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Desde o último número, muitas
atividades animaram a escola, mas
a Semana da Escola ocupa, sem
dúvida, um lugar de destaque. Interditada, nos últimos dois anos,
pela impossibilidade da realização
de atividades presenciais devido à
pandemia, a festa, o convívio, as
exposições, a visita de alunos de
outras escolas trouxeram de novo
à nossa escola a vida de que todos
sentíamos muita falta.
Nesta edição, damos também, por
um lado, continuidade a secções
que nos habituámos a procurar e
que nos são agradavelmente familiares e, por outro lado, abertura a
notícias de novos eventos e visitas que enriqueceram a vida escolar. Acima de tudo, mantivemos a
preocupação de privilegiar os trabalhos dos alunos, porque são eles

os verdadeiros protagonistas da
vida académica.
Agradecemos a todos os que nos
ajudaram na realização deste número e esperamos contar com a
sua colaboração nas próximas publicações.
Por fim, não podemos deixar de referir a nova fase que vai ter início
no próximo dia 23 de junho, com
a tomada de posse da professora
Helena Brites como Diretora da
Escola Secundária Fonseca Benevides. A Coordenação Editorial da
Gazeta da Fonseca deseja à nova
Diretora as maiores felicidades e
compromete-se a tudo fazer para
que a sua equipa inaugure uma
nova fase na nossa escola, plena de
sucessos e de realizações dignas de
uma escola de qualidade.
Redação e Coordenação Editorial:
Gazeta da Fonseca

DIA DO ENSINO A DISTÂNCIA

Após dois anos de interregno devido à pandemia, este
ano letivo foi possível comemorar o dia do E@D logo
no início da semana da escola, no dia 2 de maio.
Na parte da manhã, à hora agendada para a abertura da
exposição com os trabalhos produzidos pelos alunos,
deu-se as boas-vindas aos alunos e respetivos encarregados de educação/tutores. A exposição foi muito
apreciada pelos presentes. Nesta sala contámos com a
presença das alunas da Ajuda de Mãe, que trouxeram
para venda alguns produtos, como doces e bolachinhas.
Durante a tarde decorreu no Ginásio um espetáculo
animado por um grupo de alunos da “Qualificar para
Incluir”, com uma atuação musical e uma roda de ca-
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poeira, uma sessão de Karaoke e ainda a participação
do aluno Thales Drumond (10PD), que trouxe um grupo com animação musical.
Devido à atividade profissional dos encarregados de
educação, não foi possível termos todos os alunos do
E@D a assistir às atividades, presencialmente. Todavia, puderam fazê-lo on-line, com acesso através de
um link no Teams.
Para o próximo ano letivo, contamos com a presença
de todos!
Redação: Helena Barriga, e imagem de António Monteiro
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DIA ABERTO DA SEMANA DA ESCOLA

4

Na terça-feira, 3 de maio, também foi retomado o dia
aberto da semana da escola. Neste dia, como habitualmente, as instalações receberam a visita de alunos de
outras escolas a frequentar o nono ano de escolaridade,
ou o décimo ano e, neste caso, tendo em vista a reorientação do respetivo percurso escolar.
Não obstante o alívio da situação pandémica, neste retomar do convívio social a escola ainda teve um afluxo
de visitantes ligeiramente inferior ao dos anos pré-pandémicos, tendo sido visitada por três grupos de alunos
no período da manhã e um último grupo no período da
tarde.
No início do período da manhã o grupo da Escola Secundária José Gomes Ferreira, constituído por uma
professora e pela psicóloga Inês Vidigal, integrou trinta e dois alunos do nono ano e de um curso de educação e formação da EB Pedro de Santarém.
Seguiu-se o grupo da EB 2,3 Manuel da Maia, constituído pela psicóloga Joana Fornelos e pelas técnicas especializadas Paula Lucas e Ana Filipa Santos a
acompanhar trinta alunos das turmas A, B e C do 9º
ano.
O último grupo da manhã foi o da escola EB 2,3 Marquesa de Alorna. O professor de História Pedro Teixeira, a psicóloga Paula Folques, a estagiária de psicologia Beatriz Santos, a assistente social Inês Ferrão, e as

estagiárias de serviço social Patrícia Canto e Mariana
Madeira acompanharam quarenta e três alunos das turmas B, C, D e E do nono ano.
Durante o período da tarde, vinte alunos das turmas A,
B e C, da EB Francisco Arruda, acompanhados pela
professora de Português Isabel Aleixo e pela psicóloga
Vera Mendes, concluíram as atividades deste dia.
Cada grupo teve oportunidade de visitar as instalações
da escola, com particular destaque para quatro salas
laboratoriais, onde contactaram com uma mostra de
equipamentos e de atividades experimentais monitorizadas por alunos e supervisionadas por professores
das áreas da eletrónica, da informática, da química e
da biologia.
Desta forma, os alunos visitantes puderam contactar
com os conteúdos destas áreas da oferta formativa da
escola.
Puderam ainda ter acesso aos materiais que a Apifarma, este ano presente no dia aberto, oferecia aos alunos e concluíram a visita na Biblioteca Escolar.
Mais uma vez, o balanço deste dia aberto é francamente positivo, na medida em que permite um contacto
direto de alunos no final do terceiro ciclo escolar com
a oferta formativa da escola na vertente dos cursos profissionais.

EB Pedro de Santarém

EB 2,3 Marquesa de Alorna

EB 2,3 Manuel da Maia

EB Francisco Arruda

Redação e imagem: António Monteiro

PRESENÇA DA APIFARMA NA SEMANA DA ESCOLA

A Apifarma contactou a Escola com o intuito de estabelecer um protocolo de colaboração, tendo em vista
receber alunos da área da Química, dos cursos profissionais de Técnico de Análise Laboratorial, como colaboradores no setor de produção e armazenagem na
área do medicamento e produtos afins e também numa
vertente de formação pós-ensino secundário na sua
área de atividade. Vão já iniciar a referida colaboração
este ano com os alunos que tenham concluído a formação em contexto de trabalho.

