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Recriação da Feira de S. Brás

Editorial – Sobre a “Escola de Pais”.
Março foi marcado pela primeira Semana do Agrupamento.
Apesar dos constrangimentos que nos impediram de promover
um envolvimento massivo de todos os estabelecimentos, as
dinâmicas criadas na escola sede acabaram por envolver todos
os níveis de ensino.
Uma das iniciativas há muito programadas e que acabou por,
simbolicamente, ter o seu início na Semana do Agrupamento,
foi a Escola de Pais. Um espaço dedicado à abordagem de
temáticas transversais que contribuam para que os pais, mais
esclarecidos, possam fazer um melhor acompanhamento dos
seus filhos nos mais diversos domínios, incluindo o escolar, no
qual se pretende o estabelecimento, com a escola, de um
trabalho de verdadeira parceria e complementaridade. As duas
primeiras sessões da Escola de Pais versaram sobre as
perturbações do comportamento e sobre o funcionamento da
escola, respetivamente.

Quero deixar um pedido a todos os pais cujos
filhos obtiveram resultados muito aquém das
expetativas quando consideradas as suas
capacidades: expliquem aos vossos filhos que
nada na vida se alcança sem trabalho e sem
esforço. Que o futuro pertence aos dedicados,
aos que conciliam o trabalho com o ócio,
fazendo do segundo um instrumento de
motivação para o primeiro.
Porém, março é igualmente marcado pelo final do 2.º período
letivo e pelas habituais avaliações. Eis porque dei como
exemplo das iniciativas decorridas na Semana do Agrupamento
a Escola de Pais. Quero deixar um pedido a todos os pais cujos
filhos obtiveram resultados muito aquém das expetativas
quando consideradas as suas capacidades: expliquem aos
vossos filhos que nada na vida se alcança sem trabalho e sem
esforço. Que o futuro pertence aos dedicados, aos que
conciliam o trabalho com o ócio, fazendo do segundo um
instrumento de motivação para o primeiro. O sucesso alcançase com trabalho afincado, cabendo à escola exigir esse esforço
e retribuir com o seu reconhecimento. Não podemos oferecer
bons resultados a quem se limita a estar presente e faz das
aulas um passatempo.
Na família, só os jovens que cumprem com a sua parte
deveriam ter direito ao usufruto dos adereços supérfluos com
que a sociedade consumista dos nossos dias os alicia. A
maioria dos nossos jovens julga-se no privilégio de todos os
direitos e na total isenção de deveres. Porque será?
Emanuel Vilaça
Diretor do Agrupamento

«Vivemos no dia 3 de fevereiro um momento alto do nosso
Plano Anual de Atividades e, provavelmente, um dos mais
interessantes na vila do Bombarral. A oportunidade de
revivermos uma das tradições mais antigas desta terra,
envolvendo toda a comunidade, foi corporizada de forma
extraordinária, contribuindo para a criação de dinâmicas
culturais com epicentro no Agrupamento, o que é um dos
objetivos estratégicos do nosso Projeto Educativo.»

«É por todos reconhecido o enorme sucesso que constituiu a
reconstituição da Feira de São Brás. O envolvimento dos
pais, o entusiasmo dos alunos e a entrega incondicional a
esta iniciativa por parte dos docentes envolvidos, foram
ingredientes essenciais para o sucesso alcançado.»
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AGRADECIMENTO do PRÉMIO DE MÉRITO

Pais que Vão à Escola

O Departamento do 1º Ciclo na pessoa da sua coordenadora vem
por este meio tornar público o enorme agradecimento ao aluno
Eduardo Rodrigues, do 12º ano, no ano letivo 20010 - 2011, da
E.S. Fernão do Pó, pela oferta de uma parte do seu prémio de
mérito (250€).
O gesto reverteu a favor da aquisição de material didático de
matemática com o intuito de promover o ensino/aprendizagem de
um modo mais concreto, mais ativo e diversificado.

No âmbito do tema as profissões, o pai de um aluno
disponibilizou-se para vir à escola falar do seu trabalho. Os alunos
contam esta atividade:

Por tudo isto, obrigada Eduardo Rodrigues!

A turma O teve a visita do pai de um aluno, o senhor Artur, que
veio falar sobre a sua profissão.
Os alunos do 2º ano fizeram as perguntas preparadas para a
entrevista. Depois o primeiro ano também fez algumas perguntas.
Nós ficámos a saber que na sua profissão faz várias tarefas no
seu restaurante: na cozinha, com os clientes, faz as compras e as
contas. Ele não faz tudo sozinho, trabalha em equipa. Disse que
na sua profissão tinha coisas fáceis e difíceis mas o importante é
gostar do que faz.
O senhor Artur disse-nos que gostava muito da escola e da
matemática.

