Circus, que é tão
conhecido pelos reclames
luminosos estampados nos
prédios.
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Visita ao «Correio da Manhã» e à SIC
Os alunos do décimo ano de escolaridade da nossa escola,
realizaram nos passados dias 3 e 17 de Março uma visita de
estudo às instalações da SIC e do Correio da Manhã. Esta
visita foi efectuada no âmbito das disciplinas de inglês e
português, e tendo a comunicação e tecnologias como tema
de referência.

Todas as caminhadas cansativas e as poucas horas que
dormimos foram superadas pela emoção e alegria de
estarmos todos juntos visitando um país totalmente diferente
do nosso, como sonhámos no 7º ano.

A visita iniciou-se com a deslocação às instalações da sede
do jornal Correio da Manhã, em Lisboa. Além de poderem
constatar o ambiente de trabalho e agitação em que se faz
uma publicação diária, os alunos bombarralenses puderam
ainda visitar várias secções e conhecer as várias etapas da
execução e concepção do jornal. Esta visita ficou ainda
registada em duas edições do Correio da Manhã, com uma
fotografia que deu a conhecer os alunos do Bombarral.
David Morais, 10º C

Alunos de Turismo a pedalarem no Montejunto

Agradeço com um enorme respeito às nossas
professoras Felisbela Carvalho, Mª João Ramos, Céu
Rego, Isabel David e à Dr. Dóris Santos, pela grande
paciência e confiança depositada em nós (alunos)
durante a viagem, pois se não fossem elas a viagem não
teria tido tanto sucesso.
Mariana Viola Santos, 9º E

Nota:
A notícia da viagem dos nossos alunos a Londres foi também
tratada na página Web oficial do Museu José Malhoa e pode ser
vista em :
http://mjm.imc-ip.pt/pt-PT/actual/ContentDetail.aspx?id=710

No passado dia 20 de Março, os alunos do Curso Profissional de
Turismo Ambiental e Rural (10ºE) realizaram um percurso em BTT
na Serra do Montejunto. Esta visita inseriu-se na Prova de Aptidão
Profissional da aluna Alexandra Pedro, que optou por organizar
uma actividade no âmbito do Turismo Desportivo e escolheu a
turma de 10ºano como público-alvo para o seu projecto. A cargo da
aluna esteve a dinamização da actividade, para a qual contou com
uma equipa de monitores experiente em Desporto Aventura e o
transporte das bicicletas dos alunos para a Serra, tendo tido o apoio
da empresa com sede no Bombarral – Vepelibérica
A actividade foi muito animada e os alunos tiveram oportunidade
para desfrutar da paisagem da área protegida da Serra do
Montejunto de uma forma diferente da habitual. Paralelamente à
prática de desporto ao ar livre, os alunos tiveram ainda a
possibilidade de aprender mais sobre a fauna e a flora da região,
bem como conhecer melhor a importância histórica da Fábrica de
Gelo.
(continua)

Folha

informativa
Agrupamento de Escolas Fernão do Pó  Folha informativa II Série n.º 6

Abril de 2009

Esta actividade foi dinamizada pela aluna Tânia Marques,
finalista do Curso de Turismo, que escolheu as duas turmas de
Turismo Ambiental e Rural para desenvolver o seu projecto de
Prova de Aptidão Profissional. A visita às Nascentes do Alviela
foi um sucesso pelo facto de ter permitido a prática de
actividades muito variadas, evidenciando a forma como as
várias áreas de conhecimento se cruzam, e muito pertinentes
para os alunos deste Curso Profissional.

(continuação)

Após a realização do percurso, alunos e bicicletas voltaram ao
Bombarral, com muita informação para ser trabalhada nas várias
disciplinas envolvidas no projecto, e com vontade de repetir a
actividade.
Cristina Santos
Coordenadora do Curso