Como sinal da sua presença, deixaram-nos um
conjunto de materiais para integrarem a semana
da escola, com os quais os visitantes tiveram contacto.
No apoio a esta iniciativa estiveram a Ana Farinha
e o Alexandre Martins, finalistas do curso de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva.
Redação: Manuel Moutinho, subdiretor, imagem de
António Monteiro
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SALA DE ELETRÓNICA, AUTOMAÇÃO E COMPUTADORES

A sala do Curso Profissional de Eletrónica, Automação
e Computadores contou com a presença dos professores Luís Cautela e Sandra Ferreira.
Estavam expostos alguns equipamentos e software (simulador) normalmente utilizados nas aulas do curso.
Podiam ser observados osciloscópios, fontes de alimentação, geradores de sinais, placas de ensaio, microcontroladores e outros circuitos integrados, resistências, condensadores, interruptores e um simulador
digital para circuitos eletrónicos.
Na sala estavam presentes alguns alunos deste curso cujos trabalhos se encontravam também expostos.
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Entre estes trabalhos podiam observar-se contadores
digitais para diferentes contagens, um termómetro
digital para temperatura ambiente, um cubo de leds
controlado por microcontrolador, efeitos de luzes, em
leds, controlados por microcontrolador e circuitos com
displays de 7, 16 e 64 segmentos para visualização de
letras, números e animações.
Redação: Luís Cautela, imagem de António Monteiro

SALA DE INFORMÁTICA

Um dos cursos envolvidos nesta mostra foi o Curso de
Gestão de Equipamentos Informáticos, vulgarmente
conhecido como curso Profissional de Informática, suportado numa sala de grandes dimensões, organizada
em três espaços distintos.
Num primeiro espaço, estavam visíveis máquinas abertas sobre as quais se tinham instalados sistemas operativos diferentes, associado à disciplina de Instalação
e Manutenção de Equipamentos informáticos (IMEI).
Num segundo espaço, encontrava-se um bastidor de
rede, simulando uma cablagem simplificada de um servidor com vários clientes, situação vulgarmente pre-

sente em qualquer empresa, associada à disciplina de
Comunicação de dados (CD).
Finalmente, existia um terceiro espaço numa vertente mais digital, com diferentes montagens e protótipos
funcionais, alguns envolvendo o Arduino, associados à
disciplina de Sistemas Digitais e Arquitetura de Computadores (SDAC).
Estava ainda visível, como demostração, uma impressora 3D, que embora não aplicada diretamente a nenhuma disciplina, abria perspetivas a uma futura utilização.
Redação: Manuel Silva, imagem de António Monteiro
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SALA DE QUÍMICA

As atividades decorreram durante os dias 2 e 3 de maio,
de manhã e de tarde, distribuídas por seis estações experimentais. As atividades foram organizadas e supervisionadas por três professoras da área técnica – Ana
Monteiro, Ana Pires e Edite Fiuza – e monitorizadas
por alunos do 10º PQ e alguns alunos do 12º PQ que,
apesar de estarem a fazer estágio, foram autorizados a
tirar um dia para vir à ESFB dar apoio na demonstração e explicação das experiências.
O laboratório 1.04 foi preparado com bancadas incluindo placas identificadoras, textos e figuras alusivas
aos conceitos envolvidos nas demonstrações experimentais. No quadro do laboratório foi escrito o nome
do curso profissional de química – Curso Técnico de
Análise Laboratorial – com o fundo de uma projeção
da imagem “gif” da formação de uma molécula a partir
da distribuição espacial das orbitais atómicas.
As seis estações experimentais que foram montadas
consistiram em demonstrações previamente selecionadas e ensaiadas com os alunos do 10º PQ nas aulas de
Análises Químicas, a saber:
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1 – Observação de espetros de emissão de diferentes
gases rarefeitos provocados por descarga elétrica da
bobine de Ruhmkorff + mostra e explicação de PAPs
2022 baseadas na espetrofotometria UV-VIS;
2- Distinção entre água de abastecimento da rede pública e água destilada recorrendo à destilação simples
e ao teste de identificação de cloretos;
3- Observação de testes de chama caraterísticos de alguns elementos químicos;
4 – Visualização de líquidos imiscíveis de diferentes densidades com sólidos distribuídos nos líquidos
+ mostra de PAPs 2022 envolvendo determinação de
densidade e viscosidade dinâmica;
5 – Demonstração de uma reação química reversível de
mudança de cor envolvendo o oxigénio atmosférico;
6 - Testagem do efeito da tensão superficial da água
com detergente e uma agulha de costura.
Redação: Edite Fiuza, imagem de António Monteiro

SALA DE BIOLOGIA

O Curso Profissional de Técnico de Análise Laboratorial dinamizou, para além da sala de Química, a sala de
Biologia onde decorreram atividades que pretendem
mostrar um pouco do que se faz neste Curso Profissional.
Estas atividades também decorreram durante os dias
2 e 3 de maio, de manhã e de tarde. Tal como as atividades da sala de Química, foram organizadas e supervisionadas pelas professoras da área técnica do Curso
Profissional de Técnico de Análise Laboratorial e monitorizadas por alunos do 10º PQ e alguns alunos do
12º PQ.

Os laboratórios 1.02 e 1.04 foram preparados com atividades experimentais demonstrativas, previamente
selecionadas e ensaiadas com os alunos. As atividades
envolveram, por exemplo, observação de espetros de
emissão de diferentes gases rarefeitos, mostra e explicação de PAPs 2022, distinção entre água de abastecimento da rede pública e água destilada, testes de chama, fatores de biodiversidade e contaminação.
Os laboratórios foram visitados por professores, alunos e funcionários da nossa escola e por professores e
alunos da Escola Secundária José Gomes Ferreira, EB
2,3 Manuel da Maia, EB 2,3 Marquesa de Alorna, EB
Francisco Arruda.
O empenho de todos transpareceu para os visitantes
tendo sido bastante bom o feedback recebido.
Redação de Ana Monteiro, Lígia Louro e Edite Fiúza, imagem de António Monteiro

Atividades de laboratório
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FLEXIBILIDADE CURRICULAR

Ao longo do 3º Período, deu-se continuidade ao trabalho em Domínio de Autonomia Curricular (DAC) com as
turmas do 5º e 6º ano. Muitos foram os produtos conseguidos pelos nossos alunos, todavia, neste jornal destacam-se apenas alguns.
PELOS CAMINHOS DE SARAMAGO
No âmbito do projeto interdisciplinar “Pelos caminhos de Saramago”, durante os primeiro e segundo períodos,
as turmas do 5 A3, 5 A4 e 6 A1 foram descobrir José Saramago. No ano em que se comemora o centenário do
autor, a professora Mónica Santos trabalhou com estas turmas, na aula de português, as obras A maior flor do
mundo e O silêncio da água. Primeiro, os alunos leram as obras, depois foram continuar as mesmas. Posteriormente, os alunos apresentaram as suas histórias à turma e foi eleita a melhor história. Seguidamente, a professora
de português fez a paginação das diferentes histórias e, depois, nas aulas de Educação Visual, a professora Sónia
Silva solicitou a cada aluno que realizasse a ilustração de uma página da história. Finalmente, a professora Sónia
usou o bookcreater e criou um livro digital. Assim, o que vos apresentamos é o resultado de muito empenho e
dedicação destas turmas e uma continuação das histórias referidas anteriormente.