Desfile de Carnaval nas Ruas do Carvalhal

Os alunos da escola do 1º Ciclo de Carvalhal realizaram o seu
desfile de Carnaval pelas ruas da localidade. Atendendo ao tema
do Plano Anual de Atividades centraram os seus “disfarces” nas
profissões, recordando alguns trajes e utensílios de outros
tempos.

Nós gostámos de ouvir o pai do Francisco e aprendemos sobre o
que faz na sua profissão.
Obrigado por ter vindo!

Visita ao Hospital Termal
No âmbito da atividade estruturante «Sair à Noite para
Aprender», relativa aos cursos de Educação e Formação de
Adultos, realizou-se no dia 26 de janeiro uma visita noturna ao
Hospital Termal e respetivo Museu, solicitada pela mediadora,
professora Cristina Sousa, e relativa à área de competência de
STC.
Começámos por visitar o Salão Nobre, do primeiro Hospital
Termal do mundo, onde acontecem os eventos e onde os
aguistas eram recebidos quando chegavam para tratamento.
(continua)
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St. Valentine’s day na Fernão do Pó
Na Idade Média, dizia-se que o dia 14 de fevereiro era o
primeiro dia de acasalamento dos pássaros. Por isso, os
namorados da Idade Média usavam esta ocasião para deixar
mensagens de amor na soleira da porta do(a) amado(a)…
Não se deixaram mensagens na soleira da porta do(a)
amado(a), mas bateu-se à porta da sala do amigo e/ou amado.

O Hospital Termal de Caldas da Rainha foi fundado em 1485, pela
rainha D. Leonor que também foi a fundadora das misericórdias,
com a finalidade de tratar as pessoas com as águas que nasciam
neste sítio (as ditas caldas).
Não se tem a certeza se a rainha beneficiou da terapia destas
águas termais, mas reza a história que ficou como lenda, que a
rainha dirigindo-se para a Batalha, vinda de Óbidos, ao passar com
a sua comitiva pelo sítio onde é hoje o hospital viu algo que a
surpreendeu, várias pessoas banhavam-se em poças de águas
quentes (as caldas) para curar as suas doenças.

E assim se assinalou o “St. Valentine’s day” na Fernão do Pó.
Alunos do 8º ao 11º decidiram a quem dedicar um poema de
amor ou amizade, as professoras de Inglês em colaboração com
a Associação de estudantes, recolheram os pedidos.
Os alunos do 12CT2 e 12LH, inscritos na disciplina de Inglês,
seleccionaram os poemas, organizaram, adequaram à faixa
etária. Elaboraram a lista dos “premiados” e ajustaram a cada
um dos alunos o respectivo poema. No dia, apesar da inicial
inibição de alguns elementos, quase “forçados” a participar, foi
notória a receptividade – e o sorriso estampado no rosto corado
dos que, visitados, receberam a dedicatória de alguém especial,
ofereceu aos que recitaram e tocaram um toque especial,
reconforto, calor humano…”it was rewarding” (disseram).
Em nome do Departamento de Línguas, fica o agradecimento
aos alunos dinamizadores, e em especial à Adriana Ferreira,
Diogo Reixa, Frederico Roldão, Leonor Baptista, Maria Vilaça,
Miguel Esteves, Miguel Martins, Raquel Leal, Ruben Rebouta e
Susana Ferreira.
Professora Dora Jesus

Património(s): Nós Por Cá
Embora não haja certezas de como surgiu esta ideia, o fato é que
o hospital foi construído, e ainda está em funcionamento embora de
uma forma diferente.
Aos doentes pobres de todo o país era garantida assistência
gratuita, entregue roupa apropriada.
Também ficámos a saber que estas águas são consideradas
sulfurosas. Uma das maiores curiosidades é sobre a origem das
águas termais: é a chuva que cai na Serra dos Candeeiros e se vai
infiltrando nos solos a grande profundidade, mantendo-se na parte
subterrânea; o terreno argiloso que encontra faz com que a água
escorra até ás caldas. Todo este processo leva sete mil anos a ser
concretizado, ou seja as águas que fazem o seu percurso até à
nascente do hospital têm essa idade.
Depois a visita foi encaminhada para o Museu do Hospital o qual
tem um variado espólio cultural e tecnológico, retrata a história do
hospital termal caldense, contida nas diversas igrejas, parque,
mata, entre muitos outros edifícios que fazem parte deste conjunto.
A formanda do 2º SA, Maria Teresa Ministro

