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O DESAFIO DA GESTÃO ESCOLAR A Verdade, um valor que a TVI
Todos reconhecemos que o
papel da Escola, hoje, é muito
abrangente e de uma enorme
responsabilidade, na formação
integral das crianças, dos
adolescentes, dos jovens e
também dos adultos.
Através da educação,
pretende-se que o ser humano se
adapte ao meio ambiente, criando
condições para a aquisição de
conhecimentos, desenvolvimento
de competências, valores,
atitudes favoráveis a essa
adaptação, mas também à
iniciativa, ao espírito crítico, à
criatividade, à inovação e à
liderança.
Neste novo perfil de Escola, as
estruturas educativas de gestão
intermédia e de topo têm um
papel fulcral, pois exige-se
competências de criatividade,
comunicação, participação,
motivação, decisão, negociação,
gestão e liderança.
A Escola tem a missão de um
serviço público de qualidade e
prestar contas dos seus
processos e dos seus resultados,
nas diversas áreas – educativa /
pedagógica, administrativa e
financeira.
O espaço de gestão exige que
o director tenha uma visão
integrada e um plano de acção
que contemple as diversas áreas
de intervenção, pois o gestor é,
por natureza, um solucionador de
problemas, sejam as acções

dirigidas para os objectivos,
recursos,
estruturas
da
organização ou para as pessoas.
O gestor enfrenta problemas e
tenta soluções com vista a
alcançar os melhores resultados
possíveis, mas também antecipa
cenários, define estratégias e
dinamiza as suas equipas.
O gestor define estratégias de
tomada de decisão, tendo em
vista que a sua equipa não se
limita aos seus colaboradores,
alunos,
professores
e
funcionários, mas é também
composta pelos pais e por toda a
comunidade, que deve ser
mobilizada. Neste quadro
compete-lhe organizar os
recursos, planear, gerir, dirigir,
controlar, avaliar e prestar contas.
O gestor líder deve agir com
energia, visão estratégica e
transmitir força, ânimo, não só ao
seu núcleo duro, mas a todos os
colaboradores da instituição. Este
tipo de gestor pratica uma
liderança eficaz para dirigir, sendo
motivador o seu empenho junto
das pessoas para que haja
resultados.
Liderar é um processo de
influência social, no qual o líder
procura obter a participação dos
colaboradores, num esforço para
atingir os objectivos, mantendo o
equilíbrio e o controlo da
organização, não descurando as
metas, os objectivos, os valores,
(CONTINUA NA PÁGINA19)
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AVISOS
ASSUNTO: MATRÍCULAS
NA EDUCAÇÃO PRÉESCOLAR
Avisam-se todos os Pais/
Encarregados
de
Educação
interessados que se encontram a
decorrer, até 22 de Junho de 2011, as
matrículas para o ingresso pela
primeira vez na Educação Pré-escolar.
Para o efeito, devem dirigir-se aos
Serviços Administrativos na Escolasede (Básica e Secundária de Penalva
do Castelo), acompanhados de:
- Exame médico
- Fotocópia de Boletim de
Nascimento, Bilhete de Identidade
ou Cartão de Cidadão
- Fotocópia do Cartão de Utente
do Centro de Saúde
- Fotocópia do Nº de
Identificação da Segurança Social
- Fotocópia do Cartão de
Beneficiário de Subsistema de Saúde
(ADSE, SAMS, etc…)
- Boletim de Vacinas
- 1 fotografia (facultativo)
- Despesas Administrativas – 2 •

ASSUNTO: MATRÍCULAS
NO 1º CICLO DO ENSINO
BÁSICO
Avisam-se todos os Pais/
Encarregados
de
Educação
interessados que se aguarda a
publicação de nova legislação sobre
o processo de matrículas no 1º CEB.
Prevê-se que as matrículas para
o 1º ano se iniciem no próximo dia
15 de Abril, através de acesso directo
dos Pais / Encarregados de Educação
numa Plataforma Electrónica, no
Portal das Escolas, com o cartão de
cidadão. Porém, continuará a ser
possível efectuar a matrícula
presencialmente, na Escola-Sede.
Quando
houver
mais
informações, divulgaremos nos
locais próprios.
Penalva do Castelo,
8 de Abril de 2011
A Presidente da Comissão
Administrativa Provisória:
Maria Isabel da Silva Serra

não respeitou
Na sequência do programa “Repórter
TVI”, transmitido no passado dia 7 de
Março de 2011 na TVI, intitulado “No início
era o verbo”, e a propósito da parte da
reportagem respeitante ao aluno do
Agrupamento de Escolas de Penalva do
Castelo, no referente ao breve excerto da
entrevista que concedi à repórter Ana Leal,
na qualidade de Presidente da Comissão
Administrativa Provisória, venho, por este
meio e junto da comunidade educativa,
prestar os esclarecimentos que se impõem
e repor a verdade dos factos.
1º As minhas palavras aparecem
soltas e descontextualizadas na entrevista;
2º Expliquei à repórter que o aluno faz
parte da Educação Especial, ao abrigo do
Decreto-lei nº 3/2008, de7 de Janeiro,
usufrui de um Currículo Específico
Individual, pois tem dificuldades de
carácter permanente, derivadas do seu
quadro global de défice cognitivo (por uma
questão de preservação da individualidade
e privacidade do aluno, não
pormenorizarei nenhuma situação);
3º Dentro deste Currículo Específico
Individual, o aluno frequenta dois dias por
semana uma IPSS, onde está
devidamente protocolado um plano de
trabalho, de modo a desenvolver as suas
competências pessoais e sociais, em
regime pré-profissional;
4º Durante o seu horário escolar (três
dias por semana), o aluno está inserido no
seu grupo / turma para desenvolver
competências pessoais e sociais com os
seus pares, bem como um projecto pessoal
de crescimento emocional, cívico e
comportamental, nomeadamente nas áreas

curriculares não disciplinares e expressão
artística, e ainda Educação Física;
5º Durante o seu horário lectivo
semanal, usufrui ainda de apoio educativo
por um professor de Educação Especial e
de acompanhamento em sessões de
Psicologia;
6º Este aluno, desde a frequência do
Jardim de Infância de Germil, no 1º Ciclo
na EB 1 de Germil, no 2º Ciclo e 7º Ano na
EBI de Ínsua, sempre beneficiou de
medidas da Educação Especial;
7º A par das medidas de Educação
Especial, foi acompanhado desde cedo
nas consultas de Desenvolvimento no
Hospital Distrital de Viseu, em
Pedopsiquiatria, Fisiatria e Terapia da Fala;
8º Neste momento, decorre uma
avaliação das condições e do perfil do
aluno, estudando-se a possibilidade de vir
a integrar um curso profissionalizante na
APPACDM.
À repórter da TVI não interessou
divulgar a verdade, preocupou-se em
mascarar a realidade, de forma a produzir
uma peça sensacionalista. A forma leviana
e irresponsável como tratou um tema tão
importante ofende todos os envolvidos,
nomeadamente toda a comunidade
educativa.
PS: Ao abrigo do direito de resposta
previsto nos artigos 24º a 26º da Lei nº 2/
99, de 13 de Janeiro, vou solicitar junto da
TVI a reposição da verdade dos factos.
A Presidente da CAP do
Agrupamento de Escolas de Penalva
do Castelo
Maria Isabel da Silva Serra

AGEND
A DO 3º PERÍODO
GENDA
• Início: 26 de Abril
Termo: 9 de Junho para o 9º, 11º e 12º ano
22 de Junho para os restantes anos
5 de Julho para a Educação Pré-escolar
Junho / Julho - a confirmar para os cursos do Programa NOVAS
OPORTUNIDADES (C.E.F., C. PROFISSIONAIS e E.F.A.), de acordo com as
respectivas horas de formação previstas
• PROVAS DE AFERIÇÃO do ensino básico (de âmbito nacional), para o 4º e 6º ano:
Língua Portuguesa: 6 de Maio; Matemática: 11 de Maio
Afixação das pautas: 17 de Junho
• VII PERCURSO PEDESTRE HISTÓRICO-CULTURAL “Caminho dos
Galegos”: 29 de Maio
• Afixação das pautas de avaliação interna: 9º, 11º e 12º ano – 15 de Junho
• EXAMES DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO 2º E 3º CICLOS:
1ª Fase – chamada única - de 20 de Junho a 1 de Julho para 3º ciclo; de 27 de
Junho a 7 de Julho para 2º ciclo;
2ª Fase – chamada única - de 1 a 7 de Setembro para os dois ciclos;
Afixação das pautas com as classificações dos exames: 1ª Fase – 15 de Julho;
2ª Fase – 13 de Setembro
• EXAMES NACIONAIS DO ENSINO BÁSICO – 9º ano:
1ª chamada (chamada obrigatória) – Língua Portuguesa: 20 de Junho;
Matemática: 22 de Junho
2ª chamada (chamada para situações excepcionais) – Língua Portuguesa:
27 de Junho; Matemática: 30 de Junho; Português Língua Não Materna: 22 de Julho
Afixação das pautas com as classificações das 1ª e 2ª chamadas: 14 de Julho
• EXAMES NACIONAIS E DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO ENSINO
SECUNDÁRIO:
1ª Fase – chamada única - de 20 a 30 de Junho
2ª Fase – chamada única - de 22 a 27 de Julho
Afixação das pautas com as classificações dos exames: 1ª Fase – 15 de Julho;
2ª Fase – 9 de Agosto
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ALUNOS DE FÍSICA ESTÃO APURADOS PARA FINAL
REGIONAL DO CONCURSO “F1 IN SCHOOLS”
Desde o início do ano lectivo que
estamos inscritos no concurso “F1 in
Schools”,
sendo
este
da
responsabilidade da RECET. Devido à
nossa localização geográfica, ficámos
ligados ao CITEVE – centro tecnológico
da indústria do vestuário com sede em
Vila Nova de Famalicão.
Este concurso consiste em criar um
modelo de um carro de fórmula 1 em
miniatura, utilizando um software de
modelação 3D disponibilizado pelo
concurso. Posteriormente, o carro vai
ser maquinado e pintado para participar
em testes de velocidade e apresentação

pelos alunos de Física do 12ºA
adiante identificados.
Até agora já conseguimos
ultrapassar a 1º etapa - apuramento
para a fase regional, tendo sido
seleccionados segundo critérios
internacionais e pelo júri do CITEVE,
ficando apurados entre os 14
melhores de centenas de candidatos.
Esta fase regional irá decorrer no
próximo dia 2 de Maio, no centro
tecnológico de Vila Nova de Famalicão.
com equipas de todo o País.
A nossa Escola inscreveu-se com
a equipa “Platinum”, constituída
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CONSELHO GERAL
TRANSITÓRIO
2010/2011
No decurso do último mês de
Março, ficou concluída a
constituição do Conselho Geral
Transitório do nosso Agrupamento
de Escolas, além de que tomaram
posse os respectivos membros e foi
eleita a sua Presidente.

