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EDITORIAL

A Gazeta da Fonseca entrevistou a
Doutora Cláudia Torres, coordenadora do #Estudo Em Casa, sediado desde o início de 2021 na nossa Escola.
Esta entrevista pode ser lida nas páginas 2 a 4.

A Gazeta está de volta. Após um
interregno de quase três anos letivos, regressa para dar conta da
vida da escola.
Desde o último número muitas coisas aconteceram: uma mudança de
direcção, que agora termina; uma
pandemia, que ainda persiste, embora já sem o “ensino remoto de
emergência” e agora uma guerra
que já leva um mês, mas mais parece uma eternidade e cujo fim é
incerto.
Porém, a Gazeta aqui está de novo.
Agora a coordenação do jornal
alargou-se a mais departamentos,
mas a linha editorial mantém-se.
Enquanto jornal de escola, procura
dar boa nota da vida da comunidade escolar, das suas experiências e

dos seus sonhos, dos projetos em
curso, mas também dos que todos
desejam iniciar.
As páginas da Gazeta continuarão
a dar voz aos alunos, publicando os
seus trabalhos realizados no âmbito da sua vida académica, mas também a toda a comunidade escolar
que nela queira dar a conhecer à
escola o que considere relevante.
Agradecemos aos que ajudaram à
feitura deste número e, de futuro,
contamos com a colaboração de todos. Sem esse contributo, não só a
Gazeta, mas a própria escola, ficarão mais pobres.
A todos um bem-haja e votos de
continuação de um bom ano letivo.
Redação e Coordenação Editorial:
Gazeta da Fonseca

GRANDE ENTREVISTA

O projeto do #Estudo Em Casa nasceu para minimizar as consequências da pandemia nas escolas do nosso país. Desde o ano letivo 2020/2021, o rosto desse
projeto é a Doutora Cláudia Torres, que a Gazeta da
Fonseca entrevistou para que a comunidade escolar conhecesse melhor tudo o que já foi feito, as iniciativas
que estão a decorrer e o futuro que está a ser construído
e que envolve a nossa escola.
Gazeta (G): A Srª Doutora Cláudia Torres foi designada para o cargo de Coordenadora do Projeto para
o #Estudo Em Casa pelo Despacho nº12661/2020, de
31 de dezembro. Passado mais de um ano no exercício dessas funções, que balanço faz do trabalho
desenvolvido pelo Projeto que dirige?

Doutora Cláudia Torres (CT): [O #Estudo Em Casa
foi] Uma resposta política ao facto de os alunos estarem sem qualquer ligação à internet, (mesmo quem
tinha computador não tinha internet); outros, mesmo
tendo acesso, não tinham computadores para todos os
elementos da família que estava em teletrabalho. A solução da televisão foi uma solução encontrada como
sendo de recurso rápido e retomando uma experiência
que a própria RTP já tinha tido da telescola.
A primeira temporada foi a que ocorreu no final do ano
letivo de 2019/2020. Foi uma situação de emergência
e a equipa foi organizada escolhendo escolas e cada
escola ficou responsável por um ciclo.
A edição 20/21 já teve outro modelo, outro formato,
em que foram requisitados professores exclusivamente
para o projeto. Nós fomos, ao longo do ano, cerca de
sessenta e três professores a tempo inteiro, mais dez a
tempo parcial, que acumularam o trabalho de escola
com o trabalho do #Estudo Em Casa e demos resposta a noventa e uma disciplinas, procurando, de algum
modo, que houvesse um agregar também de áreas, porque não havia capacidade para dar resposta a todas as
disciplinas do currículo nacional, que são trezentas e
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trinta. Procurou-se agregar áreas temáticas, dando uma
resposta abrangente e tocando a maior parte das aprendizagens essenciais do currículo.
Numa segunda estratégia, o #Estudo Em Casa optou
por abordar as aprendizagens essenciais de uma forma
a que os próprios alunos não têm acesso na sala de aula,
ou seja, procurar trazer o conhecimento da sociedade
civil e científica como um contributo à abordagem das
aprendizagens essenciais. Assim, a partir de janeiro
de 2021, os blocos temáticos passaram a ter uma forte
presença de convidados, com uma forte capitalização
de material de museus, de entidades científicas, que
nós fomos agregando, como parceiros, e que permitiu
que os blocos tivessem uma grande diversidade, tendo
sempre muito esta noção da Cidadania como ponto de
partida para a aprendizagem. E com isto nós gravámos
cinco mil aulas só no ano letivo de 2020/21 e tivemos
em estúdio cerca de dois mil e setecentos convidados.
Por outro lado, nós temos uma noção muito concreta de que abrangemos mais do que o capital humano
de Portugal continental e saímos para fora das fronteiras e relacionámo-nos com as escolas portuguesas
espalhadas pelo mundo, com as escolas do alemão, do
espanhol, do francês e, portanto, nós articulámo-nos
com toda a comunidade que fala português em Macau, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil,
ou seja, fomos além-fronteiras, o que também fez com
que nós percebêssemos a importância do #Estudo Em
Casa para essas comunidades.
Inclusive muitos alunos filhos de emigrantes que con-

correm para as nossas universidades, e que têm que
se autopropor a exames nacionais, usaram o #Estudo
Em Casa como uma fonte de estudo e de preparação
para exames. Para além de muitas famílias de estrangeiros que, entretanto, vieram para Portugal, uns em
teletrabalho, outros por força das situações de refugiados, e que utilizam o português como língua não

materna como uma forma de integração no país e de
aprendizagem da própria língua. Para além de toda a
comunidade de pessoas já reformadas, muitas delas já
com um conhecimento e uma alfabetização muito superior àquela de há quarenta anos atrás, que sentiram
também no #Estudo Em Casa uma forma de reativar o
conhecimento, de perceber como é que as escolas hoje
funcionam

de alunos que nos vai dando feedback, que nos vai
permitindo ir ajustando às necessidades do grupo que
temos à nossa frente, em estúdio não. Ali é gravado,
com câmaras à frente, há um cenário e o professor está
ali, procura interagir com um aluno imaginário, que é
o aluno que está em casa, mas que ele não conhece,
não sabe as suas dificuldades nem o seu conhecimento;
portanto, é difícil ser inclusivo na construção destes recursos, ter todo o detalhe de contraste de cores, tamanho de letra, etc. Se já é importante numa sala de aula,
em televisão muito mais, porque nós tínhamos também
que dar resposta aos alunos de baixa visão, alunos invisuais, alunos surdos, tudo isto estava em cima da mesa
nos processos de validação.

