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EDITORIAL – Aproxima-se o fim…. 
 
Aproxima-se o final do ano lectivo. A maioria dos alunos já 
preparam a t-shirt e os chinelos de praia para mais um verão 
inesquecível como só se vivem quando se é criança ou jovem. 
Porém, muitos outros terão ainda que passar por um sempre difícil 
período de exames e outros, nomeadamente os alunos adultos, 
ainda terão que pensar na escola durante boa parte do mês de 
Julho. 
É, também, chegado o momento de se fazer um balanço do 
trabalho desenvolvido. Quem se esforçou e entregou aos estudos 
será agora recompensado pelos resultados e já sabe que, no 
próximo ano, estará a percorrer uma nova etapa. Quem não o fez, 
ficará a ver os outros avançarem e o investimento feito pela escola 
e pela família terá sido totalmente em vão. 
Para uma boa parte dos alunos este é também o momento de 
fazerem opções importantes para a sua vida futura. Está na hora de 
escolher um percurso, seja ele profissionalizante, científico-
humanístico ou superior. São momentos de grande complexidade 
em que cada opção poderá implicar um percurso de vida 
completamente diverso. A oferta formativa do Agrupamento para o 
próximo ano lectivo já foi divulgada e pode ser consultada no nosso 
portal Internet. 
Quando se aproxima o final do ano lectivo, avizinha-se a festa final 
de ano. Este ano acontecerá no dia 17 de Junho e será, 
certamente, mais um momento marcante que ficará na memória 
colectiva da nossa comunidade escolar. Voltaremos a reunir, no 
período da manhã, todo o pré-escolar e primeiro ciclo e, à noite, o 
habitual encerramento da Básica e Secundária com teatro, música 
e entrega de Diplomas de Mérito aos alunos que se destacaram nos 
mais diversos domínios. 
Para os professores, ao contrário do que muitas vezes se veicula 
por total desconhecimento, ainda há muito trabalho a desenvolver 
até que as férias possam finamente trazer o merecido descanso. 
Até ao final de Julho viver-se-á uma das fazes mais complicadas do 
trabalho docente. Num curto espaço de tempo terão que ser 
desenvolvidos todos os trabalhos de encerramento do ano em 
curso e terá que ser preparado o novo ano lectivo. Parece-me 
importante que seja público que muitos docentes já não conseguem 
encontrar calendário para marcar a totalidade do seu período de 
férias. Que fique claro que não se trata de uma lamentação, mas de 
fazer justiça a quem é, demasiadas vezes, acusado de 
ter privilégios nesta matéria. 
 

«Ainda há muito trabalho a desenvolver até que as 
férias possam finamente trazer o merecido 
descanso.» 
 

Faço votos de que o ano tenha sido proveitoso para a esmagadora 
maioria dos alunos. Vê-los felizes, recompensados e motivados no 
final do ano é o que nos alenta e nos dá esperança de que o futuro 
possa não ser tão mau como se vai vaticinado nos dias que correm. 

Emanuel Vilaça 
Director do Agrupamento de Escolas Fernão do Pó 

equiparedaccao@aefp.pt 

iiiiiiiinnnnnnnnffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaattttttttiiiiiiiivvvvvvvvaaaaaaaa        
FFFFFFFFoooooooollllllllhhhhhhhhaaaaaaaa  

9º ENCONTRO DO PROJECTO COMENIUS “We Are So 
Different… But Still We Are The Same” NA ROMÉNIA 
 

O 9º encontro de escolas parceiras deste projecto multilateral 
teve lugar na cidade de Oradea na Roménia, entre os dias 27 
de Abril e 2 de Maio de 2011. 
Desta vez coube ao Grupul Scolar “Ioan Bococi” de Oradea, a 
tarefa da recepção e organização de todo o encontro, tendo 
sido incansáveis e demonstrado uma hospitalidade exemplar a 
todos os participantes. 
O A.E.F.P. fez-se representar por um grupo de professores e 
alunos, nomeadamente, pelo seu director, Emanuel Vilaça, e 
pelos professores Paulo Lima, Cristina Santos e Fernanda 
Carmelo, pelos alunos Eduardo Rodrigues, Fábio Lopes e Ana 
Moniz, do 12º ano CT, Miguel Martins e Felícia Negru, do 
11ºCT3, e Beatriz Silva, do 11º CT1.  