Bruno Augusto, Diana Ferreira,
Fábio Matos, Marisa Loureiro,
Paulo Gil e Sónia Gomes, 12ºA

ARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
ONDE P
PARAM
- Como foi o seu percurso escolar
na sua infância e juventude?
- O meu percurso escolar foi
precisamente igual ao de outras crianças.
Comecei no ensino primário, na escola
onde até há bem pouco tempo funcionou
o jardim-de-infância, e depois concluí o
ensino obrigatório (9ºano) na escola C+S,
hoje Básica e Secundária.
- Porque desistiu da escola após a
conclusão do 9º ano?
- Desisti da escola por força da idade,
pois não gostava de estudar. Optei por
desistir e começar a trabalhar.
- Como aluno, que disciplinas mais
o cativavam e porquê? E as que
menos apreciava?
- As disciplinas que mais me
cativavam como aluno eram História,
porque era interessante a nível do saber
da história do nosso país,
essencialmente, e Educação Física, uma
vez que sempre fui uma pessoa que
praticou desporto por gosto, joguei
futebol e chamava-me mais a atenção
nesse sentido. As que menos apreciava
eram Matemática e Físico-Química.
- Que recordações guarda da
nossa escola?
- Guardo essencialmente boas
recordações, porque acho que nunca tive
lá más experiências e sobretudo foi onde
aprendi muita coisa que me é bastante
útil para o resto da vida.
- Da sua passagem pela escola,
que situação vivida se tornou mais
notável?
- Talvez a de ter terminado o 9º ano,
uma vez que já tinha tomado a decisão
de sair, por minha própria vontade, e
porque era a escolaridade obrigatória na
altura.
- Lembra-se de algum (ns) momento
(s) em que experimentou mais
dificuldades?
- Não me lembro de alguma
dificuldade passada, como disse atrás,
os bons momentos superaram os maus,
não me lembro de nenhum momento que
tenha sido mais difícil, simplesmente tive

A Escola-sede regista 24 anos de funcionamento e várias têm
sido as fornadas de alunos que por aqui passaram e fizeram o
seu percurso escolar.
E surgiu a ideia: o que é feito dos nossos ex-alunos? Que
rumo seguiram? Que recordações guardam desta casa que
também foi deles?
Desta vez fomos ao encontro de um ex-aluno que frequentou
e concluiu em 1988 o 1º ciclo do ensino básico, na antiga Escola
Primária da Vila, de onde é natural, tendo transitado para a
nossa escola para cumprir o 2º e o 3º ciclo, o que sucedeu
entre os anos lectivos de 1988/99 e de 1994/95, altura em que
concluiu o 3º ciclo – 9º ano.
Referimo-nos a Manuel José Gomes Pereira, que visitámos
num local que lhe é particularmente grato: o quartel dos
Bombeiros Voluntários de Penalva do Castelo, onde exerce
actualmente as funções de 1º Comandante.
mais dificuldades ao nível
da Matemática.
- Conhecemos a sua
ligação aos bombeiros
voluntários desde muito
jovem. Qual o motivo que
o levou a entrar para a
Associação
dos
Bombeiros Voluntários
de Penalva do Castelo?
- Como referiram,
entrei muito jovem, porque vim morar
para o quartel com 2 anos de idade. Fui
criado no seio desta família dos
Bombeiros, o que me cativou bastante,
pois sempre presenciei e fiz parte das
actividades diárias deste corpo de
bombeiros. Obviamente fiquei com o
espírito de bombeiro voluntário “no
sangue”, fiquei a gostar de ajudar as
pessoas e da missão que desenvolvem
os bombeiros no seu dia-a-dia.
- O que significa ser comandante
desta corporação?
- Significa responsabilidade,
organização e principalmente a
capacidade de criar motivação para os
próprios bombeiros desempenharem a
sua missão o melhor possível.
- Ao longo do seu percurso como
bombeiro, que situação vivida não se
apagará nunca da sua memória? Porquê?

- Tenho várias situações,
principalmente a nível de acidentes, de
perda de colegas nos teatros de
operações, essencialmente em momentos
a nível do socorro à população. São coisas
que ficam registadas e jamais vou
esquecer, vão ficar na minha memória para
o resto da minha vida.
- Quantos bombeiros integram a
Associação e qual a média de idades?
- A corporação é composta por
diversos quadros: o quadro activo com
cerca de 50 elementos, o quadro de
reserva com 56 elementos, o quadro de
honra com cerca de 22 elementos e o
quadro de comando com 2 elementos, ao
qual pertenço como comandante e com
um segundo elemento que é o 2º
comandante.
Os elementos do quadro activo, como
a própria designação indica, são os

elementos que prestam serviços
activamente nesta corporação e são
obrigados a prestar 275 horas de serviço
anuais, das quais 140 horas são de
socorro, 70 horas são de formação e 65
horas para outras actividades; se estes
elementos não as conseguirem realizar,
passam automaticamente para o quadro
de reserva. Neste quadro de reserva, os
elementos auxiliam nos serviços
prestados à população dentro da sua
disponibilidade, quer pessoal, quer
profissional. Os elementos do quadro de
honra são aqueles que no passado
prestaram serviços no quadro activo, mas
que se viram obrigados a sair devido a
incapacidades físicas ou devido à idade,
com o parâmetro de terem pelo menos
15 anos de serviço operacional no quadro
activo.
- Parece-lhe que os jovens se
aproximam ou afastam cada vez mais
dos bombeiros voluntários?
- Eu acho que cada vez mais os
jovens se interessam pelos bombeiros e
cada vez aderem mais. Obviamente
temos bastantes dificuldades em ter
jovens na corporação, visto que é um
concelho pequeno e os jovens têm de
prosseguir estudos para fora ou vêemse obrigados a trabalhar também fora do
nosso concelho, à procura de novas
(CONTINUA NA PAGINA 15)
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Segundo encontro do Projecto Comenius CARE
Change your Attitude and Respect the Earth
(23 a 28 de Março de 2011)
Mais uma vez alunos do ensino
secundário do Agrupamento de
Escolas de Penalva do Castelo
viajaram internacionalmente em
busca de novos conhecimentos,
experiências, culturas e hábitos.
Desta vez foi Rzeszów, na Polónia,
que os alunos portugueses tiveram a
oportunidade de visitar e que
constituiu a segunda mobilidade do
projecto.

As famílias que nos receberam
foram muito simpáticas e
acolhedoras, tentando sempre
agradar-nos, tal como todo o povo
polaco. A gastronomia polaca foi um
verdadeiro desafio, pois é muito
diferente da nossa: o chá que bebem
a toda a hora, o pepino e o tomate ao
pequeno- almoço e as ervas
aromáticas nas refeições são alguns
dos exemplos.

Apresentação de actividades por alunos portugueses

Portugueses à descoberta de Rzeszów

Detalhe do Castelo Wawel, ex-sede
do governo polaco
por cinco séculos. Cracóvia, Polónia

Renata Costa e Marisa Amaral, 11ºA

Projecto Comenius WUCES
Três professoras e três alunos do Agrupamento de Escolas de
Penalva do Castelo participaram na última mobilidade do Projecto
Comenius Wish Upon a Clean Energy School (WUCES), que
decorreu entre os dias 3 e 8 de Abril. O destino desta visita foi a Escola
Giovanni XXIII, em Isérnia, na região de Molise, Itália, a de 149 km da
capital, Roma.
Esta mobilidade teve como objectivo efectuar o encerramento e a
avaliação do projecto. O programa em Itália incluiu visitas de estudo
no âmbito da temática do projecto, a estações de exploração de
recursos energéticos e a um observatório de astrofísica. As diferentes
escolas prepararam uma exposição com a compilação dos trabalhos
realizados ao longo do projecto, bem como das visitas de estudo
realizadas nas diversas mobilidades efectuadas até ao momento.
A Coordenadora do Projecto, Professora Susana Silva

Esta viagem foi não só uma
oportunidade de os alunos
seleccionados conhecerem os céus,
visto que passaram cerca de 8 horas
a “voar”, mas também uma
oportunidade de conhecerem uma
cidade linda e magnífica como é
Cracóvia, com tanta história para nos
contar, e a arquitectura moderna
característica de Rzeszów.