Curso de Turismo Ambiental e Rural na Rota da Água
No último dia de aulas do 2º período, cerca de 40 alunos dos
Cursos de Turismo Ambiental e Rural da Escola Básica e
Secundária Fernão do Pó (10ºE e 11ºE) deslocaram-se às
Nascentes do Alviela para um dia de aulas diferente: durante o
período da manhã todos os alunos puderam experimentar uma
série de actividades desportivas na área protegida, tais como slide,
prova de orientação e dinâmicas de grupo. Estas actividades
realizadas no âmbito de várias áreas disciplinares do curso,
permitiram aos alunos compreender melhor os conceitos de
Turismo Ecológico e Sustentável. Após um almoço à beira rio, o
período da tarde foi reservado para uma visita ao Centro Ciência
Viva do Alviela – Carsoscópio – permitindo aos alunos ‘viajar’ no
Geódromo, um simulador que nos transporta até há milhões de
anos atrás, ajudando a compreender a formação geológica da
zona. Este foi um dos pontos altos da visita ao Centro Ciência
Viva, apesar de todos terem gostado bastante das várias
actividades que este centro oferece, desde o climatógrafo à gruta
artificial que serve de área de estudo das colónias de morcegos da
zona. A visita acabou com um percurso pedestre na área
protegida, acompanhando a Rota da Água até às Nascentes.

Para além destes aspectos, foi ainda importante para os
alunos do 11º ano participarem numa actividade inserida num
projecto deste género, uma vez que já no próximo ano lectivo
será a vez de realizarem as suas próprias Provas de Aptidão
Profissional, enquanto finalistas do Curso.
Cristina Santos
Coordenadora do Curso

Dia da Informática no Agrupamento…
No dia 24 e 26 de Março tiveram lugar, no Agrupamento de
Escolas Fernão do Pó, Bombarral, as actividades no âmbito do
Dia da Informática.
Na terça-feira à noite, dia 24, a sala 7 do edifício nascente da
Escola Básica e Secundária esteve aberta à comunidade para
a divulgação das actividades realizadas pelos formandos do
curso EFA Operador de Informática.
Os formandos do curso EFA
Operador de Informática (Fernando
Rodrigues, Ricardo Costa, Márcio
Mineiro e Olívia Daniel) estiveram
bastante empenhados ao longo da
sua formação, que já vai no
segundo ano. É um curso com
dupla certificação: escolar e
profissional.
Os formandos optimizaram a
rede de um dos laboratórios de
informática - sala 7, eliminaram as
antigas calhas, finas e pouco
funcionais; colocaram tomadas, um
bastidor; substituíram os cabos
desgastados….

(continua)
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Manhã Desportiva – Parede de Escalada

(continuação)

São tarefas específicas da Formação Tecnológica que serão de
esperar por parte das empresas que possam vir a contratar
estes profissionais.
Para além da remodelação da
rede, o grupo efectuou a
transformação
de
um
computador, um dos objectivos
do Tema de Vida: “Modding” –
O “tuning” dos computadores. A
pesquisa foi feita e “entrar”
dentro de um garrafão foi o
objectivo concretizado.
O resultado final do “Modding” foi uma das grandes atracções
do Dia da Informática, suscitando muita curiosidade e interesse
por parte de todos quanto nos visitaram.
Neste dia foi também exposto diverso material informático,
nomeadamente componentes informáticos e a sua descrição, os
professores de informática em conjunto com os alunos do Curso
EFA presentes foram muito solicitados pelos mais novos para
explicar o local dos componentes dentro dos computadores e a
sua função.
Neste dia foi também exposto diverso material informático,
nomeadamente componentes informáticos e a sua descrição.

Os professores de informática em conjunto com os alunos do
Curso EFA presentes foram muito solicitados pelos mais novos
para explicar o local dos componentes dentro dos computadores
e a sua função.
No dia 26, além da sala 7, esteve também aberta em
simultâneo a sala 1, com a exposição dos trabalhos de
criatividade dos alunos do 9.º ano de Introdução às Tecnologias
de Informação e Comunicação e com actividades diversas a
decorrer nos computadores, desde navegação na Internet até
jogos online. Os trabalhos de criatividade do 9º ano foram
sujeitos a concurso, tendo os melhores trabalhos sido
premiados. Na sala 9 estiveram a ser projectados vídeos de
diversos temas relacionados com a informática. A afluência às

actividades foi muito boa e os visitantes foram muito
participativos e interessados.

O Grupo de Informática

Nos dias 26 e 27 de Março de 2009 decorreu na escola a
actividade – Escalada, inserida no Plano Anual de Escola, que
teve como objectivo incentivar a Comunidade Escolar para a
prática da actividade física ao Ar Livre.