(G.) De forma consensual, é reconhecida uma grande qualidade aos recursos televisivos produzidos
pelo Projeto. Como são preparados e onde são gravados?
(CT): Os blocos são todos preparados por professores,
alguns foram preparados aqui em sala, em discussão,
outros em teletrabalho, porque a partir do momento em
que começou a haver um grande número de pessoas
infetadas ficámos em teletrabalho, aliás como temos
estado até este momento. Portanto, foi tudo preparado
por professores numa equipa que, no ano passado, tinha sete coordenadores por áreas científicas, todos eles
com doutoramento, detentores de um nível de especialização mais abrangente.
Por semana nós gravávamos cento e cinquenta blocos,
destas noventa e uma disciplinas, e o processo todo
começava por um processo de construção, validação
científica, validação linguística e depois uma validação
final que era sempre feita por mim, abordando várias
questões, desde a garantia de proteção de dados a todas
as questões do ponto de vista jurídico que é preciso
garantir, nomeadamente as fontes.
(G): Neste momento, os recursos televisivos continuam a ser gravados?
(CT): Nós parámos a quatro de junho [do ano passado] e neste momento passámos para outra versão, que
é a versão Web. A 30 de agosto de 2021 saiu um novo
despacho e atualmente o #Estudo Em Casa integra o
Plano de Recuperação das Aprendizagens, faz parte
da Escola+ 21/23. E qual é o grande objetivo deste
#Estudo Em Casa, que se chama “#Estudo Em Casa
Apoia”, mas nós chamámos-lhe “#Estudo Em Casa
@”, porque é a versão Web? É a construção de uma
plataforma Web que aloja recursos. E o que são estes
(G.): Como é que se sentiram os professores nesse recursos? São materiais que nós concebemos que têm
processo de gravação dos conteúdos?
um conjunto de propostas para os alunos, que come(CT): Sob uma grande pressão. Foi um trabalho muito çam com um conjunto de atividades e depois, a seguir,
duro. Por acaso, na equipa que foi escolhida, alguns têm um momento de autoavaliação e sugestões para ir
deles por nosso conhecimento, outros não, vieram pa- mais além.
rar à equipa por convite, a capacidade de trabalho foi Já não é RTP. Portanto, tudo o que nós produzimos
algo que se teve que ganhar e com muita dificuldade, somos nós que produzimos. Enquanto no ano passado
porque havia pessoas a produzir e a gravar seis blocos tínhamos duas produtoras, a Valentim de Carvalho a
semanais, e preparar um bloco de vinte e oito minu- gravar o secundário e a Fremantle a gravar o Básico e
tos de televisão não é a mesma coisa do que preparar gravámos em Alcochete o Básico e em Rio de Mouro
uma aula, até porque vinte e oito minutos de televisão o Secundário em estúdios destas duas produtoras, este
correspondem a três aulas nossas de noventa minutos, ano, não: tudo aquilo que é vídeos, jogos virtuais, é
por incrível que pareça. E, em aula, temos a interação tudo feito por nós.
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(G): Relativamente ao despacho anterior, o apoio
logístico e administrativo ao Projeto é assegurado
pela Fonseca Benevides. Como é que nasceu a ideia
desse apoio por parte da nossa escola?
(CT): Por aquilo que sei, porque não fez parte do meu
convite, a escolha teve a ver com uma escola relativamente próxima da DGE, mas que ao mesmo tempo
tivesse alguma experiência de ensino a distância. O
grande objetivo seria que nós tivéssemos uma maior
articulação com a Escola Fonseca Benevides, no sentido de otimizar também o knowhow que a escola tem do
ensino a distância. No ano passado foi completamente
impensável, porque o volume de trabalho semanal e
diário foi enorme. Este ano, a partir do momento em
que esteja ultrapassada esta questão da apresentação
pública da nossa página web, passamos a ter tempo
para outro tipo de articulação, porque o grande objetivo é efetivamente os alunos da Fonseca Benevides, em
particular os que estão a distância, poderem ser alunos
que testem previamente os recursos.
E também outra área que nós gostávamos muito, em
termos da Fonseca Benevides, era aproveitar também
o conhecimento dos professores do Ensino a Distância
para serem nossos parceiros contribuidores de recur-

sos. A nossa ideia é trabalhar em conjunto e perceber
de que forma é que esses materiais se podem converter
em recursos como os que nós temos na página.
Por outro lado, nós temos aqui um desafio, que é trazermos para aqui um estúdio.
Poderia vir para esta sala, aliás já cá esteve a empresa
que fornece o material.
(GF): Quando é que está previsto ser montado?
(CT): Quando nós tivermos condições para montar, o
estúdio vem. Nós temos estado a usar o estúdio na loja
na empresa, porque aqui ainda não conseguimos arranjar as condições, porque há uma questão acústica que
terá que ser acautelada.
(GF): E os professores são os professores do #Estudo Em Casa?
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(CT): E não só - podem ser os professores da Fonseca
Benevides. A ideia era o estúdio vir para aqui e, com o
Centro de Formação que está aqui sediado, nós darmos
formação de como utilizar este material e os professores do ensino a distância poderem usar este material
para criar conteúdos animados para os alunos. E mais
ainda: o nosso grande objetivo, eu já tenho a candidatura, é ter aqui um curso profissional de multimédia e
otimizar a presença desses alunos como sendo os técni-

cos que trabalham, não só na produção dos conteúdos,
como na pós-produção de conteúdos, que é isso que
nós já estamos a fazer com as escolas profissionais.
Neste momento temos uma série de alunos espalhados
pelo país inteiro a trabalhar para nós e nós damos-lhes
certificados de horas de formação. Portanto, temos um
protocolo com as escolas e o #Estudo Em Casa serve
de estágios profissionais para estes alunos. Além disso,
os nomes deles aparecem nas fichas técnicas dos recursos, o que lhes dá currículo.
Eu estou nesta iminência de trazer um estúdio porquê?
Porque podia-se fazer aqui uma situação de escola
aberta que cativasse os alunos a virem para cá frequentar o 10º ano do curso de multimédia e paralelamente
o curso de informática poder ter aqui uma lógica de
pós-produção de audiovisuais. Portanto, é este o nosso
interesse: não é que eu tenha sabido disto inicialmente,
quando viemos parar à Fonseca Benevides, mas vejo
aqui um potencial de utilização deste espaço e do capital humano que cá existe para se fazer de facto um
estúdio.
(GF): Muito obrigado pela entrevista. A Gazeta da
Fonseca faz votos para que os seus planos se concretizem e o Estudo em Casa e a Escola Secundária
Fonseca Benevides “ganhem” um novo estúdio e
um novo Curso Profissional.
Entrevista conduzida por Pedro Batista (prof. de
Português) e imagem de António Monteiro

