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Editorial

Eleições para o Conselho Geral Transitório

São gélidos os ventos que sopram pelas terras da educação.
Os últimos anos foram de grandes e constantes
transformações, supostamente em nome da melhoria da
qualidade do ensino. Porém, aquilo a que assistimos é uma
escalada de desânimo e de saturação.
Se na televisão assistimos a manifestações fervorosas de
alunos e professores, no nosso Agrupamento, assistimos a
manifestações silenciosas de semblantes carregados de
tantos que sempre deram tudo à sua profissão mas que,
agora, se sentem sem força anímica. Ficam os que outra
alternativa não têm, enquanto outros aguardam
ansiosamente a aposentação que lhes trará paz… mas que à
escola custará a perda de recursos experientes e que tanto
ainda poderiam dar em prol da qualidade que procuramos.

Dia 28 de Outubro realizaram-se as eleições para o Conselho
Geral Transitório do Agrupamento de Escolas Fernão do Pó –
Bombarral. Este órgão é a estrutura central do Agrupamento e
tem como membros os representantes dos diversos grupos
sociais da Comunidade Escolar. De acordo com a legislação em
vigor, terão assento no plenário deste Conselho sete
representantes dos professores, dois representantes do pessoal
não docente, um representante dos alunos do Ensino Secundário
e um representante dos alunos de Educação de Adultos. Dos
grupos sociais da Comunidade terão ainda assento 3
representantes do Poder Autárquico, 4 representantes dos Pais e
Encarregados de Educação e 3 representantes da Comunidade
cooptados pelos restantes membros do Conselho, segundo
critérios a definir pelos membros do Conselho entretanto reunido.
Caberá a este Conselho Geral Transitório elaborar e aprovar o
novo Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Fernão do
Pó e, dadas as circunstâncias, eleger o novo Director do
Agrupamento.

«Assistimos a manifestações silenciosas de
semblantes carregados de tantos que sempre
deram tudo à sua profissão mas que, agora, se
sentem sem força anímica.»
Apesar das dificuldades, resta-nos a esperança de que
melhores dias estarão para vir e de que a perseverança e o
profissionalismo sairão vencedores a bem do país, da escola
pública e dos alunos que são a razão pela qual ainda existem
professores.
Aqui fica, pois, uma palavra de ânimo aos colegas que terão
que ficar e continuar a acreditar, e a mais sentida
homenagem aos que já saíram ou sairão brevemente.
Aos alunos e às famílias, uma palavra de esperança e
tranquilidade. Temos no Agrupamento excelentes
profissionais que vão continuar a dar o melhor de si, sendo
que o resultado será tanto melhor quanto maior for a
colaboração dos alunos e o apoio das dos respectivos
encarregados de educação.
Emanuel Vilaça
Presidente da C.A.P.

Halloween
O Departamento de Línguas Germânicas celebrou mais um dia
de Halloween, que desta feita teve um maior impacto junto de
toda a comunidade escolar, pois contou com a participação
interdisciplinar de EVT, EV e Artes, em cujas aulas foram feitos
os inúmeros trabalhos expostos. Para além da exposição,
realizou-se ainda um ciclo de Cinema Fantástico, que envolveu
alunos do 5º ao 12º ano. A todos os participantes nesta
actividade o nosso agradecimento.
Luísa Martins
Prof. De Inglês

Como representantes do pessoal docente foram eleitos os
professores, Maria Isabel Coentro, Carlos Alberto Timóteo, Nuno
Alexandre Vasconcelos, Maria José Malta, Rosália Maria Varelas,
Paulo Jorge Lima e Alberto Claudino Nunes. Do pessoal não
docente foram eleitos os funcionários Isabel Maria Filipe e João
Paulo Santos. O representante dos alunos do Ensino Secundário
diurno é João Francisco Reixa e o representante dos alunos dos
cursos de Educação de Adultos em regime nocturno é João Paulo
Oliveira. Eleitos e definidos os lugares no Conselho Geral
Transitório correspondentes aos membros dos grupos
profissionais e discentes da Escola, aguardam-se agora as
indicações referentes aos restantes membros.
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Informações eléctrica

O Outono
O Outono é bonito
É belo e divertido
As folhas a cair
E as primeiras chuvas a vir.
O Outono é lindo
As paisagens são de oiro
As pessoas vão trabalhar
Para as uvas apanhar.
O Outono é giro
As paisagens coloridas
As crianças vão brincar
E as folhas mandar.
O Outono é gostoso
Os seus frutos saborosos
As pêras são bonitas
E as uvas são catitas.

Os alunos da EB.1 de Baraçais informam os alunos e
professores de todos os ciclos que existe um local
interessantíssimo e espectacular para a realização de visitas de
estudo sobre energia. Esse local fica em Lisboa, perto do rio
Tejo, em Belém, no antigo edifício da Central Tejo. Essa
Central produziu a primeira electricidade, a partir do carvão,
para as lâmpadas das ruas de Lisboa. Durante a visita fica-se a
saber como se pode produzir electricidade a partir do das
diferentes fontes de energia renováveis e não renováveis.

O Outono é divertido
E muito engraçado!
Texto colectivo dos alunos do 1º e 4º anos
EB1 DE CARVALHAL

Existem centenas de experiências que se podem realizar.
Pode-se acender uma lâmpada com uma panela de pressão,
com uma ventoinha, com água de um garrafão, com limões,
células fotovoltaicas e muito mais…

Agrupamento de
Escolas Fernão
do Pó
DESPORTO ESCOLAR

2008-2009
FUTSAL ⇒ Infantis Masculinos
(nascidos em 96,97, 98,99)
Treinos: Quarta-feira das 14:30h às
16:30h
FUTSAL ⇒ Iniciados Masculinos
(nascidos em 94 e 95)
Treinos: Quarta-feira das 14:30h às
16:30h
BADMINTON ⇒ Todas as idades
Treinos: Quarta-feira das 14:30h às
16:30h
MULTI ACTIVIDADES DE AR LIVRE ⇒
Todas as idades
Treinos: Terça-feira das 12:00h às13:30h
Quinta-feira das 14:15h às 15:00h
TÉNIS DE MESA⇒
⇒ Todas as idades
Treinos: Quarta-feira das 14:30h às
16:30h

Professora
Gabriela Santos

Professor
Paulo Lourenço

Professora
Sónia Rafael
Professora
Carla Bragança
Professora Carla
Bragança e Prof.
Arnaldo Sarroeira

Participa e inscreve-te junto do respectivo professor!

Podem ainda ver-se maquetas de cidades inteiras a funcionar
com electricidade vinda das energias renováveis e outras com a
exploração do gás natural, do petróleo e carvão. A visita tem
interesse para os alunos de todos os ciclos porque tem
actividades diferentes conforme a idade e o ano de
escolaridade. Nós visitámos e adorámos e ainda gostávamos
de lá voltar.
Nota: as entradas são gratuitas desde que marcadas
antecipadamente e em grupos de escola. Caso estejam
interessados aqui ficam os contactos:
Av. de Brasília, Central Tejo
Telefone geral: 21 002 81 30
Telefone bilheteira: 21 002 81 90

1300-598 Lisboa
Fax.: 21 002 81 04 / 39
Alunos da E.B1 de Baraçais