Os
alunos
portugueses
destacaram-se pelo seu dinamismo,
simpatia e o “à-vontade” com a língua
inglesa em todas as actividades, bem
como no convívio com as famílias de
acolhimento.
Apesar
do
pouco
que
conhecemos, a Polónia revelou-se um
país amigável, acessível, cheio de
história e com grande potencial a ser
explorado.

Professores e alunos portugueses na escola de Rzeszów. A perfeita harmonia de cores e
de todos os alunos participantes no projecto.

Escola viva
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Ida ao teatro
No dia 23 de Março, nós, os alunos
do 6ºC, fomos ao Teatro Viriato, em Viseu,
para assistirmos à representação da peça
“Trava ou Destrava Línguas”, de Anabela
Brígida e Carla Bolito. Vamos contar
como foi.

Gente que lê
As actrizes

Actores por um dia

No ano lectivo passado, em
Formação Cívica, combinámos retirar
uma parte às nossas poupanças, todas
as semanas, para amealharmos e
podermos realizar uma actividade
agradável e educativa. Este ano a
oportunidade de concretização chegou.

Chegados ao Teatro, deram-nos um
desdobrável onde se explicava o que é
um Trava ou Destrava Línguas – “(…)
forma literária de raiz tradicional, rimada,
de ritmo fácil e de forma rápida, usada
em muitas ocasiões, para brincadeiras
populares. Recorrem à repetição de uma
mesma consoante, (…) aliteração(…).
Torna-se quase impossível pronunciá-los
sem tropeçar, quando são ditos
depressa”. Também trazia um trava-

“o mar bateu à porta do ovo”, “o tatu vai
querer uma ralha para nada”… - fomos
actores principiantes, num atelier que
durou cerca de 25 minutos.
O estômago dava horas e eram horas
de ir até ao McDonald,s… o almoço foi
um happy meal e uma sobremesa “à
escolha do freguês”. Tivemos depois
direito a um brinde e balões! Aqui, não
podemos esquecer a “Play house”, a
parte mais divertida para alguns, que se
descalçaram (“que cheiro a chulé!”) e
encheram “a barriguinha” de diversão a
subir e descer naquela torre!!
Mais tarde, já no Parque do Fontelo,
desvendámos quem era o nosso amigo
secreto, jogo que tínhamos vindo a jogar

e que terminava nesse dia, com uma
oferta ao nosso amigo – surpresa para
alguns, para outros nem por isso, já
haviam descoberto, fazia tempo! De
seguida, jogos no Fontelo não faltavam
– matraquilhos, campo de futebol,
equipamentos para fazer exercícios,
parque infantil, … - cada um de nós
correu para onde mais gostava.
Mas nós tínhamos apanhado boleia
e os jogos dos nossos colegas de viagem
tinham acabado. Era hora de recolher!
Lá regressámos, felizes, tinha sido um
dia mega fixe!!!
Alunos do 6ºC
30 de Março 2011

COMISSÃO DE PROTECÇÃO
DE CRIANÇAS E JOVENS

Almoço no McDonalds

Colámo-nos a outra actividade
desportiva do Clube de Desporto Escolar,
que ia realizar-se no Fontelo, em Viseu…
e boleia já tínhamos! Farnel não
precisávamos, no programa constava o
almoço no McDonald,s (esqueçam por
hora a alimentação equilibrada, soubenos a dia especial, a sair do habitual!).
As mais “sensação” da turma toca de pôr
óculos de sol, mesmo à maneira, até as
apelidaram de “Kittys”!

língua para completarmos e a biografia
das duas actrizes que iam representar.
Assistimos à peça sentados em roda, em
almofadas, no chão. Foi extraordinário!
As actrizes eram muito talentosas!
Depois, em pequenos grupos, fomos
convidados a retirar de um saco palavras
e com elas construirmos frases para
serem ditas, com mímica. Disseram-se
várias: “a xuxa foi à rua de cavalo e não
encontrou nada excepto um bombom”,

Quem pode e deve sinalizar as situações de perigo
De acordo com o art.º 66º da LPCJP (Lei de Protecção de Crianças e
Jovens em Perigo), qualquer pessoa que tenha conhecimento das situações
previstas no art. 3º (situações de
perigo) pode comunicá-las às
entidades com competência em
matéria de infância e juventude
(nomeadamente as autarquias
locais, segurança social, escolas,
serviços de saúde, forças de
segurança,
associações
desportivas,
culturais
e
recreativas).
Sinalização obrigatória
A sinalização é obrigatória para qualquer pessoa que tenha
conhecimento
de
situações que ponham em
risco a vida, a integridade
física ou psíquica ou a
liberdade da criança ou
jovem (nº 2 do artigo 66º
da LPCJP).
Observação: as
comunicações
ou
sinalizações às entidades com competência em matéria de infância ou
juventude e à CPCJ podem ser anónimas.

O 6ºC no Teatro Viriato

A Representante de Educação na CPCJ de Penalva do Castelo,
Professora Clarinda Pires
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Cumpriu-se mais uma vez o
calendário previsto para a participação
do Ensino Secundário da nossa escola
no Projecto Parlamento dos Jovens.
Em Janeiro, realizou-se a eleição dos
deputados, no dia 13, com grande afluência
às urnas, bem como uma sessão de
esclarecimento, no dia 17 seguinte, para os
alunos do ensino básico e do secundário,
que contou com a presença do deputado do
PSD João Figueiredo, em que este abordou
os temas em debate nos dois ciclos.
Seguiu-se a Sessão Escolar, em 25
de Janeiro, em que os deputados
apresentaram as suas medidas e
argumentos, tendo sido eleitas como
deputadas efectivas as alunas Carla
Beatriz Loureiro Albuquerque e Ana Lurdes
Martins Gomes e como suplente a aluna
Marta Isabel Magalhães Lopes, todas do
10º ano de escolaridade, que
representaram o Agrupamento na Sessão
Distrital que decorreu em Tarouca, no
passado dia 29 de Março, e em que
tiveram uma óptima prestação. Tiveram a
O Deputado João Figueiredo,
do PSD

oportunidade de serem esclarecidas pelo
deputado Almeida Henriques, do PSD, de
questionarem algumas das escolas
presentes, de apresentarem e defenderem
as medidas e argumentos constantes da
Recomendação da nossa escola.
O tema que o nosso Agrupamento
sugeriu para a próxima edição do “Parlamento
dos Jovens”, no próximo ano lectivo, é: “Que
futuro para a União Europeia?”.
Recomendação Apresentada
na Sessão Distrital
Medida 1
Propomos que exista igualdade no
apoio monetário dado aos diversos cursos
do ensino secundário, nomeadamente
entre os cursos científico-humanísticos e
os cursos profissionais.

Escola viva

Medida 2
Propomos que as aulas de
substituição nos cursos científicohumanísticos só existam quando a escola
tiver nos seus quadros professores que
durante todo o ano consigam garantir a
substituição na sua disciplina.
Argumentos:
Propomos a
igualdade entre os
cursos científicohumanísticos e os
c u r s o s
profissionais, nos
apoios monetários
concedidos, pois
consideramos
esta situação
injusta e contrária
ao princípio da igualdade perante a lei e
da igualdade de oportunidades no acesso
à educação, consagrados nos artigos 13º
e 74º da Constituição da República
Portuguesa.
Um aluno que escolha seguir um
curso profissional tem todo o apoio a nível
monetário por parte da escola (material
escolar, transporte, alimentação…), o

Duas deputadas,
alunas do 10ºB
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mesmo não acontece com um aluno que
escolhe seguir um curso de
prosseguimento de estudos, ao qual a
escola não oferece o mesmo tipo de
ajuda monetária.
Queremos esta situação alterada, tanto
mais que ao Estado compete “estabelecer
progressivamente a gratuitidade de todos
os graus de ensino”, segundo o artigo 74º
da actual Constituição.
Propomos o fim das aulas de
substituição nos actuais moldes, dado
serem na maioria dos casos uma perda
de tempo; elas só deveriam existir se
fossem para compensar e continuar as
aulas dos professores que faltam.
Os alunos são obrigados a ir para a
escola mais cedo ou sair mais tarde
quando sabem que o professor vai faltar
só para não terem faltas, o que parece
absurdo, quando a escola não está

Mesa da sessão escolar

organizada no sentido de compensar de
forma produtiva estas aulas de
substituição, a que agora lhe chama outro
nome. Para os alunos seria mais
vantajoso utilizarem livremente estes
tempos na biblioteca, que agora está
quase sempre deserta durante o período
lectivo, ou nas salas de estudo ou a
conviverem.
Os professores responsáveis
Isabel Nogueira e José Veiga