O menino e o tesouro

O peixe de lixo

THE ARK OF ISN’T … A ARCA DE NÃO É / ANIMAIS QUE NÃO O SÃO
Os trabalhos que vos apresentamos foram realizados pelas turmas do 2.º ciclo nas disciplinas de Ciências Naturais, Português e Inglês.
Primeiro, nas aulas de Ciências foram foi abordada a diversidade dos animais e a sua interação com o meio. Posteriormente, nas aulas de português foi proposto aos alunos um desafio de escrita criativa: juntar dois animais e
“criar” um novo bicharoco. Para tal, e para servir de inspiração, os alunos leram, nas aulas de português, a obra
A arca de não é, de Miguel Neto, e todos foram criar o seu “bicho” imaginário. Após a descrição dos mesmos,
os alunos foram ilustrar o seu texto nas aulas de Educação Visual. Finalmente, os alunos, nas aulas de Inglês,
foram traduzir os seus textos e descobriram novas sonoridades. Fica o registo de alguns dos produtos finais.
GIRAFELHA/ GIRABEE
A girafelha tem o corpo de uma girafa, mas as asas e o tamanho de uma
abelha.
É uma sortuda, a girafelha: come
as flores que ela própria poliniza,
dorme 5 horas por dia, como as girafas. Por ser um bocado gordinha, a
girafelha tem alguma dificuldade em
voar, até porque está sempre meio
pegajosa de pólen que se cola ao seu
pelo.
Consegue voar 6 centímetros de cada vez, a girafelha!
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Há relatos famosos de pessoas que pegaram flores e
saíram de lá girafelhas, todas pegajosas.
The girabee has the body of a giraffe, but the wings and
size of a bee.
She’s a lucky one, the girabee eats the flowers,
which she pollinates herself, sleeps 5 hours a day like
giraffes.
Because it is a bit chubby, the girabee has some
difficulty in flying, because it is always a little sticky,
with pollen that sticks to its fur.
Can fly 6 centimeters at a time, the girabee!
There are famous reports of people who picked
flowers and came out with girabees, all sticky.
Nicha Premgi - 6A4

LIGRI
Ele é o Ligri, é uma espécie rara de
uma junção de um leão e um tigre.
Vou apresentar alguns factos e pontos sobre essa espécie.
• Ele é dominante e gosta de marcar
território.
• Ele tem a visão 6 vezes melhor que
os humanos.
• É leal com a sua parceira e só tem 1
parceira a vida inteira.
• Sua cabeça é como a de um leão,
com sua grande juba meio amarela e laranja.
• E o resto do seu corpo é parecidíssimo com o de um
tigre.

I’m going to talk about a hybrid, The Liger, it’s a rare
species of a combination of a lion and a tiger.
I will present some facts about this species.
• He is dominant and likes to mark his territory.
• His vision is 6 time better than humans.
• Is loyal to his partner and only has 1 partner his entire life
• Its head is like a lion’s, with its large yellow and orange mane.
• And the rest of its body is like a tiger’s body.
It was something short about this animal, but I hope
you liked it.
Ana Godoi - 6A4

TEXTOS DE OPINIÃO
Ao longo do ano letivo foram desenvolvidos vários projetos interdisciplinares com as turmas do 6A4 e 6A3.
No âmbito destes projetos, os alunos foram levados a ler na íntegra obras de leitura obrigatória que constam
no PNL: Ali Babá e os quarenta ladrões, Pedro Alecrim, Ulisses, As Naus de Verde Pinho, Robinson Crusoé
e Os Piratas. Entre outros produtos (BD, vídeos interativos) pedidos aos alunos, destacam-se alguns textos de
opinião sobre algumas destas obras.
Na minha opinião, o livro sobre a
aventura de Ulisses foi muito interessante pois despertou-me sempre
a curiosidade sobre o que aconteceria aventura após aventura. Tem
momentos de guerra e tem momentos amorosos, foi um dos livros que
me trouxe vários tipos de sentimento como a alegria e emoções várias.
O acontecimento de que eu mais
gostei foi aquele em que Ulisses se fez passar por um
mendigo, e depois criou um plano com seu filho Telémaco, para retirar as armas aos pretendentes da sua
mulher, podendo assim entrar dentro da sua própria
casa e expulsar todos os pretendentes da sua mulher...

alguns tirou a bem e outros a mal.
Ulisses foi a personagem de que mais gostei, pois era
aventureiro, inteligente, uma pessoa alegre, corajoso e
também amoroso.
Em primeiro lugar adorei a parte em que ele
criou um esquema de se fazer de maluco, uma vez que
ele não queria abandonar a sua cidade e a sua família
e depois desviou-se para não magoar o filho, aqui dá
para conhecer a sua esperteza.
Além disso ele era um bom capitão e punha
sempre a sua segurança e a dos outros em primeiro
lugar, porque eram seus amigos e ele gostava muito
deles.
Por último, mal ele soube que a sua família e
a sua cidade (Ítaca) estavam a correr perigo, fez de
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JOGO DE TABULEIRO

tudo para chegar o mais rápido que pode, porque tinha
muito amor a todos aquelas coisas e pessoas, e também
Neste 3º período, as turmas de 5º e 6º ano, fizeram um
o fez pois era muito boa pessoa.
Nicha Premgi - 6A4 jogo de tabuleiro, para ser jogado em família. Na disciplina de Educação Visual, com a professora Sónia
Silva, os alunos desenharam e pintaram com cores do
Eu gostei bastante do livro Pedro
círculo cromático o tabuleiro; nas demais disciplinas
alecrim. Esta obra conta muita coique constituem o currículo, os alunos com os respetisa sobre amizades, problemas fivos professores elaboraram as perguntas e as opções
nanceiros, problemas com os pais
de resposta. Depois, colaram-nas em cartas, em que
e também como o Pedro não tinha
cada cor corresponde a uma disciplina. Os resultados
quase tempo nenhum para estudar.
estão à vista.
Apesar de todas as coisas que o
Pedro passou, como por exemplo
Redação e imagem: Helena Barriga, Mónica Santos, Sónia
o pai ficar doente, o Nicolau esteSilva e Rosalina Barrocas
ve lá sempre para ele, o seu melhor
amigo. Também gostei muito da maneira como o autor
retratou a amizade do Pedro e do Nicolau, para mim,
foi muito realista.
Um dos momentos desta amizade que posso destacar,foi
quando o Nicolau foi embora e eles mandavam cartas
um para o outro. Também gostei muito da parte em que
o Pedro e o Nicolau fizeram uma sociedade...
Ao longo do texto temos vários elementos descritivos
que nos permitem “ver” a personagem principal, o Pedro. É um texto com uma linguagem um pouco simples, mas foi dos meus favoritos até agora.
Ariana Alverca – 6A4