A ESFB NO MUNDO MINECRAFT

O jogo Minecraft foi criado pelo sueco Markus Perssons, tendo sido obtida em 2014 a propriedade intelectual
do mesmo pela Microsoft. Neste jogo, os jogadores exploram um mundo tridimensional, onde podem construir
estruturas, explorar matérias-primas, colaborar ou competir com outros jogadores, dependendo do modo de jogo
que varia do criativo à educação ou sobrevivência. Um jogo em que a criatividade é o limite!
O aluno Diogo Ferreira, do 12PD, colocou a nossa ESFB no mundo Minecraft.
Redação: Profª Helena Barriga (Prof de Português) e imagem de Diogo Ferreira 12PD
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FLEXIBILIDADE CURRICULAR

No presente ano letivo dá-se continuidade ao Projeto-Piloto, iniciado no ano letivo transato. Um dos pressupostos deste projeto é trabalhar colaborativa e interdisciplinarmente, apostando em metodologias ativas,
estabelecendo assim uma comunidade de boas práticas. É a base de um trabalho em DAC (Domínios de
Autonomia Curricular). Assim sendo, ao longo do primeiro período, nas turmas do 2º ciclo, planificaram-se e desenvolveram-se projetos nas diferentes turmas,
abordando sempre os conteúdos do currículo das demais disciplinas.
Os desenhos dos projetos tiveram como ponto de partida a sensibilização e consciencialização dos alunos
para a importância da reciclagem, levando-os a reconhecer o grave problema mundial do lixo espalhado
por todo mundo, nomeadamente em áreas inabitáveis
ou nos oceanos e destacar a problemática dos plásticos
nos oceanos. Mas também sublinhar a necessidade de
proteger, cuidar e de preservar o PLANETA, mobilizando-os, sempre que possível, para o desenvolvimento de ações individuais pertinentes que conduzam à sua
proteção e conservação. A Interculturalidade também
foi um dos temas abordados, com foco no aprofundamento do conhecimento de si, da sua cultura e da identidade cultural dos pares.
Os temas são de grande relevância para o desenvolvimento pessoal e social dos alunos, que apresentaram
os seus produtos de acordo com os objetivos estabelecidos.
Para esta edição, de todas as atividades destacam-se
duas, uma por ter sido desenvolvida em parceria com a
Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe e uma outra
por ter sido desenvolvida com uma turma do Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos.

CELEBRATING CHRISTMAS
WITH PEN FRIENDS

Foi aceite o desafio “Eu vou contigo – Escolas em
rede” que, em parceria com uma turma do Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos, os alunos do sexto ano,
das turmas A3 e A4, da Escola Secundária Fonseca de
Benevides, trocassem postais de Natal virtuais. Esta
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atividade foi desenvolvida com turmas da professora
Helena Barriga e da professora Patrícia Luís. Com recurso a um padlet os postais das turmas participantes
foram expostos e as mensagens de Natal trocadas, escritas em português e inglês.

QUEM SOMOS NÓS?

A professora Mónica Santos, com a turma do 5A3,
realizou um intercâmbio com uma turma da Escola
Portuguesa de São Tomé e Príncipe, com a professora
Isabel Machado. Foi necessário explicar quem “somos
nós como turma”. Para esse efeito foi criado um Sway,
onde os alunos apresentaram a turma e características
próprias. Realizaram pesquisas na aula de Cidadania e
Desenvolvimento sobre o que é a igualdade e a identidade de género e quiseram mostrar o que aprenderam
através da realização de um Stream. Na disciplina de

Português elaboraram os textos e em HGP identificaram os continentes onde se situam as duas escolas,
pesquisaram caraterísticas geográficas, entre outras
que os distinguem. Posteriormente, os alunos de São
Tomé e Príncipe também quiseram partilhar aquilo que
descobriram sobre estes temas. Também foi possível
colocarem dúvidas uns aos outros sobre os trabalhos
realizados e no final puderam realizar um Kahoot sobre a temática.
Redação e imagem: Mónica Santos e Helena Barriga (Profs
de Português)
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CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

No âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, foram realizadas várias palestras e atividades
presenciais e online em parceria com algumas entidades, tais como: a ONG IMVF (Instituto Marquês de
Valle Flôr), a Coordenação da Juventude do Centro
Humanitário de Lisboa da Cruz Vermelha Portuguesa,
a Universidade Sénior da Ajuda e o Banco Alimentar.

Os alunos demostraram muito interesse e foram muito
assertivos nas suas intervenções.
Nos dias 3, 6 e 10 de dezembro, a Coordenação da
Juventude do Centro Humanitário de Lisboa da Cruz
Vermelha Portuguesa dinamizou três palestras:

“Tráfico de Seres Humanos”, direcionada aos alunos
do 9º ao 12º ano;

No dia 15 de outubro, o IMVF (Organização Não Governamental Portuguesa) realizou uma sessão presencial ao realizar um grafiti, a partir de musgo, que foi “Saúde Mental”, direcionada aos alunos do 6º, 9º e 12º
muito pertinente na construção do pensamento crítico ano;
dos alunos para refletirem sobre os principais temas
das alterações climáticas. Esta iniciativa teve a participação das turmas 12ºPQ e 10ºPD com as professoras
Célia Pinto, Ana Pires, Estela Gomes, Edite Fiúza e
Elisabete Moreira.

“Igualdade de Género”, direcionada aos alunos do 5º,
9º ao 11º ano.

De realçar que o IMVF é uma Organização Não Governamental Portuguesa com uma intensa atividade na
área da Cidadania Global e com ações de sensibilização a jovens.
No dia 29 de novembro, os alunos do 5º ao 9º ano assistiram à palestra “Cultura de Segurança”, através da
plataforma Teams, que foi dinamizada por dois professores da Universidade Sénior da Ajuda, Dr. Fernando
Marques e Dr. João Paulo.
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No dia 10 de dezembro, o Banco Alimentar proporcio- alunos uma bateria de testes do FITESCOLA e a idennou uma palestra aos alunos do 2º ciclo, onde os alunos tificação de ângulos, respetivamente.
foram muito participativos.
Um teste abdominal impecável na execução feito por
uma aluna do 5A4.

De salientar que estas palestras e/ou atividades foram
dirigidas aos diversos anos de escolaridade, em função dos domínios definidos para cada ciclo de ensino,
e permitiram a mobilização e o envolvimento da comunidade escolar com as entidades locais bem como
reflexões assertivas, através de vários debates, que foram fundamentais para o sucesso da ação estratégica
do Projeto de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento a nível de Escola e desenvolvimento social e
pessoal dos alunos.
Redação e imagem: Elisabete Moreira (Coord. Cidadania)

DIA DO PIJAMA

Formas geométricas e ângulos, quer nos conteúdos e
O Dia Nacional do Pijama é um dia solidário feito por
materiais didáticos quer no próprio corpo!!
crianças que ajudam outras crianças. Realiza-se a 20
de novembro. A data coincide com o dia da ConvenRedação e imagem: José Silva (Prof. Ed. Física)
ção Internacional dos Direitos da Criança, com foco
no princípio n.º 6 dos Direitos da Criança - o Direito
de todas as crianças terem uma família. Em articulação
com a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e a
disciplina de Educação Física, o professor José Silva e
os seus alunos não deixaram passar esta data.