Realizou-se, no passado dia 28 de Março, a sessão distrital do Parlamento dos Jovens
- Básico, subordinada ao tema: “Violência em Meio Escolar.” A sessão deste ano decorreu no
Auditório Municipal de Castro Daire e contou com a participação de 41 escolas do distrito de
Viseu.
Os trabalhos foram orientados por uma deputada da Assembleia da República e
todas as escolas, através dos seus deputados, tiveram oportunidade de colocar 1
questão, antes do início dos trabalhos.
O nosso agrupamento, como todos os outros agrupamentos/escolas, participou
com os seus três deputados – Bruno Pais e Joana Gomes do 5ºD e Luís Vasco
Fernandes do 7º D, que apresentaram e defenderam empenhadamente o Projecto
de Recomendação, elaborado em tempo, com a colaboração dos colegas do ensino
básico e aprovado
na
Sessão
Escolar, realizada
em Janeiro.
Foi um dia de
trabalho intenso,
das 9h00 às
19h30, porque
f o r a m
apresentados,
discutidos
e
votados
41
p r o j e c t o s
diferentes. Mas
também foi uma oportunidade de convívio e aprendizagem em que 123 jovens alunos,
com idades compreendidas entre os 10 e os 15 anos, interagiram e trocaram
experiências e saberes. Refira-se que a votação foi feita de modo electrónico, o que
despertou grande entusiasmo nos participantes.
O programa Parlamento dos Jovens é, sem dúvida, um meio privilegiado de
promoção da cidadania, da participação cívica e política, do respeito pela diversidade
de opiniões, do debate democrático, da liberdade...
Para conhecimento de todos, apresentamos aqui as medidas que os jovens
deputados do nosso agrupamento defenderam:
1. Propomos a criação, na escola, de um gabinete de apoio ao aluno, constituído
por elementos de segurança e da comunidade escolar; com pessoas especializadas na
área de bullying e outros tipos de violência. Destacamos a necessidade de psicólogos
para ajudar a ultrapassar eventuais traumas.
2
Reforçar a vigilância dos recintos escolares colocando câmaras de vigilância,
mais patrulhas nas entradas da escola e espaços envolventes. Também poderão
constituir-se equipas que circulem pela escola durante os intervalos e horas de almoço.
3
Aplicar castigos exemplares aos jovens agressores e responsabilizar os
pais e encarregados de educação por esses actos.
A professora coordenadora, Maria do Céu Gonçalves

Flashes do Dia-a-dia
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N O V A S D A S B E’s
Bibliotecas Escolares
A Semana da Leitura decorreu entre os
dias 21 e 25 de Março.
Como no dia 21 se comemorava o Dia da
Floresta e da Poesia, foram realizadas, na
Biblioteca da EBS, declamações de poemas
alusivos à floresta, por alunos do 3º ciclo,
do Secundário e de cursos EFA (nocturno).
Foi também executada por alunos do Curso
de Educação e Formação de Carpintaria de
Limpos
a
“Árvore
da
Leitura”, que foi
colocada na
Biblioteca. Nesta
árvore, foram
s e n d o
acrescentadas
folhas, ao longo
da semana, em
que cada aluno
escrevia o que
sentia
em
relação
à
Leitura.
A professora Helena Silva elaborou o
cartaz da “Semana da Leitura” (BE de
Ínsua), que irá servir de suporte para
actividades de leitura e de escrita criativa, pois
permite que personagens se movimentem e
transformem a leitura inicial.
Na EBI, alunos do 5º e 6º ano participaram
com entusiasmo no Bibliopaper que decorreu
na Biblioteca. Os alunos da turma B do 8º ano,

O Governo actualmente demissionário lançou
a Iniciativa Novas Oportunidades, com o firme
objectivo de “dar um forte e decisivo impulso à
qualificação dos portugueses”, requisito
indispensável para o “crescimento económico e
para a promoção da coesão social”.
A iniciativa assenta em dois pilares, bem
definidos:
1. O ensino profissionalizante de nível
básico (Cursos de Educação e Formação de Jovens)
e de nível secundário (Cursos Profissionais), como
verdadeira opção para muitos dos nossos jovens.
2. A educação e formação de adultos,
como forma de proporcionar uma nova
oportunidade de recuperar, completar e progredir
nos seus estudos a todos aqueles que entraram na
vida activa com baixos níveis de escolaridade.
No concelho de Penalva do Castelo, o
Agrupamento de Escolas assume esse papel de
contribuir para a elevação do nível de qualificação
/ profissionalização da sua população.
Divulgada a oferta formativa em vigor na última
edição do PENA JOVEM, informamos os nossos
leitores sobre o ponto de situação actual, em relação
à iniciativa Novas Oportunidades.
- Cursos de Educação e Formação (CEF),
com 2109 horas de formação (2 anos), que
conferem certificação escolar equivalente ao 3º
ciclo – 9º ano e profissional de nível II na área
específica de cada curso: os formandos do curso
de Pastelaria e Panificação (turma 8ºF) prosseguem
as suas actividades de formação neste 1º ano,

acompanhados e orientados pela professora
Fernanda Bandeira, representaram a peça
“João Sem Medo” para a turma D do 5º ano.
As Coordenadoras do Pré-Escolar e do 1º
Ciclo apresentaram a obra “Valéria e a Vida”,
de Sidónio Muralha, subordinada ao tema “Ser
Feliz no Planeta Azul”, às turmas/salas do 1º

alunos do 4º A, que ouviram com atenção e
participaram na interacção que foi criada após
a audição da história. Também apresentaram
um pequeno Teatro de Sombras aos alunos
do 6º ano - turma B. Houve Encarregados de
Educação que se disponibilizaram para
participar nesta Semana da Leitura e leram
uma história para algumas turmas do 1º Ciclo.
O Sr. Padre José António e o professor Jorge
Paixão dinamizaram igualmente este espaço
com a sua história.
A participação dos alunos e o envolvimento
da comunidade educativa proporcionaram
pequenos momentos de leitura e de aventura
no mundo das palavras, as quais foram a
“personagem principal” nesta Semana da
Leitura.
A Equipa da BE da EBS
Professoras Paula Portugal (Bibliotecária e
Coordenadora das BEs), Ana Paula Santos,
Célia Dias e Fernanda Bandeira

ciclo e do pré-escolar. Os alunos da professora
Susana Silva leram de forma expressiva, em
Inglês, “O Capuchinho Vermelho”, aos

enquanto os seus colegas do curso de Carpintaria
de Limpos (turma 9ºE), no 2º e último ano do curso,
concluirão as mesmas em Junho próximo, após o
que cumprirão a formação em contexto de trabalho,
o designado estágio, distribuídos por empresas
locais com quem o Agrupamento estabeleceu
protocolo de colaboração..

ormandas do CP de Técnico de Restaurante-Bar no
evento “Sabores de Penalva” , aquando da última FeiraFesta do Queijo

- Cursos profissionais, com 3100 horas de
formação (3 anos), que conferem certificação
escolar equivalente ao 12º ano e profissional de
nível III na área específica de cada curso: os
formandos dos cursos de 3º e último ano (Técnico

A Equipa da BE da EBI
Professoras Edite Angélico (Bibliotecária) e
Madalena Viegas

de Restaurante-Bar e Técnico de Turismo)
cessarão as actividades de formação na
escola em Maio próximo e retomarão a
formação em contexto de trabalho nas
empresas do ramo em que a iniciaram no ano
passado, de forma a cumprirem as 420 horas
previstas (entre 120 e 150 horas no 2º ano + 270 a
300 horas no 3º ano); por sua vez, os seus colegas
mais novos, dos cursos de 1º e 2º ano (Técnico de
Controlo e Processamento da Qualidade Alimentar,
Técnico de Turismo e Técnico de Energias
Renováveis – variante Sistemas Solares) cumprirão
as horas de formação previstas para este ano até à
3ª semana de Junho, após o que os cursos de 2º ano
iniciarão a Formação em Contexto de Trabalho
(estágio em empresa).
- Cursos EFA (Educação e Formação de
Adultos), em horário pós-laboral, de habilitação
escolar: o curso de nível básico 3 (3º ciclo) de
continuação cessará as actividades formativas em
Junho próximo, o mesmo sucedendo aos formandos
do curso B2+3, a funcionar em Trancozelos e na
Escola-sede, que se encontram a cumprir o percurso
referente ao B3; em relação aos dois cursos de nível
secundário (12º ano), percursos de Tipo A (1150
horas) e de Tipo C (315 horas), prosseguem as
actividades de formação até Junho (tipo C) e Julho
(tipo A) próximos.
Professor Francisco Guedes,
Vogal da CAP e Coordenador NOVAS
OPORTUNIDADES
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BANCO LOCAL DE
VOLUNTARIADO
PROMOVEU FORMAÇÃO
GERAL
O Banco Local de Voluntariado de Penalva
do Castelo promoveu, nos dias 28 de
Fevereiro e 02 de Março de 2011, a sua II
FORMAÇÃO GERAL EM VOLUNTARIADO, destinada
aos novos voluntários que se encontram
inscritos neste Banco de Voluntariado.
Esta acção foi realizada em articulação
com o Banco Local de Voluntariado de
Mangualde, numa lógica de rentabilização de
recursos, tendo sido dinamizada pelas
técnicas Ana Sofia Vaz e Margarida Chaves,
ambas ligadas à Acção Social e Banco Local
de Voluntariado daquele Município.
A formação geral em voluntariado é uma
etapa imprescindível para a futura integração
dos voluntários nas instituições receptoras e
teve como objectivo estratégico munir os
candidatos a voluntários de um conjunto de
ferramentas que lhes permitam praticar um
voluntariado consciente e responsável.
Actualmente, o Banco Local de
Voluntariado de Penalva do Castelo conta com
10 voluntários inscritos, 5 dos quais já se
encontram inseridos num programa de
voluntariado específico; 2 voluntários vão ser
integrados no futuro próximo e 3 mantém a
inscrição em suspenso, devido a
constrangimentos de ordem pessoal.
Em termos de instituições receptoras de
voluntários, encontram-se inscritas as
seguintes: Câmara Municipal de Penalva do
Castelo, para os projectos “Loja da Troca” e
“Voluntariado Cultural na Biblioteca”;
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de
Penalva do Castelo; Centro de Promoção
Social de S. Martinho de Pindo; “Os Melros” –
Associação Cultural Social Recreativa e
Desportiva de Germil; Centro Social Paroquial
de Sezures - todas com projectos no âmbito
de apoio a idosos, sendo que a associação
“Os Melros” também se propôs a aceitar
voluntários para projectos de âmbito cultural,
recreativo e desportivo.