O livro Ali Babá e os Quarenta
ladrões, achei-o muito interessante e envolvente, a capa já chama
bastante a atenção, sendo que já
representa os 40 ladrões entrando
na caverna e Ali Baba na árvore a
observá-los.
1. Lugar
O texto fala de um lugar no Oriente, acho que era no deserto com
muralhas brancas e uma cidade misteriosa, como no
filme “Aladim”, tem vários mercadinhos tanto de comida como de tecidos.
A casa de Qassem, acho que era uma casa alta, com
as paredes brancas, muitas flores, trepadeiras e muito
chique. Já a casa de Ali, eu imagino que seja uma casa
mais humilde mais confortável, com muitos tapetes. E
por último a caverna, seria algo muito brilhante com
muito ouro obviamente, jóias, roupas de linho e esmeraldas, moedas, jarros, tecidos...
2. Pessoas
O Ali Babá imagino-o como alguém esperto, já a mulher dele eu acho que ela é alegre e uma pessoa que
ajuda os outros. O irmão de Ali, acho que ele é um
pouco arrogante e cuida das coisas. Já a sua mulher
seria observadora e atenta.
Ana Giulia - 6A4
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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 Universidade Sénior da Ajuda, o Banco Alimentar e a Associação Help.
No dia 6 de abril, os alunos do 5º ao 11º ano assistiram
à palestra “Criação e gestão de Nuvem”, através da
plataforma Teams, que foi dinamizada pelo professor
da Universidade Sénior da Ajuda, Dr. João Paulo.
Os alunos demostraram muito interesse e foram muito
assertivos nas suas intervenções.

po. Pressionar alguém a falar sobre isso, pode fazê-la
fechar se ainda mais. Então o melhor a fazer é ter calma e tentar fazer com que a pessoa se sinta confortável
com isso.
O bullying pode ter inúmeras consequências, por
exemplo, o uso de drogas, álcool em excesso, autolesionamento, autoestima baixa, um declínio na saúde
mental ou até o suicídio.
Para mais informações, visite: https://nobully.pt/, ou
https://www.sembullyingsemviolencia.edu.gov.pt/
Alexandre Domingues - 9A2

No dia 10 de maio, a Associação HELP realizou uma
sessão síncrona muito pertinente no apoio da saúde
mental com a palestra “Batalha de Pensamentos”. Esta
iniciativa teve a participação da turma do 9ºA3 com a
professora Elisabete Moreira.
Redação e grafismo: Elisabete Moreira

TRABALHOS REALIZADOS PELOS ALUNOS
O QUE É O BULLYING?
O bullying é um tipo de abuso que é mais frequente
em escolas. Pode ser tanto físico, psicológico, verbal,
cyberbullying, como social. As pessoas podem sofrer
com socos, pontapés, provocações, nomes, montagens,
ou até ser humilhados a frente de outras pessoas. Normalmente (não em todos os casos, apenas em geral) os
alvos de bullying são membros de grupos que se categorizam em minorias, por exemplo, pessoas de cor,
LGBTs, pessoas com visões religiosas diferentes, etc.
O bullying magoa muito uma pessoa e é algo que é difícil de ultrapassar, mas não é impossível. Podes obter
ajuda com terapia, ou apenas com as pessoas de quem
gostas, e há pessoas que têm vergonha de admitir que
sofrem bullying. É algo sobre o que nos devíamos nos
sentir confortáveis a falar. Porém, se nós desconfiamos
que alguém de quem gostamos esteja numa situação
semelhante, não a devemos pressionar a falar sobre o
assunto. É um processo que pode demorar algum tem13

O QUE É UM DISTÚRBIO ALIMENTAR?
Um distúrbio alimentar é um transtorno mental em que
uma pessoa possui um comportamento alimentar que
afeta a sua saúde fisicamente e mentalmente.
Anorexia é o tipo de distúrbio alimentar caracterizado
por ser muito magro, ao ponto de se ver a forma dos
ossos.
Obesidade é outro tipo de distúrbio alimentar que é
caracterizado por pessoas que comem demais, ficando
mais gordas Bulimia é muito sério. É o tipo de distúrbio alimentar em que ficas viciado em comer quantidades muito grandes de comida, fazendo-te perder o
controle.
Eu decidi fazer deste tema pois é um tema pouco falado.
Muitas pessoas em todo o mundo (incluindo eu) sofrem de distúrbios alimentares. Anorexia, bulimia e
obesidade são temas importantes porque comer traz
calma, mas as pessoas sentem culpa após comerem.
Tudo isto dá origem a distúrbios. Algumas pessoas
querem ser mais magras, outras não se apercebem que
vão engordando ao sentir a calma que têm ao comer.
Falem mais disto! Isto é importante ser falado, com as
crianças que agora estão neste mundo.
Ines Silva - 9A2
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DIA DA LIBERDADE
As professoras de Cidadania e Desenvolvimento, Ana
Bagagem, e de Educação Visual, Vanda Gonçalves,
desafiaram o(a)s aluno(a)s da turma 8A3 para elaborarem um cartaz alusivo ao Dia da Liberdade.
O tema foi analisado na aula de Cidadania e Desenvolvimento, comparando-se a ditadura do Estado Novo
com a Democracia, instaurada a 25 de abril de 1974.
A execução do trabalho foi desenvolvida nas aulas de
Educação Visual, incluindo uma aula interdisciplinar,
com a presença das duas professoras, e coincidiu com
a última aula lecionada pela professora Vanda Gonçalves, por motivo de aposentação.
Redação: Ana Bagagem e Vanda Gonçalves

O MAIO DE 68
O maio de 68 e a contestação juvenil que se generalizou naqueles anos, um pouco por todo o mundo, foi
(mais) um ponto de partida para os alunos refletirem
sobre a(s) sociedade(s) e os valores fundamentais consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Assim, no âmbito da disciplina de História, o(a)s
aluno(a)s do 12A1 e 12A2 foram desafiados a elaborar
cartazes sobre os ideais que consideram importantes de
defender e reforçar no século XXI.
As comemorações do 25 de abril e o atual conflito bélico na Ucrânia são alguns dos exemplos que inspiram
estes finalistas do ensino secundário.
Redação: Ana Bagagem

Informe-se sobre a história e as
dificuldades pelas quais as
mulheres negras tiveram e
ultrapassar no passado e ainda na
atualidade.