ÂNGULOS E FITESCOLA

Em articulação com a disciplina de Matemática e a
disciplina de Educação Física, o professor José Silva
e a professora Rosalina Barrocas, trabalharam com os
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O DIA DOS AFETOS / ST VALENTINE’s

O dia dos afetos/St Valentine’s não passou despercebido aos alunos das turmas 5 A4, 6A3 e 6A4 que, para
assinalar esta efeméride, fizeram shape poems:
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O ESPAÇO VAI À ESCOLA

OP-ART

Op-art é um termo usado para descrever a arte que exCom os alunos das turmas do 8A3, 9A2 e 12PQ foi plora a falibilidade do olho através da criação de ilupossível trazer o Espaço à Escola.
sões de ótica.

Esta é uma iniciativa da Ciência Viva onde investigadores vão às escolas falar sobre as suas áreas de estudo.
A turma do 8A3 assistiu à palestra “Um universo de informação - a luz” proferida pelo professor da Universidade de Porto, Paulo Maurício; a turma do 9A2 à palestra “Os mitos, a magia e os mistérios do Universo”
da professora da Universidade do Porto, Ana Paulino
Afonso e a turma 12PQ à palestra “Um investigador na
área do espaço” do investigador Mário Lino da Silva.

A expressão “op-art” vem do inglês (optical art) e significa “arte ótica”. A “op-art” defendia a arte “menos
expressão e mais visualização”. Apesar do rigor com
que é construída, simboliza um mundo mutável e instável, que não se mantém nunca o mesmo (Wikipédia,
a enciclopédia livre). Propôs-se aos alunos uma atividade no contexto da op-art. Pretendeu-se criar uma ilusão de ótica através do desenho da própria mão. Dá-se
destaque ao trabalho da aluna Ana Pernes, do 9 A3.
Redação: Vanda Gonçalves (Prof de Ed. Visual)

É uma oportunidade única dada pela Ciência Viva,
onde a experiência dos Investigadores é passada aos
nossos alunos de forma clara e simples. Os alunos
aproveitaram as palestras, colocando questões pertinentes aos investigadores.
Redação: Ana Monteiro (Prof de Física e Química)
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CENTENÁRIO DE SARAMAGO

Os alunos do 2º ciclo não deixaram passar as comemorações do centenário de José Saramago, Nobel da
Literatura. Fizeram a leitura da obra “A maior flor
do mundo”, aceitaram o desafio de reescrever ou dar
continuidade ao conto, fizeram marcadores de livros,
e alguns destes com materiais reciclados. Porém, destacam-se nesta edição alguns dos trabalhos realizados
após a visualização do vídeo “ Carta a Josefa, minha
avó”. Foi proposto aos alunos que escrevessem também eles uma carta aos seus avós/ bisavós.
Partilham-se dois textos realizados na disciplina de
Oficina das Letras, com a professora Mónica Santos,
na turma 6 A1, sendo o primeiro da autoria do aluno
Diogo Gomes e o segundo da aluna Francisca Oliveira.

Porto, 18 de novembro de 2021

“Cascais, 20 de novembro de 2021.
Querido Avô,
Quando olho para ti, só vejo uma mancha azul. Este
poema que fiz é para reavivar a tua memória e mantê-la sempre junto de mim.
Um Telefone Chamado Coração
Querido Avô,
Que estás no céu,
Muitas coisas
Ouvi de ti falar.
Dois diamantes
Nasceram em mim,
Para substituir os teus
Olhos azuis sem fim.
Por forças maiores
Não conseguiste viver,
O suficiente
Para me conhecer.

Esse telefone
É rosa como uma flor,
Tal como é
Olá, espero que estejam bem!
Escrevo esta carta para dizer que gosto muito de vocês, O nosso Amor.
queridos avós, pois são muito meus amigos e, apesar
de não nos vermos com muita frequência, devido ao Azul do porto
trabalho dos meus pais e ao vosso também e à distân- É o teu cognome,
cia, sempre falamos pela internet! Sabem que sempre E avô Zaca
que posso eu vos visito e brincamos, jogamos à bola, O teu carinhoso nome.
conversamos e muitas outras coisas!
Gosto muito de ir a vossa casa e brincar com a pri- Verdade ou não,
ma mais nova. Ela é muito querida e engraçada. Gosto Consigo sentir,
de brincar com os vossos gatinhos e ajudar a avó. Vo- Que não estás longe,
cês são muito importantes para mim, fazem-me sorrir, Mas sim perto de mim.
ajudam-me quando eu tenho dificuldades, fazem tudo
Mas para resolver
para eu ser melhor!
Dentro em breve irei visitar-vos pois estou com sauda- Esse problemão,
Criei um telefone,
des vossas, da prima e dos tios.
Por agora é tudo, despeço-me com um grande beijinho Um telefone chamado coração.
para ti, avó e avô!
Já disse
Até breve!
E volto a dizer,
Do vosso neto,
Diogo Gomes Que nada fará
Este Amor desaparecer.
Caros avós,

Com o meu eterno amor para alegrar a tua alma e o teu
novo lar,
Kika”
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Um texto da autoria do aluno Diego Mariani, 6A4,
realizado na disciplina de Português, com a professora Helena Barriga.
“Carta para a minha bisavó...
Olá bisavó!

mos no carro a ir para lá. Só sei que passado algum
tempo, vi um grande sinal a dizer “Disneyland Paris”,
tínhamos chegado.
As filas eram enormes, de mais ou menos 3 horas, mas
isso não arruinou o nosso dia, enquanto a minha irmã
e a minha mãe ficavam na fila à espera eu e o meu pai
íamos andar em outras atrações com menos fila, e depois trocávamos.
Foi tudo tão mágico! Ainda me lembro de quando fui
tirar foto com as princesas Ana e Elsa do filme Frozen,
que com a inocência de uma menina de 4 anos, achava
que eram reais. Nunca me vou esquecer desta experiência que me causou tanta felicidade!
FIM