MUNICÍPIO ARRANCA
COM A LOJA DA TROCA
O Município de Penalva do Castelo,
procurando dar seguimento à implementação
de medidas de âmbito social direccionadas
para populações mais carenciadas e fomentar
o voluntariado, procedeu à criação da Loja da
Troca de Penalva do Castelo. Trata-se de um
projecto que emergiu no âmbito do programa
Rede Social, através do Banco Local de
Voluntariado de Penalva do Castelo, sendo
também resultado de diversas parcerias
estabelecidas com instituições dentro e fora
do concelho.
A Loja da Troca de Penalva do Castelo
pretende contribuir para a melhoria das
condições de vida das famílias em situação
de maior vulnerabilidade, através da atribuição

pela comunidade

de bens, pelos quais poderão, se assim o
desejarem, deixar um outro em troca ou
prestar algum tipo de trabalho comunitário. A
Loja da Troca assenta numa filosofia que
pretende reforçar a auto-estima, a promoção
e integração social do indivíduo,
implementando hábitos em que a pessoa não
se limita a receber.
Este serviço encontra-se a funcionar nas
antigas instalações do Espaço Internet e é
dinamizado por três voluntárias, inscritas no
Banco Local de Voluntariado, dentro do
seguinte horário: 1ªs e 3ªs sextas-feiras de
cada mês, entre as 11h e as 12h e 2ªs e 4ªs
quartas-feiras de cada mês, entre as 17h30 e
as 18h30. As voluntárias são responsáveis
pelo recebimento dos bens, pela triagem e
entrega dos mesmos junto das famílias
previamente sinalizadas pelos serviços
competentes.
Durante o mês de Março encontra-se a
decorrer a campanha de recolha de bens
“Seja solidário, partilhe!”, ainda que os bens
possam também ser entregues em qualquer
altura do ano. Assim, apela-se para que toda
a comunidade e sociedade civil colabore
através da cedência de bens, novos ou
usados, mas que se encontrem em perfeitas
condições de utilização ou consumo, tais
como:
- Bens alimentares não perecíveis;
- Mobiliário/electrodomésticos;
- Têxteis/vestuário/calçado;
- Brinquedos/material didáctico/livros;
- Ajudas técnicas (canadianas; cadeiras de
rodas; camas articuladas; colchões, etc.)
A entrega dos bens poderá ser efectuada
na Câmara Municipal; nas Juntas de
Freguesia; na Loja da Troca dentro do seu
horário de funcionamento ou no Centro
Paroquial da Ínsua. Caso não seja possível a
entrega dos bens nas entidades
mencionadas, a Câmara Municipal poderá
também proceder à recolha dos mesmos.

EXPOSIÇÃO “VIVA
A REPÚBLICA! EM
DIGRESSÃO”
Penalva do Castelo acolheu, entre os dias
16 e 18 de Março, a E XPOSIÇÃO “V IVA A
REPÚBLICA! EM DIGRESSÃO”, promovida pela

Comissão Nacional para as Comemorações
do Centenário da República.
No âmbito das Comemorações do
Centenário da República Portuguesa, que se
prolongam até ao mês de Agosto de 2011, a
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Câmara Municipal de Penalva do Castelo
considerou importante participar e acolher este
grande evento cultural e cívico.
A exposição “VIVA A REPÚBLICA! EM DIGRESSÃO”,
que em Setembro de 2010 iniciou um percurso
por cerca de 100 concelhos do país (que
apresentaram e viram aprovadas a respectivas
candidaturas), foi constituída por uma viatura
adaptada com diversos recursos gráficos e
equipamentos multimédia e acompanhada por
uma equipa de mediação, a qual, para além
de assegurar a contextualização e orientação
aos visitantes, disponibilizou suportes
pedagógicos e materiais de divulgação.
Durante os três dias em que esteve
instalada na Av. Castendo, em frente ao
edifício dos Paços do Município, entre as
10h00 e as 20h00, a EXPOSIÇÃO ITINERANTE “VIVA
A REPÚBLICA! EM DIGRESSÃO” recebeu a visita de
cerca de 400 penalvenses, a maioria dos quais
alunos dos 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico
do concelho, tendo-lhes proporcionado um
contacto com o percurso de evolução do
movimento republicano, com o processo de
implantação da República, assim como com
os principais contextos e transformações a que
esteve associada.
As Comemorações do Centenário da
República têm por objectivo uma valorização
da cultura histórica e da consciência
patrimonial, vectores dos sentimentos
colectivos de pertença e de partilha, o
revigoramento das práticas cívicas e da
aproximação entre a política e os cidadãos, o
desenvolvimento de valores, como o exercício
de uma cidadania responsável e consciente,
a valorização da cultura humanista e universal
e a construção de uma sociedade mais
igualitária, justa e plural.
A par do concerto da Banda Musical de
Penalva do Castelo (5 de Outubro de 2010) e
do Espectáculo Teatral “Breve História da
República” (19 de Outubro de 2010), a
EXPOSIÇÃO I TINERANTE “V IVA A REPÚBLICA! EM
DIGRESSÃO” pretendeu, além de assinalar o
Centenário da República, evocar todos aqueles
que se empenharam em defender, promover e
realizar grandes causas em prol da Democracia
e desenvolvimento do nosso país!

COMEMORAÇÃO DO DIA
MUNDIAL DA ÁRVORE
A Câmara Municipal assinalou o D IA

Abril de 2011

MUNDIAL DA ÁRVORE E DA FLORESTA, no dia 21 de
Março, pelas 10h30, numa acção conjunta
com os alunos do Jardim de Infância de
Penalva do Castelo.
Junto do Mini-Campo de relvado sintético,
na zona envolvente da Piscina Municipal, a
Câmara Municipal está a criar as condições
para a instalação de um Parque Infantil,
destinado aos alunos do estabelecimento préescolar de Penalva do Castelo, a funcionar
na Escola Básica Integrada de Ínsua.
Este espaço de lazer tem acesso directo,
através de uma rampa, ao recinto da Escola
Básica Integrada de Ínsua.
No local onde está a ser criado o referido
Parque Infantil, cerca de 60 alunos do Jardim
de Infância de Penalva do Castelo, juntamente
com docentes e pessoal auxiliar e vereadores
da Câmara Municipal procederam à plantação
de árvores num espaço de que vão ser
utilizadores privilegiados.
Tendo assinalado de forma simbólica o Dia
Mundial da Árvore, procurou-se também
sensibilizar as crianças para a importância da
árvore, motivando-as para a preservação e
protecção da Natureza.

CÂMARA
MUNICIPALAPROVOU
MOÇÃO SOBRE O
FUNCIONAMENTO DO
CENTRO DE SAÚDE
A Câmara Municipal de Penalva do Castelo
aprovou uma moção sobre as condições de
funcionamento do Centro de Saúde de
Penalva do Castelo, nomeadamente no que
diz respeito à alteração do horário semanal,

pela comunidade

funcionamento no fim de semana, número de
médicos e inexistência de serviços básicos de
urgência.
Assim, na reunião da Câmara Municipal,
realizada no passado dia 25 de Fevereiro, foi
aprovada, por unanimidade, a seguinte
moção:
«1. Encontrando-se o Centro de Saúde de
Penalva do Castelo a funcionar, desde Junho
de 2009, nas novas instalações, para as quais
o Município de Penalva do Castelo contribuiu,
através da cedência do terreno devidamente
infra-estruturado ao Ministério da Saúde;
2. Apesar da existência de instalações e
espaços adequados, nos últimos tempos,
constatamos as acrescidas dificuldades
sentidas pelos utentes do Centro de Saúde
de Penalva do Castelo, decorrentes da
insuficiência e instabilidade do corpo médico;
3. Constatamos também as dificuldades
que a população do concelho tem sentido nos
serviços médicos prestados, em virtude da
diminuição do número de seis para quatro
médicos, nomeadamente na marcação de
consultas e no atendimento, que, a partir de
meados de Fevereiro do corrente ano, ficou
reduzido a um horário de funcionamento
limitado entre as 8h30 horas e as 18h30;
4. Verificando-se que tem existido uma
progressiva diminuição da tipologia dos actos
médicos e de enfermagem, com o
encaminhamento para o Hospital de Viseu, de
pequenas situações urgentes, que
anteriormente eram solucionadas no Centro
de Saúde de Penalva do Castelo, com
transtornos para os doentes e familiares;
5. Estando o Centro de Saúde de Penalva
do Castelo integrado no ACES Dão-Lafões III,
de forma a implementar uma gestão adequada
dos meios humanos, constatamos que, no que
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concerne ao horário de funcionamento,
número de médicos e atendimento de
urgências, existem tratamentos diferenciados
nos diversos Centros de Saúde do
Agrupamento, que funcionam todos entre as
8h00 e as 20h00, à excepção do Centro de
Saúde de Penalva do Castelo, com grave
prejuízo para a população do concelho;
Assim, propõe-se que a Câmara Municipal
delibere aprovar a seguinte moção a remeter
ao Ministério da Saúde:
1. O Centro de Saúde de Penalva do
Castelo deve estar em funcionamento, no
mínimo, todos os dias, incluindo períodos de
fins-de-semana, entre as 8h00 e as 20h00;
2. O Centro de Saúde de Penalva do
Castelo deve ser dotado do número de médicos
adequado à população do concelho, de forma
a serem ultrapassadas as dificuldades na
marcação de consultas e nos tempos de
atendimento aos utentes, garantindo médico
de família para toda a população;
3. O Centro de Saúde de Penalva do Castelo
deve funcionar, nas diversas vertentes, da
mesma forma que os restantes Centros de
Saúde integrados no ACES Dão-Lafões III;
Do teor da presente moção será dado
conhecimento a Sua Excelência a Srª. Ministra
da Saúde, ao Sr. Presidente da Administração
Regional da Saúde do Centro e ao Sr.
Coordenador do ACES Dão-Lafões III.»
Refira-se ainda que também a Assembleia
Municipal de Penalva do Castelo, na sessão
realizada no mês de Fevereiro, aprovou uma
moção de teor idêntico.
Perante as acrescidas dificuldades de
acesso aos cuidados de saúde por parte da
população do concelho, os órgãos autárquicos
tomaram uma posição, que transmitiram aos
responsáveis do Ministério da Saúde.