O FUTURO TAMBÉM
PRECISA SER NEGRO

REPRESENTATIVIDADE
FEMININA NEGRA

Participe em movimentos que
ajudem o aumento da
representativida das mulheres
negras
Crie espaço para vozes negras e
ouça com atenção e com o intuito
de aprender e melhorar
Divulgue trabalhos de mullheres
negras

TQ
Q+
BT
+
G
GB
L
L

Não julgues pela
sexualidade se não
quiseres ser julgado pelo
caráter.

Tenha ações conscientes, não
fique apenas pelo conhecimento e
procure encontrar soluções para os
obstáculos que as mulheres negras
têm de ultrapassar

Para mais informações sobre a
comunidade negra e onde aprender
sobre a história e o que pode fazer para
ajudar pesquise
http://blogueirasnegras.org

Feito por: Mariana C

STOP

#LOVEISLOVE

HUNGER

VAMOS ACABAR COM A HOMOFOBIA, TRANSFOBIA, E
QUALQUER OUTRO TIPO DE PERCONCEITO QUE AINDA
EXISTA NA NOSSA SOCIEDADE
1 criança sobre 2 morre de fome na Somália - Não desperdice comida - Para mais informações, consultar https://www.aljazeera.com/news/2022/2/15/un-hunger-crisis-threatens-half-of-somalias-young-children

ATÉ JÁ SR. SANTOS…
No passado dia 16 de junho o senhor José Santos, colaborador com a escola no âmbito da segurança, cumpriu
o seu último dia de serviço.
O engenheiro Manuel Moutinho, subdiretor da escola,
endereçou-lhe palavras de agradecimento pelo serviço
prestado à comunidade escolar ao longo de cerca de
quinze anos.
A Gazeta de Fonseca não quis deixar de se associar
a esta singela homenagem endereçando-lhe votos de
felicidades para esta nova etapa da sua vida.
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EVOLUÇÃO DOS
SÍMBOLOS OCIDENTAIS

2. O Pedro está a aprender
a conduzir. Neste momento
já sabe como virar à direita,
mas ainda não aprendeu a viSistemas:
rar à esquerda. Qual é o meÁrabe - 900 d.C.
nor número de mudanças de
Espanhol - 1000 d.C.
direção que o Pedro tem de
Italiano - 1400 d.C.
fazer para ir da posição A até
“A transformação dos símbolos evidenciada na figura à posição B, começando segundo a direção e o sentido
não é casual, e o leitor discernirá facilmente o que sub- da seta?
jaz a essa evolução se se der ao trabalho de contar os
ângulos existentes em números escritos numa forma 3. Um homem flutua numa piscina, sentado numa bóia.
Tem na mão um copo, contendo um cubo de gelo. Se
linear recta:
deitar o cubo de gelo para a água, o nível desta subirá:
- No momento em que o cubo cai à água?
- No momento em que o cubo fica totalmente derretido?
Resposta: 4

1. Esta série de palavras segue uma regra lógica:
MARCA
BARBUDO
CRUCIAL
DARDO
FRENTE
GIGANTE
Qual das palavras seguintes pode continuar a série?
FRACASSO
DESTINO
HULHA
PLURAL

4. A Lara deu um ramo de flores à mãe, outro à avó,
outro à tia, outro à irmã Ana e outro à irmã Sofia.

Qual dos seguintes ramos foi para a mãe, se souber que:
• As flores para as duas irmãs e para a tia são da mesma
cor;
• A avó não recebeu rosas.
Resposta: B

JOGOS

Resposta: O nível da água permanece o mesmo. Enquanto está no copo, o cubo de gelo contribui para deslocar um volume de água igual ao seu peso.
Quando cai à água, enquanto não se dissolve, flutua e continua a deslocar um volume de água igual ao seu
peso.
Depois de derretido, acrescentou à água da piscina o volume de água que continha, isto é, um volume de
água igual ao seu peso.

Perante esta constatação, não mais perguntará o motivo de o zero ser representado hoje por uma linha curva
fechada” (Luis Aires)

Resposta: Cada palavra da série contém duas vezes a mesma letra. HULHA.

5. Seis carros estão estacionados num parque de estacionamento. O Tiago quer ir da posição S à posição F. O
trajecto do Tiago deve ser o mais curto possível. Qual dos seguintes trajectos é o mais curto?

Resposta: B

6. A formiga Anda Anda começou o seu percurso no canto esquerdo da vara e percorreu 2/3 do comprimento da
vara. A joaninha Voa Voa começou o seu percurso no lado direito da vara e percorreu ¾ do comprimento da vara.
Qual é a fração do comprimento da vara que traduz a distância entre a Anda Anda e a Voa Voa?

Resposta: E
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O QUE É LEMNISCATA?

terra, quando viaja, examina atentamente os planos de
voos, entrevistas e actos protocolares para ter a certeza
Lemniscata é o nome do símbolo do infinito, o conhe- que neles não figura o número 13.
cido “oito deitado”, ou um “laço simples”.
No tarô, a carta número 13 corresponde à “Morte”.
Esta palavra tem origem no latim e significa “Laços Assinalemos, para finalizar, algumas consequências
Simétricos”
práticas do temor reverencial em relação a este número: as companhias aéreas Iberia e Alitalia não têm a fila
13 de assentos em nenhum dos seus aviões; a Renault
desenhou os seus modelos de automóveis dos números
3 ao 21, omitindo o modelo 13; em muitas cidades ocidentais não existe em nenhuma rua o nº13; o 13 está
igualmente proibido em muitos hotéis, que o omitem
na numeração dos quartos.”
Garcia del Cid