Passei por aqui para te dizer aquilo que eu não te consigo dizer quando estou contigo, embora eu te vá demonstrando no dia a dia que estou sempre preocupado
contigo pois tenho medo que caias quando andas sem
muletas, ajudo-te sempre que me pedes e dou-te sempre beijinhos, que sei que tu adoras.
Por vezes és um pouco chata mas eu entendo-te pois
Mélanie Dias, 6 A2
já tens uma idade avançada e poder estar contigo é o
meu bem mais precioso, por isso fica com esta carta
para saberes o quanto eu te amo. Desejo-te muita saúde
Os Dois Lados da Moeda
e espero que ainda me possas ver crescer por muitos
anos pois sou o teu netinho.
A única coisa que conseguia ver eram brinquedos a
Beijinhos e fica bem,
chocalhar, e a ouvir, apenas uma canção de embalar.
Diego” Sabia que devia estar a dormir, mas mesmo assim,
atrevi-me a sentir algo que nunca senti. Estranhei, sim.
Mas também amei. Era algo acolhedor e bom. Era algo
divertido. Se bem que nem diversão conhecia na altura, pois essa foi a primeira vez que a senti. Rir é bom.
Foi fantástica a sensação e, a partir daí, nunca mais
estranhei quando a felicidade senti.
Mas se bem, que também foi a partir daí, que algo novo
e mau também descobri. Se conheci um lado da moeda, também o outro tinha de saber. Pois, foi mesmo aí
que descobri que tudo que é bom, também vem com
A ALEGRIA É UM TESOURO algo mau. O choro, a tristeza, a angústia. Ao mesmo
tempo que descobri a alegria, também a tristeza veio
QUE VALE MAIS DO QUE O agarrada.
Muito triste fiquei quando descobri que nem tudo é cor
OURO
de rosa.
Há um provérbio que diz: «A alegria é um tesouro que Com o tempo, aprendi que quem é positivo consegue
vale mais do que o ouro». A professora Carla Silva viver melhor e ver apenas a parte boa da moeda, meslançou o desafio aos seus alunos da turma A1, do sex- mo que a má também exista, pois tudo depende da forto ano, para que escrevessem uma narrativa, real ou ma como vemos o que está ao nosso redor. A felicidade
imaginada, em que os alunos contassem como fizeram não se procura, porque ela está sempre ao nosso alcanuma descoberta muito valiosa para eles, que lhes tenha ce, só precisamos de ver o mundo com a lente certa,
causado uma grande alegria.
para sempre seremos felizes.
A partir desse dia, onde apenas músicas de embalar e
Um dia feliz
brinquedos a chocalhar ouvia, fiquei a conhecer e a ver
o mundo como nunca vi, pois, a felicidade descobri.
Era inverno de 2014 e os meu pais estavam a trabalhar
na França até que eles decidiram que íamos a DisneyFrancisca Oliveira, 6 A1
land Paris.
Quando me contaram, fiquei super feliz, nem acreditava que ia a um lugar tão mágico quanto aquele, nos
próximos dias, mal dormi a pensar em como seria.
Quando finalmente chegou o dia, de manhã já estáva13

BIOGRAFIA DE PEDRO
NUNES

“Felizes aqueles que se divertem com problemas que
educam a alma e elevam o espírito”. (Fenelon)

PARADOXO DO ANEL
Nasceu em 1502, natural de Alcácer do Sal.
Faleceu em Coimbra aos 76 anos, uma semana após a Uma mulher entrou numa joalharia, escolheu um anel
no valor de 1000 euros, pagou e saiu.
catástrofe de Alcácer Quibir.
Era cristão-novo, mas nem ele nem os filhos foram incomodados pela Inquisição, talvez porque o inquisidor-mor era o cardeal-infante D. Henrique – o futuro
rei, que foi seu discípulo.
Reapareceu na loja no dia seguinte e perguntou se podia trocá-lo por outro. Desta vez escolheu um que valia 2000 euros, agradeceu ao joalheiro amavelmente e
preparou-se para sair.
O joalheiro, naturalmente, exigiu mais 1000 euros. Indignada, a jovem disse que já lhe tinha pagado no dia
anterior 1000 euros e que lhe acabava de entregar um
anel no valor de 1000 euros. Portanto nada lhe devia.
Saiu então da loja, deixando o joalheiro desorientado.
“Os números são as regras dos seres e a Matemática é
o Regulamento do Mundo”. (F. Gomes Teixeira)

Cursou Medicina na Universidade de Lisboa, não deixando de passar pela de Salamanca. É sabido que a
SABES O QUE É A
medicina de então não dispensava como auxiliar a astrologia, a qual se apoiava na astronomia, de que a maGEMATRIA?
temática é instrumento fundamental. E assim deve ter A gematria é uma técnica numerológica que consiste
despontado o génio matemático de Pedro Nunes.
em atribuir valores às letras de um alfabeto e estabelecer depois ligações entre as palavras que tenham o
mesmo valor. A sua prática gozou de enorme sucesso
na Antiguidade, difundindo-se rapidamente por toda a
região mediterrânica, onde constituía um passatempo
habitual das pessoas cultas.
Para os Pitagóricos, o 4 e o 8 estavam associados à harmonia e à justiça, representando o primeiro os quatro
elementos: terra, ar, fogo e água, simbolizados por sua
vez pelo cubo, o octaedro, o tetraedro
e o icosaedro. O 4 é o número feminino por excelência, e era identificado
com a figura geométrica do quadrado,
pois tinha quatro lados e quatro ângulos. Os números divisíveis por 4 eram
Em 1529 é nomeado cosmógrafo do rei, sendo o mais para os gregos os “pares-pares”.
Na tradição cristã, o 4 aparece no Antigo Testamento,
eminente cosmógrafo do mundo de então.
A produção científica de Pedro Nunes é constituída por ao serem quatro os rios do paraíso, um para cada uma
traduções melhoradas, corrigidas e ampliadas e outras das direções, facto que, ao que parece, influenciou a
decisão de reconhecer apenas quatro evangelhos.
inteiramente originais.
Na obra “Crepusculis”, o autor dá a razão científica da O Talmude diz que o pai tem para com o filho quatro
variabilidade do crepúsculo, quer matutino, quer ves- obrigações: circuncidá-lo, resgatá-lo, procurar-lhe espertino, em função do lugar e posição do Sol; e calcula posa e ensinar-lhe um ofício.
o crepúsculo mínimo para cada lugar. Esta investiga- Nas principais religiões monoteístas, o nome de Deus
tem, fonologicamente, quatro letras. Assim para os heção bastaria para imortalizar o autor.
Na mesma obra apresenta a teoria do instrumento de- breus, egípcios, árabes, gregos, turcos e latinos: Theut,
signado por “Nónio”, destinado a medir frações da me- Alla, Sire, Theos, Essar e Deus.
Lamberto del Cid, Números Notáveis
nor divisão na leitura de réguas ou círculos graduados.
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Sabes o que é o GOOGOL?

Nestes sete sapatos há um intruso, que se distingue logicamente dos outros. Qual?