AGÊNCIA EM PENALVA DO CASTELO
APOIA O ENSINO
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“Filosofia e Saúde”
A Saúde consiste basicamente em
estarmos aptos a perceber como funcionam
os nossos afectos.
A capacidade de análise e selecção em
relação aos nossos encontros (com pessoas,
coisas, eventos, alimentos etc.) é decisiva para
optarmos por aqueles que nos trazem afectos
construtivos, devendo evitar, sempre que
possível, os que nos causam algum mal-estar.
Trata-se de transformar os afectos
passivos, em afectos activos, como diz
Nietzsche na sua teoria da grande saúde, na
sua máxima «o que não me mata fortaleceme». As experiências menos boas devem
sempre funcionar como material de
crescimento, enriquecimento e fortalecimento
para as vicissitudes encontradas.
Sermos capazes de gerir as nossas vidas,
a nível afectivo, significa sermos capazes de
fazer uma selecção activa dos nossos
“encontros”, e assim contribuir activamente
para a nossa forma de vida, procurando
construir um ambiente físico e psíquico que
nos favoreça o crescimento e a realização
interna (saúde física e mental).
A actual filosofia da saúde pretende
desfazer mitos e ilusões e acrescentar a isso
uma filosofia afirmativa dos afectos, das
escolhas e da ponderação. O que há a
destacar e que deve estar sempre presente é
a ideia de que os nossos pensamentos
influenciam o nosso humor, o nosso corpo, a
nossa vida e, portanto, a nossa saúde.
A nossa saúde vista sob esta perspectiva só
tem a ganhar. A prática reflexiva, investigacional
e questionadora permitem tomar consciência e
fazer escolhas assertivas. A Filosofia contribui
para nos tornarmos mais saudáveis.
A Coordenadora da Educação para a
Saúde, Maria Carmo Escabeche

Linhas de escrita
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ATENÇÃO AOS PERIGOS
DA INTERNET!
Nós, jovens, gostamos muito de
computadores e de Internet. Hoje em dia,
começamos a contactar, cada vez mais
cedo, com estas experiências, sobretudo
com as redes sociais, como o Hi5, o
Facebook ou o Orkut.
No entanto, muitos de nós não sabem
que existem vários perigos e expõem-se
demasiado, tanto a si próprios como à sua
família e aos seus amigos. Revelam o nome,
a idade, a fotografia, a morada, a escola que frequentam e outras informações pessoais. Isto
não deve acontecer, porque nunca sabemos “quem está do outro lado” e pode ser alguém que
nos queira fazer mal. São situações deste género que conduzem a roubos, raptos, violações e
outros tipos de crimes.
É claro que a Internet tem muitas vantagens. Permite-nos pesquisar sobre imensos temas,
jogar, entrar em contacto não só com os nossos amigos como com pessoas de todo o mundo.
Mas é preciso termos consciência dos perigos que existem e salvaguardarmos a nossa
verdadeira identidade, sobretudo nas redes sociais.
Clube de Jornalismo, Ana Rita Santos, 7ºA

“Dia Mundial da Água”
Dádiva divina, essência da vida
Intrigante é o mistério da sua criação
A existência do planeta dela depende
Março é o seu mês
Única é, potável ou não
Não a podemos desperdiçar
Devemos preservar a sua riqueza
Invadidos são os campos para as flores regar
A vida é borbulhante no alto mar
Linda é quando corre pelo rio abaixo
Desperdiçar água não
Aproveitemo-la antes que se acabe
Água é Vida
Gratuita a recebemos
Unindo continentes
A Terra agradece

Clube de Jornalismo
Ana Sofia Rodrigues, Ana Filipa Gomes,
Fátima Correia, 7ºC

A viagem como meio de
conhecimento dos outros
e de si próprio
O ser humano é um ser que vive em sociedade, tendo morada, emprego e,
de um modo geral, uma vida fixa. A maioria das pessoas tem uma vida rotineira
e consequentemente aborrecida; daí o facto de terem sido inventadas as férias. Não só para descansar,
as férias servem também para viajar e sair da regularidade por um curto período de tempo.
O acto de viajar é extremamente importante para o nosso desenvolvimento psicológico. Ao
viajarmos, expandimos os nossos horizontes, adquirimos conhecimento e experiências que, de outra
forma, estariam fora do nosso alcance. Por essa razão, pessoas que nunca saíram da sua terra ou
que saem com muito pouca frequência tornam-se “ignorantes” e, por norma, mais infelizes do que o
resto da população.
Através das viagens, ficamos a perceber o modo de vida de diferentes povos e culturas, conhecemos
a história das civilizações, tomamos consciência da vastidão do mundo e da diversidade de pessoas
e lugares que nele existem.
Também a nível social as viagens podem ter efeitos positivos, pois, numa viagem em família, por
exemplo, os laços afectivos entre as pessoas são fortalecidos; enquanto que, numa viagem com
amigos, as pessoas descontraem, abrem a mente e tornam-se mais extrovertidas.
Por fim, uma viagem sem “companhia” serve para reflectir e faz-nos tomar consciência das nossas
capacidades de adaptação a diferentes meios.
Fábio Matos, 12ºA

pela comunidade

Abril de 2011

Página 11

A IMPORTÂNCIA DA ESCOLA
Ao longo dos
tempos, a Escola tem
tido um papel positivo
inquestionável no
desenvolvimento das
sociedades. Os registos de que temos conhecimento
apresentam uma ligação estreita entre o nível de
desenvolvimento de uma qualquer sociedade e o nível
da respectiva actividade escolar, espelhando-se este na
capacidade de produzir e transmitir conhecimento.
Também nos dias de hoje, diariamente, a
comunicação social nos dá testemunhos do papel
fundamental que a nossa sociedade continua a atribuir
à Escola na formação dos nossos filhos.
Todavia, a cada dia que passa, assistimos ao
avolumar do coro de vozes que coloca em causa a
qualidade do sistema de ensino em geral e, em particular,
de algumas disciplinas e de determinados aspectos
concretos relacionados com a vida no interior de uma
Escola. Sem pretender colocar em causa as razões que
cada um poderá invocar para proferir certo tipo de
afirmações, gostaria de formular a seguinte questão: Que importância cada um de nós atribui à Escola? Não
precisaria de ouvir muita gente para concluir que a
resposta seria uniforme e no sentido de “MUITA!” Mas,
muitos dos que dariam tal resposta, acrescentariam
qualquer coisa a “colocar em causa a qualidade do
sistema de ensino …”.
Chegado aqui, eu sinto que tão importante como
ouvir as opiniões das pessoas é saber qual o contributo
que elas estão dispostas a dar para melhorar os
aspectos que vêem como menos positivos e, então,
surge a necessidade de formular uma nova questão: -

Considera que tem feito o que está ao seu alcance para
melhorar “a qualidade do sistema de ensino …”? Agora,
perde-se a uniformidade! Perde-se a clareza e as
respostas começam a sair embargadas, titubeantes.
Atento ao embaraço causado pela questão colocada,
eu decido ajudar e avanço com perguntas bem mais
simples: - Tem por hábito perguntar ao seu educando(a)
como lhe correu o dia na Escola? Procura ajudá-lo(a)
na realização dos trabalhos de casa ou proporcionandolhe as melhores condições para os fazer? É sua
preocupação constante realçar-lhe os aspectos positivos
sobre a Escola e os Professores? Todos nós sabemos
que quando se gosta de qualquer coisa, o esforço para
consegui-la é muito menor e, neste momento, os pais
começam a sentir que, afinal, também podem fazer mais
alguma coisa pelo sucesso escolar de seus filhos.
De facto, não é a colocar em causa a qualidade do
sistema de ensino ou determinada atitude de um
professor, à frente de nossos filhos, que nós os ajudamos
a gostar da Escola. Mas, já agora, será importante saber
até onde os pais se têm mostrado dispostos a contribuir
para o sucesso dos seus filhos e, então, mais algumas
perguntas me vêm à cabeça: - Vai à Escola sempre que
recebe um aviso do Director de Turma para o efeito?
Costuma deslocar-se à Escola por sua iniciativa para
obter informações do seu educando(a)? Costuma
marcar presença em eventos organizados pela Escola
quando convidado? Já participou ou esteve presente
em algum evento organizado pela Associação de Pais?
Se respondeu “sim” a estas questões, então, você é
daqueles para quem a Escola é de facto importante.
Se, porventura, respondeu “não” ou aquele “às vezes”
que frequentemente significa quase nunca ou mesmo

