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Pensar o Futuro
Editorial

Na Linha da Frente
Estamos na linha da frente tal como há cento e trinta e três anos quando o
Comendador Campos Melo fundou a nossa escola. Hoje, como ontem, preparamos o futuro com os pés bem firmes, estando cientes do caminho a percorrer.
Proporcionamos aos nossos alunos experiências de aprendizagem diferentes e
melhores. Com a Sala de Aula do Futuro, inaugurada no dia vinte deste mês,
os nossos alunos passam a ter uma ferramenta sólida, sempre presente, sempre
utilizável, para construírem os seus projetos em todos os domínios do Saber.
A Sala de Aula do Futuro, com as suas diversas áreas de brainstorming; de
conceção em equipa, com vídeo conferência em tempo real; com espaço de
construção, com robótica, impressão 3D, produção multimédia e, entre outras,
com secção de apresentação de projeto, com potencialidades chromakey, permite que os alunos se envolvam entusiasticamente em projetos e processos de
aprendizagem que completam o paradigma de escola conectada, própria do Séc.
XXI, como defende Roberto Carneiro.
Há cento e trinta e três anos, a Covilhã estava na linha da frente do ensino
industrial que se começava a fazer no nosso país, devido à visão e trabalho
do Comendador Campos Melo. Todos estes anos passados, continuamos fiéis
à matriz que define a Escola Campos Melo ao sermos uma escola na linha da
frente, com o uso das novas tecnologias e novos meios de trabalho, como as
impressoras 3D que não só começámos a usar antes de algumas universidades,
como na participação na Shell Eco Marathon, em Inglaterra, como nos estágios
profissionais por essa Europa fora, como em tantas outras atividades e clubes,
como agora, com a disponibilização aos nossos alunos de um meio ainda não
existente na nossa região, a Sala de Aula do Futuro.
Fica o desafio para os nossos alunos: usufruam, usem, aproveitem, construam
o futuro.

No rescaldo das comemorações do
aniversário da Escola e das emoções
fortes vividas num dia em que se escreveu mais uma bela página da História
da Campos Melo, gostaria de deixar
uma nota de agradecimento a todos
quantos contribuíram para a concretização do projeto da Sala do Futuro
– alunos, professores, funcionários e
empresas - e ainda aos que quiseram
partilhar connosco mais este passo que
se pretende marcante para a melhoria
da qualidade dos processos de ensino/
aprendizagem.
Depois de uma manhã de contacto
dos nossos jovens com a cidade, através do peddy-paper CamposMelo GO,
vivemos uma tarde plena de partilha
de experiências e (re)conhecimentos,
de afetos e descobertas de um novo
espaço, agora disponibilizado à comunidade, para usufruto de todos. Foi
ainda tempo para entrega de Diplomas
de Mérito, Valor e Excelência e de
conclusão dos cursos aos finalistas do
ano transato e de visita à exposição
dos nossos artistas, no Serra Shopping.
Muitos ecos nos chegaram entretanto, quer pessoalmente, quer através das
redes sociais, mas, na impossibilidade
de os reproduzirmos a todos, permitam-me que destaque, para memória

futura, o que, a propósito do painel que
elaborámos a partir das sugestões dos
alunos para o projeto “A Campos Melo
de A a Z”, escreveu a Cristina Ribeiro,
estudante de Enfermagem, que deixou
a ESCM há 2 anos:
‘Serás sempre recordada por mim
como a ponte entre a minha meninez
e a idade adulta. Tenho pena de quem
não teve o prazer de te conhecer. E
tenho mais pena ainda de quem te conheceu, mas não soube amar-te. Assim
sendo, este é o conselho que deixo a

quem entra nas tuas portas: vivam
como se acabasse amanhã, sintam
como se fosse para sempre.
às memórias. às pessoas. à amizade.
às escadas. ao trabalho. à união. à
qualidade. à tolerância. ao orgulho.
à educação. à lealdade. à juventude.
à liberdade. à nostalgia. ao respeito.
à gratidão. à responsabilidade. à inovação. aos valores. ao ombro amigo.
aos sorrisos. às lágrimas. a nós. a ti.
aos professores. aos alunos #
OBRIGADO
‘

Isabel Fael, Diretora
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Seis dos nossos alunos dos Cursos Profissionais de Mecatrónica e Eletrónica, Automação e Computadores,
após terem terminado o 12º ano com sucesso, tiveram a oportunidade de ir estagiar, na sua área de formação,
para a Polónia e para o Chipre, abrangidos pelo projeto “TECHSHOOLS @EUROPE” – ERASMUS+.
Quisemos saber notícias sobre a nova etapa das suas vidas e eles responderam à chamada:

Paulo Lopes, Presidente do Conselho Geral

Projeto “TECHSCHOOLS
@EUROPE” – ERASMUS+
QUE É FEITO DE VÓS?