Esta actividade teve grande adesão por parte dos alunos,
especialmente do 2º Ciclo, e contou ainda com a participação de
um professor e de uma Auxiliar de Acção Educativa.
Após alguns anos em que a escola não pode usufruir, desta
parede devido às obras de remodelação e melhoramento que
decorreram, no edifício nascente, onde estava a parede de
escalada, finalmente com a valiosíssima cooperação da CAP, foi
montada na parede onde já anteriormente existia. Há a salientar o
empenho que a CAP demonstrou em financiar a colocação do
material de escalada, afim de satisfazer o pedido, por parte do
Departamento de Educação Física e Desporto.
O Departamento de Educação Física

Projecto ComTexto – Biblioteca é muito mais
Dois estagiários do sector da Cultura e Transportes da Câmara
Municipal do Bombarral, antigos alunos da nossa Escola, levam a
cabo o Projecto ComTexto. Este projecto pretende dinamizar os
hábitos de cultura e chamar público à Biblioteca Municipal. Para o
efeito decorre aí, entre os dias 20 e 24 de Abril de 2009, um
encontrol de cinema de qualidade que reflecte sobre os principais
problemas juvenis. Cada sessão será, no final, analisada e
comentada por um psicólogo convidado. Para além da
comunidade, os promotores pretendem reforçar o intercâmbio
entre a Biblioteca e a Escola. Convidam-se todos os membros da
comunidade escolar à participação no evento.
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PÁGINA

DAS

Semana da Floresta /
Dia da Árvore
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CIÊNCIAS
O Clube Eco-Escolas agradece muito especialmente aos JI
Slagueiro, A-da-Delgada, Vale da Várzea - Sala 1 e 3,
Baraçais, Barrocalvo, Pó – Sala 1 bem como às EB 1 de
Baraçais e Salgueiro pelo facto de terem assumido o desafio
de construção
dos materiais plásticos para exposição na escola sede (2º
redondo, edifício poente).

BALANÇO DAS ACTIVIDADES DA SEMANA DA
FLORESTA / DIA DA ÁRVORE
Entre os dias 16 e 23 de Março comemorou-se no nosso
agrupamento a Semana da Floresta e o Dia da Árvore 2009.
Esta iniciativa, promovida e dinamizada pelo clube Eco-Escolas,
envolveu cerca de 800 alunos do nosso agrupamento. A convite
do Eco-Escolas participaram também nas actividades cerca de
40 alunos da creche do Centro Social e Paroquial do Bombarral.
O clube agradece aos alunos das turmas do 5º B, 8º A e D
envolvidos/as, na colaboração dada no apoio às actividades.
Assim que os alunos mais novos chegavam à escola eram
recebidos pelos alunos mais velhos. Estes guiavam os nossos
convidados pelos espaços escolares. Seguidamente os nossos
convidados eram presenteados com uma história interactiva “A
árvore generosa”, abordando a relação egoísta do ser humano
com a natureza, dinamizada pelos seus colegas mais velhos
após o que se seguia uma actividade mais lúdica onde cada um
dos pequeninos pintava um motivo sobre a floresta para
pendurar ao pescoço.

Todos ficaram muito vaidosos com o logotipo criado pelos seus
colegas mais velhos. Após estas actividades os alunos eram
encaminhados até ao espaço “Floresta é…” onde colocaram um
postal com as suas ideias sobre a floresta. Esta área também foi
utilizada por todas as turmas do 5º, 6º, 7º, 8º e 10º anos inscritas
pelos delegados nas actividades. Por fim a visita à exposição de
árvores criadas a partir de materiais reciclados.

Em colaboração com o gabinete florestal do município os
alunos das turmas do 10º A e B assistiram a uma palestra
sobre protecção florestal na qual os alunos foram alertados
para a importância da sua acção na preservação, quer do
património florestal do país, quer da sua própria segurança.
O mesmo gabinete cedeu gentilmente informação, em
suporte papel, distribuída a todas as turmas participantes.

As árvores distribuídas às turmas durante a semana da
Floresta / Dia da árvore 2009 foram ofertadas ao clube EcoEscolas pelos Viveiros Furadouro. Após as obras
programadas as plantas, pinheiros mansos e sobreiros
serão colocados em locais definitivos.
Os coordenadores do clube
Carlos Monteiro – Eugénia Bruno