 
Para este encontro os alunos prepararam e apresentaram um 
projecto cujo tema foi “Nós e o Futuro - Retrato de como 
seremos daqui a 20 anos”. Por sua vez, a professora Cristina 
Santos fez uma apresentação do trabalho que a nossa escola 
tem vindo a desenvolver no âmbito do Curso Profissional de 
Turismo Ambiental e Rural.  
Paralelamente ao programa de trabalho houve actividades de 
carácter cultural – apresentação de danças e cantares 
tradicionais da Roménia -  e visitas a locais de grande interesse 
turístico e patrimonial: Gruta do Urso, visita à Mina de sal de 
Turda e à cidade de Cluj-Napoca, além da visita à cidade de 
Oradea e recepção pelos respectivos órgãos autárquicos. 
Neste encontro / intercâmbio participaram alunos de todas as 
escolas representadas neste projecto tendo oportunidade de se 
conhecer, conviver, criar laços de amizade e passar por 
experiências que certamente irão perdurar nas suas memórias 
por muito tempo. 
 Gostaríamos também de agradecer o apoio que nos tem sido 
prestado pela Junta de Freguesia do Bombarral, através da 
oferta de pequenas lembranças que levamos em 
representação da nossa terra. 
O próximo encontro, que será o último no âmbito deste 
projecto, decorrerá em Riga, Letónia, entre 3 e 9 de Junho de 
2011. 

Maria Fernanda Carmelo 
Coordenadora do projecto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CARVALHAL: Agradecimento 
 

    Os alunos, professores e auxiliares da EB1 de Carvalhal 
gostariam de agradecer aos Encarregados de Educação e à 
Junta de Freguesia de Carvalhal, por nos proporcionar 
melhores condições no “ginásio” da nossa escola com a 
colocação de um pavimento novo. O espaço ficou muito bonito 
e agradável para nós brincarmos e fazermos Educação Física. 

 
  Nós agradecemos a todos os que comparticiparam, pois 
ficámos muito felizes e assim a nossa escola ficou mais bonita, 
alegre e com melhores condições. 
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«O Teatro Vem ao Jardim de Infância» 
 

No passado dia vinte e seis de Maio realizou-se a actividade “O 

Teatro Vem ao Jardim de Infância”. 
A companhia Animateatro com a peça “Heidi”, onde se aborda 
as relações familiares e a importância das mesmas, veio ao 
auditório da Escola sede representar para todas as crianças dos 
Jardins de Infância do nosso Agrupamento. 

 
Esta actividade teve como objectivo: promover a diversidade de 
referências para a construção do gosto pessoal; propiciar 
referências através de experiências novas e sensibilizar e 
implementar hábitos de “fruição” teatral.  
Foi um dia diferente, as crianças gostaram e tiveram também 
oportunidade de participar, assim como alguns adultos da 
plateia. 
Como organizadora congratulo-me pelo êxito desta actividade, 
uma vez que já é pelo segundo ano consecutivo que a mesma 
se realiza e, a satisfação com que as nossas crianças participam 
é gratificante, assim como o apoio das Educadoras de Infância. 

A Coordenadora do Pré-escolar 
                                                                                           Fátima Simão  
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Visita de Estudo à Cidade de Aveiro 
 

No passado dia 3 de Maio, nós, as formandas da turma EFA B3 de 
cozinha da E.B.S. Fernão do Pó, fomos em visita de estudo à 
Cidade de Aveiro. Visitámos a oficina dos ovos-moles e a fábrica da 
Vista Alegre Atlantis. Como frequentamos o curso de cozinha foi-nos 
pedido para acabar de confeccionar os ovos-moles na oficina do 
doce. 
De um modo geral, gostámos de tudo o que vimos, mas em 
particular da visita à fábrica da Vista Alegre, onde pudemos observar 
como os produtos são feitos desde o molde ao produto final. 
À saída da fábrica visitámos a capela, que é a única do país que tem 
o presépio no altar, e o museu.  

 
Todas nós gostámos muito da visita de estudo só foi pena não haver 
tempo para vermos a cidade de Aveiro com mais atenção, mas 
ainda pudemos ver os barcos moliceiros e a Ria de Aveiro. 