No âmbito do projeto Património(s): Nós Por Cá, o
Departamento de Ciências Sociais e Humanas, organizou, na
Biblioteca, uma exposição subordinada ao tema “Memória
Fotográfica do Bombarral”. Com um espólio considerável e
muito expressivo de fotografias, a que se juntaram alguns
objetos do quotidiano, cedidos por alunos, funcionários e
professores, tentámos sensibilizar e salvaguardar a memória
comum, os saberes locais, os costumes e os modos de viver e
fazer, das gentes do concelho do Bombarral.
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PÁGINA DAS CIÊNCIAS
Poupar Água

“Dia da Astronomia”

[Escreva uma citação do documento ou o r d

No dia 26 de janeiro de 2012, realizou-se a atividade “Dia da
Astronomia” dirigida fundamentalmente aos alunos do 7º
ano de escolaridade e desenvolveu-se no âmbito das
disciplinas de Ciências Físico-Químicas e de Ciências
Naturais.

Professor Carlos Monteiro

A origem da água
Muitas teorias foram já propostas para explicar a sua existência. Uma
delas propõe que tenha sida trazida para o nosso planeta através dos
asteróides que durante a fase inicial de formação do planeta terão
chocado com a Terra primitiva. A camada gasosa que rodeia a Terra
apareceu como resultado, entre outros fatores, das reações químicas
provocadas pelo aparecimento na sua superfície de um novo
composto, isto é a água. Foi na água que, há cerca de 3800 milhões
de anos, surgiu a vida na Terra. Os primeiros seres vivos de que
são conhecidos fósseis eram bactérias e algas azuis (seres
unicelulares) que viveram nos Oceanos Primitivos. Ao longo de
milhões de anos, os seres vivos evoluíram e espalharam-se pelos
oceanos e continentes. Atualmente, a maior parte da massa dos
corpos dos seres vivos é constituída por água. A água é fonte de
vida.
Poupar água, um dever civilizacional
Apesar de termos tido um inverno em que foram batidos todos os
recordes mínimos de precipitação, a verdade é que não sentimos
ainda os efeitos nefastos da falta de água ou os incómodos motivados
pelo seu racionamento. Queremos água? Abrimos a torneira. Mas,
será que este ato está seguro para sempre? A água é frequentemente
motivo de discórdias entre camponeses. É também devido à água, que
Portugal e Espanha estabelecem acordos sucessivos para a divisão
dos caudais dos rios internacionais do Douro, Tejo e Guadiana,
acordos nunca cumpridos, e foi também, num passado recente motivo
de guerra entre países na América do Sul e na Ásia. Em todo o
sudoeste asiático, erros sucessivos de planeamento, ocupação e
gestão do território associados ao apetite voraz do desenvolvimento
industrial ou à explosão demográfica, têm levado à contaminação e ao
esgotamento dos aquíferos.
“TUDO VEM DA ÁGUA, TUDO
POSSUI
ÁGUA...
A
INEXISTÊNCIA DA ÁGUA TRAZ A
INEXISTÊNCIA DA VIDA... ELA É
A PRIMEIRA SUBSTÂNCIA QUE
ORIGINA A VIDA”... (Tales de
Mileto, séc. VI a.C.)

Porque não podemos viver sem esta preciosa molécula, urje que
todos tenhamos a consciência ecológica, social, económica e
civilizacional, para abordarmos a água como um recurso limitado
do qual dependem todos os seres vivos.

A atividade consistiu na dinamização de sessões de
planetário (insuflável), instalado no auditório da escola sede
do Agrupamento Fernão do Pó, com projeção do céu noturno
e diurno, imagens e vídeo.

Com esta iniciativa procurou-se despertar nos jovens alunos
do Agrupamento o interesse pela Astronomia e demais
ciências relacionadas, bem como proporcionar-lhes uma
agradável forma interativa de complementar, apoiar e
consolidar conteúdos programáticos, nomeadamente no
âmbito do estudo do Universo.
Professor Paulo Franco

“A ambição da ciência não é
abrir a porta do saber infinito,
mas pôr um limite ao erro
infinito”
Bertolt Brecht