Há números que metem medo e provocam arrepios.
São números que desde a Antiguidade são considerados nefastos, números que se acredita atraírem o azar
ou que, por surgirem situações apocalíticas inspiram
receio universal.
O NÚMERO 13
“É curioso verificar que, dependendo do ponto de vista
geográfico e da cultura, o mesmo número pode ser nocivo e temido ou, pelo contrário, pode ser considerado
como o número da sorte e portador das mais diversas
graças. É isto que acontece com o número 13. Para algumas pessoas (normalmente ocidentais) é um número
adverso; para outras é o número da sorte, um excelente
talismã que trazem gravado numa pequena medalha.
A Antiguidade greco-latina sentia um certo desamor
pelo número 13 porque se seguia ao 12, que se associava à finalização. O número 13, no entanto, era o
número sagrado dos mexicanos e do povo do Iucatão.
Os antigos hebreus não consideravam o treze como
número azarento; parece que essa qualidade nasceu a
partir da condenação de Judas depois da última ceia,
pois Jesus e os seus apóstolos somavam doze e a décima terceira pessoa, Judas, revelou ser um traidor.
Muitos ocidentais renunciariam a comer se tivessem
de o fazer numa mesa constituída por treze comensais.
Como exemplo, nada melhor do que a seguinte história:
Victor Hugo, o célebre escritor francês, depois de ter
sido convidado para um jantar de gala, apercebeu-se
de que o número de comensais era treze. Então, em
vez de se sentar à mesa, declarou aos presentes: “Queridos amigos, há uma pessoa supersticiosa que não se
vai sentar à mesa enquanto o número dos presentes for
treze”. Um dos convidados perguntou: “E quem é esse
imbecil?” Victor Hugo respondeu: “Esse imbecil sou
eu”. Também se diz que a rainha Isabel II de Ingla-

Vencedora do “Canguru Matemático sem Fronteiras”, Francisca Oliveira do 6 A1, volta a
ganhar o desafio do Clube de
matemática da Fonseca.
Parabéns à Vencedora!

PARADOXO

Um paradoxo é uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica, ou a uma
situação que contradiz a intuição comum. Em termos
simples, um paradoxo é “ o oposto do que alguém pensa ser a verdade”.
Mais um paradoxo…
O que é melhor: a felicidade eterna ou uma sanduíche de mortadela?
Embora pareça que a felicidade eterna seja melhor,
isso não é verdade. A prova é bastante simples:
partindo do princípio que, “nada é melhor que a felicidade eterna” e lembrando que “uma sanduíche de mortadela é melhor que nada”, temos que “uma sanduiche
de mortadela é melhor que a felicidade eterna”.

Para saberes mais, consulta o Clube de Matemática

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

Redação de Susana Martin Tenreiro (Prof. de Matemática)

17

VOLUNTARIADO

No mês de maio, a ESFB entregou mais 31 garrafões
de tampinhas ao Carlos Jorge, como contributo para os
seus tratamentos de reabilitação motora.
No dia 28 de maio teve lugar a colaboração no Banco
Alimentar Contra a Fome.
Quando a generosidade e a solidariedade marcam encontro entre o grupo de voluntariado (alunos e professores) da escola secundária Fonseca Benevides e o
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, os
sorrisos estendem-se até à eternidade...
Ainda em Maio concluiu-se a reciclagem e recolha de
material escolar que a turma 12PD levou a cabo colaborando com a ONGD EducAfrica.
No dia 31 de maio, lemos durante 40 minutos em voz
alta, um livro extraordinário O Homem que plantava
Árvores de Jean Giono.
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Sempre que o nosso espírito é nutrido pela leitura de
narrativas que nos apresentam exemplos excecionais
de generosidade, alcançamos um bem-estar indizível e
uma vontade imensa de mudar o mundo.
As dinâmicas colaborativas entre o projeto de hortofloricultura e a Biblioteca Escolar lançam sementes de
esperança para que se abram rotas de amor e de solidariedade mais férteis no caminho do futuro.
Redação e imagem: Célia Pinto, Paula Perrolas e Anabela
Nunes (Grupo de Voluntariado)

BIBLIOTECA

O CAMINHO DO PLÁSTICO NOS OCEANOS
No dia 17 de fevereiro de 2022, perante a perplexidade de muitos, a Dra. Carla Lourenço apelou, vivamente, à consciencialização ambiental, pois as alterações
climáticas, na biodiversidade marinha, alteram o bom
funcionamento dos ecossistemas, causando um grave
impacto na vida humana.
É, assim, urgente passar à ação (Humaniza+ação),
através de várias iniciativas, que iremos lançar (em
articulação com todas as escolas da rede e outras entidades), para que os nossos jovens aprendam a proteger a biodiversidade e assegurem a sustentabilidade do
nosso planeta.
Como nunca é tarde para criar futuro, aguardamos, vivamente, a participação de todas as comunidades educativas na resolução de um dos maiores problemas do
nosso século.
Um sentido obrigada, Drª Carla Lourenço, pela forma
como abanou as consciências, através das suas palavras sábias. Salvemos os mares, salvemos a vida!

lidade dos questões abordados nas obras da sua avó,
uma das vozes femininas mais relevantes da literatura
nacional do século XX.
A sua abordagem emotiva às temáticas dominantes na
obra da sua avó, “a consciência em movimento”, centradas: na solidão, predominantemente, feminina, no
isolamento urbano, na submissão da mulher aos espaços mais recônditos do “lar”, nos idosos e, afinal, em
todos os mais atingidos pela marginalidade, provocaram uma exaltação crescente entre todos os presentes.
Na parte final da sessão, para além das questões pertinentes, os poderes salvíficos da escrita e da leitura,
enquanto ferramentas poderosas de transformação do
mundo, foram bem sublinhadas pela palestrante.
A “Humaniza+ação” deixou quer um grande agradecimento, às duas oradoras, pelas suas brilhantes intervenções, quer um novo convite, para que regressem e,
mais uma vez, ajudem a humanizar o mundo, através
dos inesgotáveis benefícios que a literatura proporciona.
Redação e imagem: M. João Martins (Prof Bibliotecária)