nunca, neste caso, a importância que diz atribuir à Escola
não é tão sólida quanto julga. De facto, a Escola será
tanto mais importante e produzirá tantos melhores
resultados quanto maior for o envolvimento de toda a
comunidade educativa: alunos, professores, auxiliares,
pais / encarregados de educação, autarquias e
comunidades locais. Certamente, uma presença assídua
e forte dos pais na Escola, com respeito por esta
instituição e pelos professores, será um factor de
motivação acrescida para estes, para além do efeito
positivo que poderá ter no comportamento dos alunos.
Todos reconhecemos que ser bom professor nos
dias que correm já não é tarefa fácil, mas, seguramente
que fica ainda bem mais complicada quando há o
sentimento de que os próprios pais não fazem tudo o
que devem no acompanhamento escolar de seus filhos.
Quando queremos, arranjamos disponibilidade para tudo
e mais alguma coisa. Custará assim tanto, de vez em
quando, investirmos um pouco do nosso tempo na vida
da Escola, que tem por missão contribuir para a
formação dos nossos filhos? A nós, os pais, não nos
basta dizer que somos os primeiros interessados na
formação dos nossos filhos; cabe-nos a
responsabilidade de prová-lo! A Escola não só nos abre
as suas portas como também nos convida a entrar e
não desiste, insistindo e voltando a insistir … O mínimo
que podemos fazer é, de vez em quando, dizer
PRESENTE!
Aproveito para lhe desejar uma BOA PÁSCOA,
envolta em saúde, alegria e nos melhores folares.
O Presidente da Direcção
Vítor Fernandes

SÉRGIO OLIVEIRA, DO 12ºC, É O NOVO
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES
No início deste 2º período, em 4 de Fevereiro, a
Associação de Estudantes da Escola-sede foi a votos,
como se costuma dizer, para eleger os seus órgãos.
Apresentaram-se 2 listas a sufrágio: a A, encabeçada
pelo Sérgio Oliveira,
do 12ºC, e a V,
liderada pelo Diogo
Sousa, do 11ºB.
Seguem-se os
resultados, que
determinaram a
vitória da Lista A e
uma breve entrevista com o novo Presidente.
1- Como te chamas e que idade tens?
Sou o Sérgio Oliveira e tenho 20 anos.
2- Que ano estás a frequentar?
Estou a frequentar o 12º ano, no curso profissional

de Técnico de Turismo.
3- Como surgiu a ideia de formação desta lista
para as eleições da Associação de Estudantes?
A ideia surgiu no início do ano. Pertencia a uma lista,
mas não era o Presidente. O Presidente era outro aluno,
mas ele já concluiu o secundário. Então, decidi formar
a minha lista.
4- É a 1ª vez que fazes parte de uma lista? Se
não, que outra função desempenhaste?
Sim, é a primeira vez que faço parte de uma lista.
5- Diz-nos por quantos alunos é constituída a
lista e que anos frequentam.
A lista é constituída por trinta alunos, entre o 8º e o
12º anos.
6- Quais são os vossos principais objectivos?
Os nossos principais objectivos são contribuir para
um bom funcionamento da escola, ajudar os alunos e

manter um bom ambiente entre
todos.
7- Como te sentiste
durante o processo das eleições? E depois da
vitória?
Durante o processo das eleições senti-me muito
nervoso, mas com muita vontade de vencer. Depois da
vitória, senti uma enorme alegria, pelo voto de confiança
que os alunos depositaram em mim.
8- Enquanto aluno do Curso Profissional de
Técnico de Turismo, quais são as tuas perspectivas
de trabalho?
Penso que as minhas perspectivas de trabalho são
iguais às de toda a gente. Terminado o curso, pretendo
encontrar um trabalho para uma melhoria de vida.
Clube de Jornalismo
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Conferências
No âmbito das actividades do Departamento Curricular de Ciências
Sociais e Humanas, realizaram-se, neste 2º período, duas conferências
sobre o tema “Galileu e a acne solar: primórdios da investigação sobre
o Sol” e “A ética da Globalização”, destinadas a alunos do ensino
secundário.
A primeira decorreu no dia 12 de Janeiro e foi proferida pelo Dr.
Fernando Figueiredo, investigador da Faculdade de Matemática da
Universidade de Coimbra., enquanto a segunda se realizou no dia 2
de Fevereiro e teve como orador o Doutor Paulo Peixoto, professor da
Faculdade de Economia da mesma Universidade.

Espectáculo Didáctico
“Deixemos o sexo em paz”
Enquadrado pelas actividades do Projecto EDUCAÇÃO PARA A
SAÚDE, realizou-se um espectáculo de Teatro, subordinado ao tema
“Deixemos o sexo em paz” e destinado aos alunos das turmas do 8º,
9º e 10º ano, pais / encarregados de educação, formandos dos cursos
EFA e população em geral.
O evento teve lugar no dia 23 de Fevereiro, à tarde para os alunos
referidos e à noite para os adultos (pais /enc. de educação, formandos
dos cursos EFA e população em geral), no Auditório da Sede da Banda
de Música de Penalva do Castelo.

“Viva a República… em digressão”
No âmbito das actividades do Departamento de Ciências Sociais e
Humanas, com a colaboração da Câmara Municipal de Penalva do
Castelo, alunos do 4º, 6º, 8º e 9º ano visitaram a Exposição itinerante
“Viva a República… em digressão”, que esteve patente na Avenida
Castendo, junto da Biblioteca e Câmara Municipal, no período de 16 a
18 de Março.

Visitas de estudo
Neste 2º período, realizaram-se as seguintes visitas de estudo:
- No âmbito das actividades do Departamento Curricular de Ciências
Sociais e Humanas, os alunos das turmas do 5º ano participaram, na
manhã dos dias 10 (5ºA e 5ºB) e 11 (5ºC e 5ºD) de Janeiro, numa
visita de estudo a alguns monumentos do concelho, nomeadamente a
ponte medieval e o antigo Mosteiro da Ordem do Santo Sepulcro, em
Trancozelos, a Ponte Romana de Castelo de Penalva e a Anta do
Penedo do Com e as sepulturas antropomórficas localizadas em
Esmolfe.
- Contextualizados pelas actividades da componente técnica do
curso, os alunos das duas turmas (10ºD e 11ºC) do Curso
Profissional de Técnico de Energias Renováveis – variante
Sistemas Solares deslocaram-se a Viseu, em 10 de Janeiro e 11 de
Fevereiro, onde visitaram a empresa ASAFIL e a central de cogeração
do Palácio do Gelo, na primeira saída, e a ENERVIDA’11 – exposição
e feira de Energias Renováveis que funcionou no Multiusos de Viseu.
- Enquadrados pelos conteúdos da disciplina de História e de
História da Cultura e das Artes, respectivamente, os alunos das
turmas do 8ºB e 11ºD realizaram uma incursão à cidade de Viseu, na
tarde de 18 de Janeiro, onde visitaram o Museu Grão Vasco.
- No âmbito dos conteúdos da disciplina de Cidadania e Mundo
Actual e da componente técnica do curso, os alunos do CEF – Curso
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de Educação e Formação de Pastelaria e Panificação (turma 8ºF)
deslocaram-se a Oliveira de Frades e a Viseu, em 10 de Fevereiro,
onde visitaram, respectivamente, a Pastelaria Nobre, a única unidade
industrial do ramo com fabrico permanente no nosso distrito, e o Centro
de Emprego de Viseu.
- Cerca de 50 alunos de turmas do ensino secundário
participaram numa sessão teórico-prática de sky e snowboard, na
estância de neve da Serra da Estrela, no passado dia 21 de Fevereiro,
enquadrados pelos conteúdos da disciplina de Educação Física (ver
texto neste jornal).
- Enquadrados pelos conteúdos das disciplinas de Ciências Naturais
e Físico-Químicas, os alunos das turmas do 9º ano, incluindo o
9ºE - CEF de Carpintaria de Limpos, rumaram ao litoral centro do
País, em 10 de Março, tendo visitado o Visionário – Centro de Ciência
de S.ta Maria da Feira (ver texto neste jornal).
- No âmbito das actividades de formação do curso profissional de
Técnico de Turismo, especialmente da componente técnica, os alunos
das duas turmas (11ºD e 12ºC) do Curso Profissional de Técnico
de Turismo rumaram à capital do País, em 18 de Março, juntamente
com a nossa comitiva de alunos e professores que participou na Final
Nacional do Campeonato de Jogos Matemáticos (ver texto neste jornal),
onde lhes foi proporcionada uma visita orientada aos principais pontos
de interesse turístico de Lisboa, através de um City Tour.
- Complementando a formação desenvolvida nas aulas de Biologia
e Geologia e de Física e Química A, os alunos do 11ºA e do 11ºB
deslocaram-se até à região de Aveiro, em 29 de Março, onde visitaram
a fábrica BRESFOR, ligada à produção de resinas, e a Reserva Natural
das Dunas de São Jacinto (ver texto neste jornal).
- Contextualizados pelas disciplinas de História, Geografia e Ed.
Moral e Religiosa Católica, os alunos do 7º ano passaram o dia 31
de Março em Belmonte, a localidade portuguesa que guarda mais
vestígios da presença e da influência judaica em Portugal, localizada
a sul da cidade da Guarda, onde visitaram o castelo, a sinagoga e os
vários espaços museológicos dedicados ao Judaísmo, à cultura do
azeite, à importância do rio Zêzere na região, aos Descobrimentos
Portugueses e à importância da família Cabral, a nível local e nacional,
ou não fosse Belmonte a terra natural do descobridor do Brasil – Pedro
Álvares Cabral (ver texto neste jornal).
- Por fim e enquadrados pelas disciplinas de Ciências Naturais e Físico-