As formandas do curso EFA B3 COZINHA 

 

Os Direitos da Criança (EB1Carvalhal – Turma CVL2) 

 
 1.Igualdade, sem distinção de raça ou de  

cultura, de religião ou nacionalidade.  

 
 

 
 2. Melhor protecção possível, no 

desenvolvimento físico mental e social. 
 

 

 
 3. Honra de um nome e de uma 

nacionalidade.  
 

 

 
 4. Alimentação e conforto de uma casa; a 

todos os cuidados médicos, para si e para 
a mãe que lhe deu vida.  

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Uma História de Pássaro…. E não só! 
 
Esta pequena história teve lugar há já alguns anos, mais 
precisamente no Inverno de 1998, quando um proprietário de 
uma casa com pátio se apercebeu que um passarinho, pousado 
numa roseira que formava uma latada, evidenciava sinais de 
hipotermia e subalimentação. 
Quando a pessoa tentou apanhá-lo, o passarinho fugiu e foi 
direito ao interior de uma das divisões de apoio existentes nesse 
pátio. Apesar das tentativas do co-protagonista desta história, 
estava difícil capturar a avezinha. Quando esta pousou o homem 
fechou a porta e após ter fixado o local onde estava a ave, 
apagou a luz e conseguiu apanhá-la. As suspeitas confirmavam-
se, mais um ou dois dias e a avezinha deixava de pertencer ao 
reino dos seres vivos.  
O primeiro problema estava resolvido, no entanto, um segundo se 
apresentava. O que fazer?  
Após alguma apreensão a pessoa decidiu preparar uma gaiola 
com algumas dimensões para alojar tal criatura, a fim de que 
pudesse recuperar em local seguro, indo em seguida comprar-lhe 
comida com a qual encheu os dois comedouros existentes. 
Após um ou dois dias a avezinha já não parecia a mesma. 
Saltava de poleiro em poleiro o que denotava uma vitalidade já 
próxima do que seria normal. Outra das habilidades que, 
entretanto, começou a colocar em prática foi a de presentear o 
seu anfitrião e família, todos os dias e até obter resposta, com um 
canto lindo e intensíssimo (só se calava após receber um assobio 
ou um bom-dia), parecia que queria agradecer a ajuda que lhe foi 
prestada. 
Tudo isto pareceria uma pequena história como tantas outras se 
não fosse o que a seguir vai ser narrado. 
No final da semana, como era hábito para os outros animais da 
casa, era dia de limpeza grande. Ao tirar os tabuleiros com areia 
da gaiola e após soprá-los para eliminar as cascas da alpista e 
deixar os grãos para o passarinho aproveitar, o homem verificou, 
espantado, que nem um grão de alpista existia no fundo da 
gaiola. Por incrível que pareça esta situação repetiu-se todas as 
vezes, salvo raríssimas excepções, enquanto o tentilhão, assim 
se designa aquela espécie, existiu.  
É de referir que a avezinha não foi devolvida ao seu habitat por 
não reunir condições de saúde para tal (tinha problemas que a 
deixaram, algumas vezes, inanimada no fundo da gaiola). 
Esta avezinha aprendeu, da forma mais dura, a dar um valor 
imenso àquilo que possuía, ou seja, comida e água que tantas 
vezes lhe faltou. 