Olá a todos!
Neste momento, terminei os meus
estudos, mas também ainda não estou
a trabalhar. Estou à espera de ir para
os estrangeiro e aí sim começar a
trabalhar na minha área e aplicar o
que aprendi, ao longo de três anos,
na Campos e no estágio que fiz na
Polónia.
Fábio Lima

Após o estágio no Chipre, consegui
entrar no Instituto Politécnico de
Castelo Branco num curso de CTESP
de Desenvolvimento de Produtos
Multimédia.
Diogo Caetano

Neste momento estou a trabalhar
numa empresa vocacionada para a
web. Conheci algumas pessoas que
trabalhavam nesta área enquanto
estagiava no Chipre e comecei a
gostar especialmente da construção
de websites. Estou muito agradecido
pela oportunidade que o ERASMUS
me ofereceu, pois provavelmente
ajudou-me a escolher a minha profissão de futuro. Além deste trabalho,
frequento também o primeiro ano
do CTESP de Informática na Escola
Superior de Tecnologia e Gestão de
Oliveira do Hospital com o objetivo
de alcançar a licenciatura e mestrado.
Francisco Colaço

O meu nome é Nelson Bidarra e
sou um dos alunos que fez o estágio
no âmbito do programa Erasmus+. O
estágio propriamente dito teve duração
de 3 meses, embora tenha estado no
Chipre, durante 3 meses e 1 semana,
pois na primeira semana tive um curso
de língua Grega. Atualmente, estou
a estudar na Guarda, no IPG, num
Curso Técnico Superior Profissional
de Desenvolvimento de Aplicações
Informáticas.Estou bastante contente
com a minha escola, gosto bastante do
curso, da maioria dos meus colegas,
das instalações e dos professores.

Depois da Polónia estive 3 meses
em Portugal. Como não encontrei
oportunidades que me proporcionassem uma evolução na minha
área, decidi viajar até à Suíça, de
onde escrevo neste momento, para
junto da minha família. Procuro uma
oportunidade de trabalho em Mecatrónica ou derivados como Mecânica
de automóvel ou até em indústrias
em série. É mais uma etapa e mais
um desafio.
Obrigado por tudo e um Bom Ano
2017 para todos.

Nelson Bidarra

André Malaca

Há mais vida para além das aulas

Parabéns Rui

O Rui conquistou o 1º lugar no IV Concurso de Fotografia “Uma foto pelo
olhar da diferença” promovido pela APPACDM da Covilhã. A exposição esteve
patente na Tinturaria - Galeria de Exposições até ao dia 04 de dezembro.

4ª Edição Portugal
Entre Gerações

Feira do Empreendedorismo

Em colaboração com a Biblioteca da Escola Secundária Campos Melo, os alunos do 11º D1, do Curso Profissional
Técnico de Comércio organizaram a Feira do Empreendedorismo, que se realizou no dia 15 de dezembro nas instalações
da nossa Escola. Contámos com a participação e o empenho de muitos jovens empreendedores, bem como Professores,
Assistentes Operacionais e Encarregados de Educação.

Viver o Natal na Campos Melo
A atividade, levada a cabo pelo Departamento de Línguas, contou com uma adaptação do Auto da Barca do Inferno de
Gil Vicente feita pelos alunos do 9ºano e com a dramatização de quadras tradicionais intituladas “O Menino e o pião”.

Promovida pela Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, a Escola Superior de
Gestão do Instituto Politécnico de Castelo Branco, a Escola Profissional da
Raia e a AHRESP de Castelo Branco, a 4ª Edição Portugal entre Gerações,
decorreu no Centro Cultural Raiano, no passado dia 25 de outubro e contou
com a presença de Sua Exa. a Sra. Secretária de Estado do Turismo. A Escola
Secundária Campos Melo, fez-se representar com os alunos dos Cursos Profissionais de Técnico de Secretariado e Técnico de Comércio.

Intercâmbio com Tiétar

Intercâmbio dos alunos do 7ºA com os alunos espanhóis da IESO Gabriel Garcia Marques de Tiétar.

Natal no Hospital

Ficou no Top 3 dos mais votados, o presépio elaborado pelos utentes do
Centro de Dia e Residencial da Mutualista, com a colaboração dos alunos do
Curso Profissional de Técnico de Desenho Digital 3D da Escola Campos Melo.

Projeto ComParte

A Nossa Escola aceitou o convite e os alunos do 10ºAB e 12ºC participaram, a 12 de janeiro, na iniciativa Jovens a
Pensar a Educação no Roteiro Para a Cidadania em Portugal, integrada no Projeto ComParte. De acordo com os testemunhos dos presentes, foi uma experiência de cidadania ativa fantástica que a todos enriqueceu.

Aniversário da Campos Melo
133 anos ao Serviço da Educação

Projetos
PROJETO ERASMUS +
”My world in the drop of water”

A reunião preparatória do projeto ocorreu em Vilnius, Letónia, com os representantes de todos os países participantes: Portugal, Lituânia, Letónia, Estónia,
Holanda e Turquia. O próximo encontro será em Portugal, na Campos Melo,
no próximo mês de março.

PROMIT(ARTE)
De 17 a 23 deste mês, teve lugar no Serra Shopping a exposição “Promit(arte)”. Um dos objetivos era mostrar os
trabalhos dos alunos do 10º ao 12º ano. Os trabalhos revelam a aplicação dos ensinamentos transmitidos nas disciplinas
de Desenho A e Oficina de Artes. A qualidade alcançada e a criatividade patente nas várias obras, fazem jus ao mais
simples, puro e belo ato da fruição estética. Com esta exposição e as que se seguirão, procuramos promover e mostrar
junto da comunidade os trabalhos desenvolvidos por estes jovens artistas. O facto de os alunos verem o seu trabalho e
empenho exposto ao público, procura dar-lhes uma motivação extra para as atividades académicas e artísticas.