Há números tão grandes que seria necessária uma infinidade de algarismos para os escrever. Daí que se
tenham inventado certas convenções que ajudam a expressá-los. Entre elas está o googol, que é o 1 seguido
por 100 zeros, ou 10100. Os googols utilizam-se para
descrever quantidades enormes, tais como os grãos de
areia de um deserto ou a distância da Terra a planetas
longínquos ou galáxias remotas. O nome foi utilizado pela primeira vez pelo matemático Edward Kasner,
que confessou ter-se apropriado de um termo de um
sobrinho de nove anos. Foi também este rapazinho que
batizou um número ainda maior, o googolplex, que
definiu como o 1 seguido de tantos zeros quantos se
Qual o número que deve substituir o ponto de interroconseguir escrever até a mão ficar cansada.
gação?

Solução: Os sapatos que têm atacadores têm também os saltos baixos. Os que não têm atacadores têm os saltos altos. O intruso tem simultaneamente atacadores e salto raso.

JOGOS

Esta série de palavras segue uma regra lógica:

Solução: Cada palavra da série contém duas vezes a mesma letra. MARCA tem dois A, BARBUDO tem
dois B, CRUCIAL, tem dois C, DARDO, tem dois D, FRENTE tem dois E, GIGANTE tem dois G. A palavra
seguinte deve conter dois H. Palavra correta: HULHA

Como completar logicamente este quadro?

Solução: 5

MARCA
BARBUDO
CRUCIAL
DARDO
FRENTE
GIGANTE
Qual das palavras seguintes pode continuar a série:
FRACASSO
DESTINO
HULHA
PLURAL

O Concurso Canguru·Matemático pretende estimular e motivar o maior número possível de alunos para
a matemática e é um complemento a outras atividades,
tais como olimpíadas.
Na nossa escola saíram vencedores no ensino secundário, 3ºciclo e 2ºciclo respetivamente os seguintes
alunos:

Zita Monteiro da
Silva, 10 PQ

Solução: O quadro lê-se linha por linha. Forma uma série que começa assim:
, , , , A casa vazia contém o sinal .

Um barbeiro quer escrever a palavra CORTE num quadro de tal modo que, quando um cliente olhar para o
espelho, possa ler a palavra corretamente. Como deve
o barbeiro escrever a palavra no espelho?

Rafael Monteiro,
9 A1

Francisca Carvalho,
6 A1

Parabéns aos Vencedores e um Bem-haja a todos pela
Vossa Participação!
Para saberes mais, consulta o Clube de Matemática

Site do blog: http://clubedematematicadafonseca.blogspot.pt/

Redação: Susana Martin Tenreiro (Prof. de Matemática)
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Solução: E

AS TURMAS DE DESPORTO FORAM REMAR

Na segunda metade do mês de fevereiro, teve início
uma atividade do Clube Ferroviário de Portugal, promovida pela Junta de Freguesia de Alcântara, na qual
participaram as turmas dos três anos dos cursos profissionais de desporto.
Esta atividade teve em vista promover uma modalidade desportiva que, nas palavras do Professor André
Krus, não está habitualmente muito presente na prática
dos jovens.
Já fizeram a sua experiência as turmas do décimo segundo e do décimo primeiro ano.
Apenas a turma do décimo segundo ano fez o seu “batismo de mar”, dado que as condições atmosféricas
obrigaram a que a turma do décimo primeiro ano ficasse, no segundo dia, pelo treino em terra.
A turma do décimo ano irá oportunamente participar
nesta interessante atividade.
Redação e imagem de António Monteiro

Isso mesmo referiu a aluna Carolina Abreu, da turma
12PD: “Foi a primeira vez que pratiquei remo e gostei
imenso. Foi uma experiência muito divertida e acho
que houve um ótimo feedback de toda a turma”.
A atividade consistiu em duas sessões que tiveram lugar nas instalações do clube, junto da doca fluvial de
Alcântara.
No primeiro dia, os alunos contactaram com a atividade nos tanques e nos ergómetros e no segundo dia teve
lugar uma saída para o rio.
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O E@D FOI AO MUSEU!

PORTUGAL NA 2ª METADE
DO SÉCULO XIX
Em janeiro, todos foram convidados para visitar a exposição de trabalhos dos alunos do EaD, na Biblioteca
Escolar. Estes são os resultados das pesquisas que desenvolveram no âmbito da disciplina de HGP, com a
professora Isabel Pires.

Sabias que no Ensino à Distância também se fazem
visitas de estudo? Pois fazem! No dia 10 de fevereiro
todos os alunos do 2.º ciclo foram ao Museu do Dinheiro… virtualmente! Mas para isso acontecer houve
muito trabalho. As professoras de História e Geografia
de Portugal do 2.º Ciclo criaram um site a partir do

qual todos os alunos puderam assistir em direto a todas
as explicações dadas pela guia do Museu do Dinheiro e
colocar dúvidas ou questões. E tu já conheces este Museu? Sabes que aqui se encontra a moeda mais antiga
do mundo? E que podes tocar numa barra de ouro? E
que este Museu já foi uma Igreja?

Pois foi para responder a estas e outras questões que
a visita foi organizada. Deixamos aqui algumas fotos
daquilo que os alunos viram e fizeram.
Até à próxima visita.
Redação: Profs Monica Santos, Maria Leonor Feio e Isabel
Pires (Profs de HGP)

As Olimpíadas Portuguesas da Biologia são um concurso de Ciência, na área da Biologia, destinado a
alunos do ensino Básico e Secundário, público ou
privado. Estes são agrupados em duas categorias: as
Olimpíadas Júnior (Básico, 9º ano) e as Olimpíadas
Sénior (Secundário).
A sua organização está a cargo da Ordem dos Biólogos, em colaboração com o Ciência Viva – Pavilhão do
Conhecimento, contando ainda com outras parcerias
como a Direção Geral de Educação, Fundação Calouste Gulbenkian, EPAL e a Ageas Seguros, e ainda com o
apoio de numerosas empresas e instituições nacionais
de prestígio.
Alguns alunos da ESFB, das turmas do 9ºano, aceitaram este desafio e participaram na 1ª eliminatória das
Olimpíadas de Biologia (categoria Júnior) que decorreu no dia 16 de fevereiro das 15h às 16h30. Os alunos
participantes foram:
9A1: Cassandra Ribeiro, David Peres, Luísa Silva,
Valter Filipe
9A2: Sandra Monteiro
9A3: Dylan Fachadas, Emanuel Torralvo, Sandra Silva
Os resultados foram conhecidos no dia 16 de março e
a aluna Cassandra Ribeiro foi apurada para a segunda
eliminatória.
Redação: Prof Vânia Mendes (Prof de Biologia)
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EVENTO DESPORTIVO NA ESFB