Passemos, agora, a uma outra 
história, esta com um final ainda 
desconhecido. 
Certo dia um professor da nossa 
escola apercebeu-se da existência 
de um lápis partido no chão da sala. 
Pegou nele e verificou que se 
tratava de um lápis quase inteiro. Ao 
perguntar de quem era, um aluno 
respondeu que era seu e o 
professor entregou-lho. Até aqui 
tudo bem 
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Terminada a aula os alunos saíram seguidos pelos docentes e 
quando o professor vai apagar a luz da sala repara, por mero 
acaso, que no caixote do lixo se encontrava o lápis que tinha 
apanhado e entregue a quem dizia pertencer-lhe.  
Mais atento, a partir daí, foi 
verificando que, regularmente, 
se encontram lápis de grafite e 
de cor nos caixotes do lixo, 
assim como outro material 
escolar, perfeitamente 
recuperável, para já não falar 
do pão e dos bolos. Faz todo o 
sentido perguntar se esse 
material escolar não custou 
dinheiro ou se não serviria 
para nada, já que foi referido,  
mais do que uma vez nas diversas turmas desse professor, que os 
lápis de grafite quando estão pequenos e não dão para escrever ou 
desenhar, servem para se retirar a mina e aproveitá-la para bicos 
dos compassos. 
Os lápis não são caros, não desequilibram o orçamento de uma 
família mas… não será um mau hábito? Não será um desrespeito 
por quem tem mais dificuldades? Não será uma falta de civismo 
destruir aquilo que recebemos, muitas vezes, pago pelos impostos 
de todos?   
Se são instituídos dias especiais a lembrar algo de importante e 
muito bem, porque não instituir o “Dia do Não Desperdício” e que 
ele seja todos os dias e esteja bem presente em nós, 
nomeadamente naqueles que têm mais responsabilidades na 
formação dos Homens do Amanhã. Vamos criar-lhes no espírito 
que um simples lápis ou um pequeno grão de alpista, também são 
importantes. Que não seja preciso só darmos valor àquilo que 
possuímos quando somos privados de ter.  
Como diz o ditado popular, “Grão a grão enche a galinha o papo”.  
Vamos agradecer todos os dias, como fazia o passarinho, por tudo 
aquilo que necessitamos e possuímos. No entanto, não nos 
devemos esquecer que depende de todos nós construirmos um 
futuro melhor… sem desperdícios. 
NB – “É incrível como um ser tão pequenino nos pode dar tão 
grande lição!” 

Professor Floriano Rodrigues 
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Direitos das Crianças (Turma CVL2) 
 

 
 
 7. Educação gratuita, ao desporto e ao 

lazer.  

 

 
 
 10. Formação integral, em espírito de 

solidariedade, compreensão, amizade e 
justiça entre os homens… 
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dos prémios aos vencedores do I Concurso de Poesia do 
agrupamento. 

 

A gincana de bicicleta, 
organizada no âmbito da 
“Missão up”, teve também 
lugar, nesta data. Todos os 
participantes foram 
convidados a cumprir o 
circuito respeitando as 
regras de trânsito. 
Decorreram ainda a Caça 
ao Ovo, o “Pedipaper da 
Floresta”, 

a exposição de pintura (6ºG) - “Os Bichos”, o encontro com o 
autor Luís Filipe Cristóvão, uma Feirinha do Livro Infantil e uma 
exposição de bicicletas antigas. 
 
Obrigado a todas as 
turmas dos Jardins 
de Infância e do 1º 
Ciclo participantes. 
Protejam a Floresta! 
Até ao ano que vem! 
Eco-saudações e 
boas leituras! 

 
 

                     
 

 
Carlos Monteiro, Clara Santos e Eugénia Bruno 

Professores do A.E.F.P. 
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PÁGINA DAS CIÊNCIAS 

A.E.F.P. nas Olimpíadas da Física em Coimbra 
 
No passado dia 7 de Maio os alunos Miguel Felício, Pedro 
Carmelo e Felícia Negru, da turma CT3 do 11º ano, 
participaram na etapa regional das Olimpíadas da Física, 
realizadas na Universidade de Coimbra e organizadas pela 
Sociedade Portuguesa de Física. 
Depois de terem sido apurados para representar o 
Agrupamento de Escolas Fernão do Pó, através de uma 
prova de selecção local, a sua participação nesta etapa 
regional, embora meritória, não permitiu a passagem à fase 
seguinte. 
Muitos parabéns pela participação! 

 
Paulo Lima 

Professor de Física e Química 

 

 

 
Semana da Leitura e da Floresta 
 

“Leitura, Energia, Floresta e Poesia” foi o lema das actividades 
no âmbito da Semana da Leitura e da Floresta 2011, nas quais 
participaram as turmas dos JI e 1º Ciclo, convidadas a visitar a 
biblioteca da escola sede nosso Agrupamento de Escolas Fernão 
do Pó. As actividades decorreram de 28 de Março a 8 de Abril. 
Todos os visitantes contribuíram para a construção da sua árvore 
da primavera. Simultaneamente, decorreram sessões de leitura e 

poesia dinamizadas pela biblioteca escolar, bem como a entrega 

Direitos da Criança (CVL2) 
 

 

 
 5. Educação e atenções especiais, 
quando se trate de crianças física ou 
mentalmente diminuídas.  

 