A MULHER E A LITERATURA
Durante as duas comunidades de leitores, “As Voltas dos Livros”, realizadas no âmbito do Projeto
“Humaniza+ação”, alunos e professores ouviram palavras extraordinárias sobre as sérias dificuldades que a
Mulher teve de enfrentar, ao longo dos tempos, sempre
que procurava conquistar a sua “liberdade”, em sociedades fortemente marcadas por padrões masculinos.
Assim, na primeira palestra, “A Mulher e a Literatura”, Dália Dias provocou uma reflexão aturada, através
de uma retrospetiva dedicada ao talento literário feminino, sobre as injustiças atrozes, infligidas à Mulher,
sempre que procurava libertar-se da sombra intelectual
e social a que sociedade e, tantas vezes, a família que,
supostamente, as amava, as sujeitava.
Na segunda palestra, “Centenário do Nascimento de
Maria Judite de Carvalho”, Inês Fraga destacou a atua19

FUTURÁLIA

MUSEU DO DINHEIRO

A Futurália, que constitui uma feira das ofertas formativas, de formação e de empregabilidade e que tem
como público-alvo sobretudo os jovens, este ano abriu
as suas portas com o mote «Dar a volta!».
Desde 2019, ano em que a feira foi visitada por 65000
visitantes e por 384 escolas em visita de estudo, que
não abria as suas portas. Com a alteração da situação
pandémica, regressou em 2022.
Logo no dia 30 de março, primeiro dia do certame,
quatro turmas da escola visitaram o evento. Os alunos
das turmas do 12PD, 12PI, 12PQ e 11PD deslocaram-se às instalações da FIL, no Parque das Nações e puderam obter informações importantes e esclarecer dúvidas sobre as suas futuras opções, após a conclusão do
ensino secundário.

O terceiro período, iniciou-se com uma visita ao Museu do Dinheiro realizada pelas turmas 11PP/11PI,
acompanhadas pelos professores Pedro Martins e Sandra Ferreira, no dia 21 de abril. Os alunos puderam
conhecer o processo de produção das notas e moedas,
assim como a história das notas, moedas e das trocas
monetárias. Os alunos participaram em atividades
como quizes, “apanha a moeda”, criação de logotipos
para moeda, atividade prática sobre as características,
motivos e elementos de segurança das moedas e notas
de Euro, entre muitas outras atividades.

Redação e imagem: António Monteiro
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Redação e imagem: Sandra Ferreira

UNIDADES DE APOIO AO ALTO RENDIMENTO NA ESCOLA
As UAARE estão “estabelecidas em agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede pública do Ministério da Educação que oferecem suporte estrutural à conciliação da carreira dupla de alunos-atletas de alto
rendimento, integrados nas seleções nacionais ou outras representações desportivas nacionais, potenciais talentos desportivos, bem como de outros agentes desportivos.” (Portaria 275/2019 de 27 de agosto).
A nossa escola tem esta valência desde o ano letivo de 2017-2018, tendo começado com 13 alunos-atletas. Nos
anos seguintes verificou-se um aumento constante do número de alunos e neste ano letivo estão inscritos 80
alunos ao abrigo do estatuto UAARE. Na escola estão representadas 8 modalidades (ver Nº de alunos-atletas
por modalidades) (Ténis, Futebol, Ballet, Surf, Judo, Natação, Basquetebol e Equitação), distribuídas por 31
Clubes/Academias, tanto em Portugal como no estrangeiro.
Redação e grafismo: Rui Marques e António Monteiro

Ténis
Futebol
Ballet
Surf
Judo
Natação
Basquetebol
Equitação

Alguns dos Clubes/Academias
no estrangeiro com alunos
UAARE na ESFB

Oliveira Tennis
Pro Academy
(Espanha)

Eintracht
Frankfurt
(Alemanha)

Modalidade
Ténis

Modalidade
Futebol

Real Betis
Balompié
(Espanha)

Academie
de Danse
Princesse Grace

Alguns dos Clubes portugueses com
alunos UAARE na ESFB
Sport Lisboa
e Benfica

Sporting
Clube de
Portugal

Grupo
Desportivo
Estoril Praia

Modalidades
Futebol
Natação
Judo

Modalidade
Futebol

Modalidade
Futebol

Clube de Ténis
do Estoril

Gil Vicente
Futebol
Clube

Clube de Ténis
do Paço do
Lumiar

Futebol
Clube de
Vizela

Modalidade
Ténis

Modalidade
Futebol

Modalidade
Ténis

Modalidade
Futebol

(Mónaco)

Escola de Ténis
da Maia
Modalidade
Basquetebol

Surf Albufeira
Clube

Ericeira Surf
Club

Modalidade
Ballet
Modalidade
Ténis

Modalidade
Surf

Modalidade
Surf
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TORNEIO DE BADMINTON, VOLEIBOL E BASQUETEBOL
No dia 25 de março, no final do segundo período, realizou-se, na Escola Secundária de Fonseca Benevides,
um torneio de Badminton. O evento foi organizado
pela turma 11PD, dirigido à comunidade escolar, contando com a participação dos alunos do ensino profissional presencial.
Badminton é um desporto que pode ser praticado individualmente ou a pares, pratica-se com uma raquete e
um volante ou pena que deve passar por cima de uma
rede. Jogos de volante ou pena praticam-se há muitos
séculos em toda a Europa e Ásia, contudo, o jogo de
badminton mais moderno foi desenvolvido em meados
do século XIX entre os britânicos como uma variante
do jogo anterior do battledore e “peteca”. Battledore
era um termo antigo para raquete. A origem exata deste
desporto permanece obscura.

O nome deriva de Badminton House, nome da casa
de campo do Duque de Beaufort, situada no condado
Gloucestershire, onde o jogo teria sido praticado pela
primeira vez na Inglaterra. O jogo tem duração máxima de 3 parciais, o famoso melhor de três. Existe um
intervalo de 2 minutos entre os parciais e um intervalo
de 1 minuto quando alcançados os primeiros 11 pontos
de um jogador. Ganha o jogo quem vencer 2 parciais.
A modalidade é muito popular em países asiáticos,
como Paquistão, Índia, China, Indonésia, Tailândia,
Malásia e Japão. Também conta com praticantes na
Europa, na América do Norte, na América Central e na
América do Sul. Países como Estados Unidos, México,
22

Canadá, Peru, Portugal e Brasil.
Após a análise dos resultados de jogo, foram apurados
os alunos em 1º lugar Diogo Moura 10º PD/Inês Costa
12º PQ; em 2º Fábio Ricardo 12º PD/Conceição Martins 12º PQ e em 3º Awash Tilija 12º PI/Bruna Lopes
12º PQ.