No último dia de aulas do primeiro período, dia 17 de
dezembro, realizou-se o primeiro evento desportivo
deste ano letivo na ESFB.
Este evento foi organizado pelos professores de Educação Física, coordenados pelo professor André Krus,
foi dirigido à comunidade escolar, contando com a participação dos alunos do ensino profissional presencial.
À entrada do gimnodesportivo, onde decorreu o torneio de ténis de mesa, estava disponível o regulamento
do torneio Essugo e o horário dos jogos.
Durante a manhã, desta animada sexta-feira, os alunos
do ensino presencial participaram nos jogos, e após
análise dos resultados, foram apurados os alunos vencedores, Rodrigo Silva e Diogo Silva, do 12PD.
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Durante a tarde, na modalidade de futsal, aconteceu o
torneio Essugo, nos campos abertos e no campo coberto da escola. Arbitrados pelos alunos Diogo Ferreira
e Fernando Fernandes, os jogos decorreram com fair
play. Destaca-se a equipa vencedora, 12PD.
Os nossos alunos tiveram ainda oportunidade de conhecer pessoalmente e de conversar com três jogado-

vamente o plantel sénior. Interrompeu a sua ligação ao
Sporting em 2014/2015 para regressar em 2016/2017.
Conta no seu palmarés, para além de vários Campeonatos Nacionais, várias Taças de Portugal, várias Taças da Liga e várias Supertaças, com dois títulos de
Campeão Europeu de Clubes. O Tomás Paçó, fixo, de
21 anos, veio para o Sporting em 2011 e passou por

res de futsal do Sporting. O Gonçalo Portugal, guarda-redes, de 30 anos, transferiu-se para o Sporting em
2007/2008. Ainda júnior integrou o plantel sénior, jogando nos 2 escalões e em 2011/2012 integrou definiti-

todos os escalões do Sporting. Estreou-se na equipa
sénior em setembro de 2019. Conta no seu palmarés
com títulos nos escalões jovens. Na equipa sénior conquistou 1 Campeonato Nacional, 1 Taça de Portugal, 1
Taça da Liga, 1 Supertaça, 1 Liga dos Campeões e o
mais recente título de Campeão Mundial pela Seleção
de Portugal. O Caio Ruiz, ala, de 24 anos, jogador brasileiro que foi contratado, esta época, pelo Sporting. Já
conquistou 1 Supertaça.
A equipa editorial agradece à professora Verónica Gomes que, amavelmente, disponibilizou o registo fotográfico deste evento.
Redação: Helena Barriga (Prof. de Português) e Teresa Jordão (Prof. de Física e Química)
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VOLUNTARIADO

Os professores, em conjunto com os alunos, visionaram o programa, Linha da Frente, da RTP1, de 5ª feira,
às 21h00m, intitulado Escola do Caminho Longo, que
relata o trabalho desenvolvido pela ONG portuguesa
HELPO, em Moçambique.
A comunidade escolar ficou sensibilizada com esta reportagem e decidiu apoiar esta causa, através do MB
WAY, clicando na opção Ser Solidário, cada um doando o valor pretendido. Por este meio, podem receber a
No dia 14 de fevereiro comemorou-se o Dia dos Afe- declaração de donativo para efeitos de IRS.
tos. A ESFB dinamizou uma atividade alusiva a este
dia, inserido no Projeto ÉS, em parceria com o grupo
de Voluntariado.

Os alunos do ensino presencial dirigiram-se, nos intervalos, ao 1.º piso, para escreverem uma mensagem de
afeto e em troca receberam um “docinho” (presente-surpresa).
Os alunos do E@D também transmitiram as suas mensagens, na disciplina de Educação Visual e chegaram à
Escola pelas mãos das Prof. Sónia Silva e Vanda Gonçalves.

Vamos ajudar a melhorar a vida de algumas crianças.
Junte-se a nós e colabore nesta campanha. Pouco +
Pouco = Muito
A não perder, na RTP1, o programa Linha da Frente
RTP, quinta-feira, 27, às 21h.
Obrigada a tod@s.
O grupo de voluntariado FONSECA SOLIDÁRIA

ASSOCIAÇÃO HELPO
No dia 24 de fevereiro, na Biblioteca Escolar, a Dra.
Carolina Marques da Associação Helpo, relatou o trabalho desenvolvido em Moçambique e o apoio que
prestam às 54 mil crianças vulneráveis.
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Iniciámos, no dia 11 de fevereiro, o nosso Clube de No período entre 15 e 22 de fevereiro realizou-se uma
Hortofloricultura com um grupo de alunos das turmas recolha de produtos para o Balneário Público de Alcântara
10PQ/PI.
A comunidade escolar aderiu à atividade, tendo sido
recolhidos trinta quilos de roupa e dois quilos de produtos de higiene.

Foi uma tarde muito produtiva, arrancando as ervas,
cavando a terra e plantando algumas flores.
Esta atividade irá desenvolver-se ao longo do ano letivo.

A solidariedade continua...
Para além da recolha feita no ano letivo transato, entregámos agora mais vinte e um garrafões de tampinhas ao Carlos Jorge para o apoio aos seus tratamentos
de reabilitação motora.

No dia 20 de janeiro realizaram-se 2 workshops, para
as turmas do 12º ano dos cursos profissionais. Os
Workshops foram organizados pelo Serviço de Psicologia e Orientação em parceria com a empresa QSR
Consulting. A Dra. Mara Caeiro, da QSR, incidiu sobretudo na elaboração do CV e na preparação da entrevista de trabalho, bem como na exploração das skills
requeridas para o mercado laboral.
Os workshops foram uma mais valia para os alunos, na
sua transição para a vida ativa.
Redação e imagem: Célia Pinto, Paula Perrolas e Anabela
Nunes (Grupo de Voluntariado)

Agradecemos à comunidade educativa a sua participação ativa, não só nesta como em todas as campanhas
que temos levado a cabo.
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BIBLIOTECA ESCOLAR

A partir da Biblioteca Escolar da Escola Secundária
Fonseca Benevides nasceu a "Humaniza+ação - Escolas Felizes - Criadores de Futuro" e uma REDE de
ESCOLAS, atualmente, formada por 11 organizações
educativas, espalhadas por diversos pontos do país.
O Projeto impulsiona a inovação do ensino, experimentando soluções totalmente digitais para o aperfeiçoamento de ações de cooperação, de partilha de experiências, de valores e de ideias, através da geminação
de escolas. A promoção de uma cultura empreendedora
de felicidade, centrada no desenvolvimento da criatividade e dos valores universais de cidadania, na escola
e na sociedade, contribuem para melhorar o mundo,
criando um futuro mais promissor.
O futuro na educação escreve-se com a palavra “felicidade”.

ções serem trabalhadas, nas escolas, de uma forma
efetiva. Algo que as Escolas Felizes põem em prática,
há muito, em vários países do mundo, em benefício
da autoestima, das relações interpessoais e do sucesso
educativo dos seus alunos.
Catapultados para patamares de amor e de humanidade
indescritíveis, concluímos que amar é o maior escopo
do Homem, num mundo que suplica pela sua Humanização.
Agradecemos muito a forma como acolheram o autor
André Fernandes na sua palestra sobre "Inteligência
Emocional - uma prioridade no sucesso Educativo".