Ainda durante a manhã, desta animada sexta-feira, decorreu o torneio de voleibol.
O voleibol é um desporto praticado numa quadra dividida em duas partes por uma rede, entre duas equipas
de seis jogadores em cada lado. O voleibol foi originalmente chamado de Mintonette, devido à sua semelhança com o Badminton. O objetivo desta modalidade
é fazer a bola passar sobre uma rede de modo a que
a bola toque no chão dentro da quadra adversária, ao
mesmo tempo que se evita que os adversários consigam fazer o mesmo. O voleibol é um desporto olímpico. Após a análise dos resultados de jogo, a equipa
que ficou em primeiro lugar foi Karasuno - 12º PP; em
2º Aperta ao Papo - 10º PD e em 3º Headshot - 12º PD.
No dia 20 de maio, deste terceiro período, realizou-se, na Escola Secundária de Fonseca Benevides, um
torneio de basquetebol. O evento foi organizado pela
turma 10PD, dirigido à comunidade escolar, contando
com a participação dos alunos do ensino profissional
presencial. É de salientar a criatividade dos nomes das
equipas “Aperta o Papo”, “Os Vingadores”, “A Hora
do Lanche”, “Space Jam” e os “Atleticanos”.
O basquetebol vem do inglês basketball, que significa

literalmente “bola no cesto”, é um jogo desportivo coletivo inventado em 1891 pelo professor de Educação
Física canadense James Naismit, na Associação Cristã de Rapazes de Springfield, Massachusetts, Estados
Unidos. É disputado por duas equipas de 12 jogadores
(5 em campo e 7 suplentes) que têm como objetivo passar a bola por dentro de um cesto e evitar que a bola entre no seu cesto colocado nas extremidades da quadra,
seja num ginásio ou ao ar livre. Os aros que formam
os cestos são colocados a uma altura de 3 metros e 5
centímetros. Os jogadores podem caminhar no campo
desde que driblem (batam a bola contra o chão) a cada
passo dado. Também é possível executar um passe, ou
seja, passar a bola em direção a um companheiro de
equipa. O basquetebol é um desporto olímpico desde
os Jogos Olímpicos de Verão de 1936 em Berlim.
Após a análise dos resultados de jogo, a equipa Space
Jam foi a vencedora.
Destaca-se, em todos os momentos, o fair play dos alunos durante os torneios.

No dia 20 de maio de 2022 realizou-se um torneio de
basquetebol na Escola Secundária de Fonseca Benevides, em que a turma do 10ºPD organizou tudo refente ao torneio. Desde os detalhes mais pequenos,
tais como, ir às salas informar os colegas até aos mais
complexos como, por exemplo, preparar os boletins de
jogo.
O torneio começou pelas 9h da manhã e havia 5 equipas inscritas, nomeadamente: “Aperta o Papo”, “Os
Vingadores”, “A Hora do Lanche”, “Space Jam” e por
último os “Atleticanos”. Gostei muito de ter ficado encarregue do quadro competitivo ao longo do torneio.
No decorrer do jogo, a tabela acabou com a equipa do
“Space Jam” em primeiro lugar com 9 pontos, seguido
do Aperta o Papo e Hora do Lanche.
Em penúltimo lugar ficaram Os Atleticanos com 3
pontos e em último lugar os Vingadores.
A equipa do Aperta o Papo e Space Jam disputaram a
final que acabou por pender para o lado dos alunos do
12ºPD.
Redação e imagem: Helena Barriga (Crédito da informação Como estive na organização do torneio, creio que tudo
sobre a definição dos jogos, a Wikipédia livre) correu como o previsto e espero que a escola nos conceda mais oportunidades para realizar estes torneios
que tanto captam a atenção e o gosto dos alunos.
Miguel Raposo - 10PD

Estive presente no torneio de futebol da Escola Secundária de Fonseca Benevides que foi organizado pela
turma do 12º PD. A competição começou às 9 h da manhã e prolongou-se até às 18h. E foi possível receber
algumas escolas de fora para assistirem.
Estava tudo muito bem organizado e houve várias equipas a participar e ainda tivemos a honra de receber, na
nossa escola, jogadores do Sporting Clube de Portugal.
A competição foi muito renhida, fizemos jogos nos
dois campos e havia um árbitro em cada campo. A
música serviu para animar as pessoas que estavam nas
bancadas, dando um clima de festa. Os professores estiveram presentes a ajudar na organização do evento.
A minha turma, 10ºPD, ficou em segundo lugar.
Em suma, os torneios têm sido uma experiência fabulosa e gostaríamos de organizar mais torneios no último período, porque fazemos parte de um curso profissional de desporto.
Diogo Ruela Pereira - 10PD
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O Ballet Clássico
sempre foi a minha
paixão e não poderia estar mais grata
por tê-lo descoberto,
por ter encontrado o
meu refúgio. Desde
muito pequena que
comecei a ter aulas e
desde muito pequena
que o Ballet Clássico desempenhou, então, um papel muito
importante na minha
vida.
Tudo começou aos
dois anos e meio, quando eu mesma pedi à minha mãe
(professora de Ballet) para começar a dançar. A partir
daí, foi continuar a lutar e dedicar mais de 15 anos da
minha vida, para atingir um objetivo: ser bailarina profissional. Claro que não foi fácil, foram muitas aulas,
ensaios e mesmo sacrifícios e escolhas na vida pessoal,
mas coisas que no fim de contas valem a pena!

Todos estes anos de dedicação e esforço tiveram o
mesmo objetivo em mente. E, ao ver esse objetivo
aproximar-se mais e mais a cada dia que passa, não
poderia estar mais contente e segura de que todas as
escolhas feitas anteriormente foram, de facto, as mais
acertadas.
Neste momento, estudo numa das melhores escolas
profissionais de dança do mundo e, sendo uma aluna
do ano de graduação, estou então a preparar-me para
ingressar numa companhia de dança e realizar, finalmente, o meu grande sonho. Assim, já há 4 anos que
vivo na Alemanha, tendo-me esta oportunidade impossibilitado de completar os meus estudos em Portugal.
No entanto, e graças à Escola Secundária de Fonseca
Benevides, foi-me permitido aderir ao Ensino a Distância como aluna UAARE. Esta foi uma oportunidade
única que me permitiu conciliar os estudos e o Ballet e,
para além disso, ter sempre um grande apoio e colaboração por parte de todos os professores. Graças a todo
esse apoio e colaboração, fui conseguindo ultrapassar
os obstáculos que me apareceram e por tudo isso estarei sempre muito agradecida!
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