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
E SUCESSO EDUCATIVO

TRAVEMOS, URGENTEMENTE,
A FUGA DO CHOCOLATE NA
ESCOLA.

No dia 13 de março de 2021, inaugurámos o ciclo
do Projeto em Rede: “Humaniza+ação -Escola FelizCriadores de Futuro III”, com uma vasta plateia constituída por muitos alunos e professores que procuram
fazer com que a Escola se transforme, cada vez mais,
num espaço de bem-estar e de alegria genuínos, propícios à vontade de aprender.
Nesta palestra, o autor André Fernandes revelou, mais
uma vez, a sua capacidade de libertar corações aprisionados pela amálgama de dores silenciadas quer pelo
medo, quer pelo vexame a que estão, tantas vezes, sujeitos.
Face a situações de sofrimento atroz, na escuridão deles próprios, dentro do suposto "lar", que os deveria
proteger carinhosamente, questiona-se: na escola, que
motivação poderão sentir pela aprendizagem? Em sala
de aula, que atenção poderão prestar?
Neste momento memorável, que nos deixou o espírito agasalhado pelo seu propósito, o autor, através do
seu poderoso brilho, confirmou a urgência das emo-

Uma Metáfora para a Felicidade
Na manhã de 18 de janeiro de 2022, atraídas pelo aroma irrecusável do alimento dos Deuses, a curiosidade e
a crença na mudança feliz foram entrando, docemente,
ao longo de todo o dia, na palestra que deixou sementes de reflexão e um rasgado horizonte de esperança na
concretização de sonhos recheados de “chocolate” para
as escolas portuguesas.
Mais de 600 pessoas, em diversas instituições de ensino, assistiram à deliciosa apresentação metafórica,
tendo manifestado, avidamente, o entusiasmo crescente em experimentar a “doçura” do “chocolate” nas suas
Escolas.
Sem ocultar a grande alegria e vivacidade com que foi
distribuindo a felicidade para todas as idades, oferecendo o seu vasto conhecimento aos diversos participantes; da mais alta montanha, onde gosta de permanecer, o nosso orador, professor Doutor Jorge Humberto
Dias, enquanto apaixonado pelo conceito de Escola
Feliz, evidenciou, mais uma vez, que o seu deleite mais
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doce reside, afinal, em algo muito simples, isto é, na
ajuda aos outros.
Deste modo, movidos, também, pelo forte desígnio de
levar, amplamente, a felicidade a muitas organizações
educativas, as Escolas em Rede da “Humaniza+ação Escola Feliz – Criadores de Futuro” elegeram a colaboração, a partilha, a solidariedade e a interajuda, entre
todas as entidades, como os imprescindíveis ingredientes que tornaram possível a realização deste evento, logo, a revelação da melhor receita de chocolate do
mundo.
Ao acrediarmos que, juntos, abrimos um caminho auspicioso que será o primeiro de muitos outros para a
criação de mais Escolas Felizes, em nome de toda a
grande família da “Humaniza+ação”, cumpre-me agradecer, mais uma vez, a todos os envolvidos, esta oportunidade ditosa, destacando a nossa profunda gratidão
ao Professor Doutor Jorge Humberto Dias, o grande
embaixador da felicidade, por nos ter proporcionado
esta memorável palestra.
“Fazer Acontecer” é quanto nos basta!

LUÍS OSÓRIO PARA
DESVENDAR O
SECRETISMO SARAMAGO.
No dia 25 de novembro de 2021, durante a sua "conversa", Luís Osório destacou o valor incontornável de
José Saramago, o poder transformador da leitura e o
valor incomensurável de cada um traçar o seu trilho
no mapa da vida.
Perante uma plateia atenta e curiosa, conseguiu tocar,
indelevelmente, através do seu conhecimento, simplicidade e autenticidade, no núcleo essencial de nós
próprios.
As palavras do seu filho, André Osório, ditas pela
doçura da Iara, revelaram o imenso talento do mais
jovem finalista do prémio "Oceanos" (considerado

um dos prémios literários mais importantes entre os
países de língua portuguesa).
Na reconfortante missão de humanizar, com profunda
gratidão de todos os que abraçam a mais bela profissão do mundo, parafreaseando Hegel, foi durante esta
palestra que a ave de Minerva levantou voo.

OIÇAM A TERRA
Nos dias 15 e 17 de fevereiro de 2022, todos nos
sentimos, profundamente, atingidos pelos “gritos”
silenciosos do nosso planeta, ao longo das palestras
“Oiçam a Terra”.
Durante as palestras, muitos alunos e professores
não puderam ficar indiferentes perante as palavras de
alerta dos oradores que, em linha, nos advertiram, seriamente, através de vários recursos educativos muito
sugestivos, para as maiores ameaças ambientais,
sociais e económicas que o nosso Planeta e a humanidade estão a sofrer devido às alarmantes alterações
climáticas.
Ao longo dos vários momentos formativos, extraordinariamente relevantes, as duas vozes dos palestrantes
sacudiram as nossas consciências, numa chamada de
atenção constante para a urgência de se adoptarem
ações responsáveis em benefício da sustentabilidade
da nossa Terra e da sobrevivência da Humanidade.
A sustentabilidade escreve o futuro.
Redação e imagem: M. João Martins (Prof Bibliotecária)
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ALUNOS DA ESFB NO MUNDO
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Fonte: Coordenação EaD, janeiro 2022

A ESCOLA À DISTÂNCIA DE
UM CLIQUE
A escola à distância de um clique - esta é, também, a
realidade da nossa escola!
Para além dos cursos do ensino profissional presencial,
a ESFB é a escola-sede do ensino a distância, permitindo aos alunos que não podem frequentar o ensino
presencial, por razões diversas (itinerância, prática
desportiva, doença, outras), terem a oportunidade de
frequentar e concluir o ensino obrigatório do sistema
de ensino português.
Entre estes alunos estão alguns que residem no estrangeiro. Da análise do mapa e do gráfico representados,
constata-se que existem 40 alunos da ESFB em 17 países de 4 continentes. Na Europa, frequentam a escola
25 alunos distribuídos por 10 países, destacando-se
Espanha com 8 alunos. Em África, existem 7 alunos,
principalmente em Angola. Na América e na Ásia, o
número de alunos é menor, mas, ainda assim, existem
alunos da ESFB em 5 dos países destes continentes.
Pode-se, assim, afirmar que a ESFB é uma ESCOLA
DO MUNDO.
Redação e imagem: Rui Marques (Prof de Geografia)

Fonte: Coordenação EaD, janeiro 2022
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