Químicas, os alunos do 8º ano rumaram à invicta cidade do Porto, no
passado dia 5 de Abril, onde puderam conhecer a prestigiada Casa da
Música, através de uma percurso guiado, e divertir-se no Zoo da Maia.
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VISITA DE ESTUDO A BELMONTE
No dia 31 de Março, os alunos do 7º ano do
Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo, no
âmbito das disciplinas de EMRC, História e Geografia,

Junto à estátua de Pedro Álvares Cabral

rumaram até terras de Pedro Álvares Cabral – Belmonte.
O dia estava primaveril e a viagem revelou-se
agradável, por entre paisagens graníticas da Beira
Interior.
Em Belmonte, pudemos observar os seus museus,
que abarcam várias temáticas, sob a orientação das
técnicas de turismo da Câmara Municipal.
No Eco – museu do Zêzere, instalado no edifício da
antiga tulha dos Cabrais, contactámos com o percurso
do rio, desde a sua nascente, nos Cântaros – Serra da
Estrela, até à sua foz no Tejo, em Constância. Aqui,
somos sensibilizados para a preservação do ambiente.
O museu do Azeite deu-nos a conhecer as técnicas
de produção de azeite, desde a apanha até à extracção,
num lagar tradicional.
Depois foi a vez da História. Percorremos as
estreitas ruas da vila, que nos levaram até ao Castelo,
construção do séc. XIII. No início, este castelo teve
função defensiva, mais tarde foi residência dos Cabrais,
ilustre família que marcou a região. É de notar a janela
manuelina que enobrece o castelo.

No largo, junto ao castelo, visitámos a igreja de S.
Tiago, belíssimo exemplar da arquitectura românicogótica. Nesta igreja ainda se encontra o Panteão dos
Cabrais, onde repousam os restos mortais de alguns
elementos da ilustre família.
A comunidade criptojudaica tem especial relevância
em Belmonte, localidade de refúgio de muitos judeus
que foram perseguidos ao longo dos séculos. Visitámos
o museu Judaico, onde estão expostos alguns símbolos
associados ao judaísmo e aspectos da vida e da cultura
dos judeus. Culminámos o contacto com esta
comunidade, no seu templo de culto – a Sinagoga.
A casa onde viveu a família de Pedro Álvares Cabral
é hoje o Museu das Descobertas, que se apresenta
moderno, onde as novas tecnologias permitem o contacto
virtual com a época dos Descobrimentos. A “viagem”
começa no porto de Lisboa e acaba no Brasil, onde
podemos contactar com a cultura deste país.
Calcorreámos as ruas estreitas de Belmonte,

À entrada da Sinagoga

almoçámos na frescura do jardim da vila, admirámos
as casas tradicionais, respirámos história; foram decerto
momentos agradáveis e enriquecedores para todos nós!

VISITA DE ESTUDO DO 11ºA E 11ºB
No dia 29 de Março, os alunos das turmas
A e B do 11ºano realizaram uma visita de
estudo no âmbito das disciplinas de Física e
Química A e Biologia e Geologia, cujas
professoras os acompanharam.
A partida teve lugar pelas 8h15 com destino
à região de Aveiro, onde fomos visitar a fábrica
BRESFOR, uma unidade industrial da área
das resinas.

Na fábrica, fomos recebidos pelo senhor
Pedro Rocha e seguidamente assistimos a
uma palestra que nos esclareceu sobre o
funcionamento e a estrutura da empresa.
Tivemos ainda a oportunidade de participar
numa visita guiada às instalações da mesma.
Por volta das 12h15, regressámos ao
autocarro e fomos almoçar ao Fórum Aveiro.
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Visita de Estudo
ao Visionarium
No âmbito da disciplina de Ciências Físico-Químicas,
realizou-se, no dia 10 de Março, uma Visita de Estudo ao
Visionarium – Centro de Ciência do Europarque, situado
em Santa Maria da Feira, com os alunos do 9º ano.
Os objectivos gerais eram os seguintes:
- Proporcionar uma abordagem estimulante e inovadora
dos conteúdos programáticos, fora do contexto de sala de
aula;
- Estimular o gosto pela Ciência e a vontade de
aprofundar conhecimentos;

- Promover o contacto com a experimentação científica.
A actividade incluiu uma visita guiada e uma sessão
em laboratório cujo tema era “Drogas Sociais”, que foi muito
benéfica para os alunos, pois ficaram esclarecidos sobre
os perigos destas drogas.
Pode dizer-se que os objectivos previamente
estabelecidos foram plenamente alcançados. Esta visita foi
muito profícua, na medida em que os alunos aprenderam
e aplicaram conhecimentos, de uma forma diferente,
despreocupada e lúdica. Os alunos revelaram interesse e
curiosidade ao longo das diferentes etapas da visita, além
de que tiveram uma atitude cívica e ordeira ao longo de
toda a visita. O dia decorreu num clima de agradável convívio
entre alunos/alunos e alunos/professores.

VISITA DE ESTUDO
A VISEU
No âmbito das disciplinas de Cidadania e Mundo
Actual e Inglês, realizámos uma visita de estudo a Viseu,
na manhã do passado dia 1 de Março.
Chegámos a Viseu por volta das 10h00 e fomos

De seguida, dirigimo-nos à Reserva Natural
das Dunas de S.Jacinto, onde fomos
recebidos pela D.Angelina, que nos
acompanhou numa visita guiada pela área
protegida.
Durante o percurso visualizámos diversas
espécies de plantas entre os quais se
destacam o Salgueiro Anão, o Samouco e as
Acácias.
Pudemos ainda visitar as Dunas de S.
Jacinto, outra área protegida, localizada na
praia de S. Jacinto.
Regressámos a Penalva pelas 19h45, após
um agradável dia de convívio e aprendizagem.

realizar inquéritos sobre a cidade de Viseu, para recolha
de dados.
Depois fomos ao Centro de Interpretação Ambiental
da Balsa, onde aprendemos como se recicla o lixo e no
que consiste a política dos três RRR, que é reciclar,
reutilizar e reduzir.
Vimos um filme com as várias etapas por onde passa
o lixo até ser transformado em objectos reutilizáveis.
Por fim, fomos almoçar ao Palácio do Gelo.
Eu gostei muito desta visita de estudo a Viseu.

11ºA e 11ºB

João Gomes, 9ºE – CEF CL
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Linhas de escrita

As Vantagens Políticas das
Energias Renováveis
As vantagens económicas e
ambientais da implementação em massa
das energias renováveis e do seu
desenvolvimento tecnológico são
evidentes e bem conhecidas. A sua
utilização, a prazo, é muito menos
dispendiosa do que a exploração e
consumo dos recursos naturais não
renováveis – principalmente no que se
refere ao caso do ouro negro, o petróleo –
e não agridem o ambiente nem
comprometem o nosso futuro enquanto
habitantes da nave
terrestre. Porém, há outro
tipo de vantagens que a
rentabilização
das
energias renováveis pode
trazer às conturbadas
relações internacionais,
sobretudo entre o
Ocidente e os países
produtores de petróleo do
mundo
árabe.
Salientaremos três.
Em primeiro lugar, reduziria de forma
drasticamente positiva a perigosa e
asfixiante dependência do hemisfério norte
industrializado em relação a países
produtores de petróleo tutelados por
regimes políticos antidemocráticos e
governos pouco recomendáveis do ponto
de vista moral e humano. Esta
dependência acicata os impulsos de
chantagem económica do mundo árabe
sobre o Ocidente que, por sua vez,
sentindo-se ameaçado no seu
desenvolvimento e supremacia mundial –
no caso muito particular dos EUA – reage
com violência e cinismo político: em nome
dos direitos humanos e da democracia
intervém militarmente no médio oriente
para controlar as reservas petrolíferas de
que necessita para o seu frenético
processo produtivo (lembremo-nos das
recentes guerras do Iraque); as regiões
assim intervencionadas (leia-se agredidas)
respondem com o terrorismo. Ou seja, o
abandono progressivo do petróleo como
fonte energética e a aposta generalizada
e séria nas energias renováveis salvaria
milhões de vidas humanas.
Depois, há que considerar que são
justamente os dividendos da venda de
petróleo ao Ocidente que permite que
muitos países do médio oriente se vejam

dominados por ditaduras ferozes. Sem
esses proventos teriam de reestruturar
as suas economias no sentido da sua
abertura e flexibilização e de reorganizar
os seus modelos sociais medievais. As
mulheres, só para dar um exemplo,
teriam de se constituir como uma força
produtiva
indispensável
ao
desenvolvimento de tais países, o que
conduziria, inevitavelmente, à sua
emancipação. Quer dizer que, sem a
conversão do barril de petróleo em
dólares ou em euros,
esta região do mundo
teria de se democratizar
económica e socialmente
e, a longo prazo, até
culturalmente.
Finalmente,
consideremos
o
seguinte: o investimento
nas energias renováveis,
em qualquer região do
mundo, ainda é incipiente e está apenas
no seu alvor. Há todo um trabalho de
qualificação a realizar para a sua
divulgação e uso massivo (tal com o do
petróleo nos dias de hoje). Assim, criarse-ia um gigantesco segmento de
formação e produção que revitalizaria as
economias ocidentais em crise e
contribuiria decisivamente para a descida
dos assustadores índices de desemprego
com que nos confrontamos actualmente.
Os especialistas a formar, os formadores
a contratar e os empreendedores a
estimular surgiriam espontânea e
confiantemente num clima político e
institucional de aposta rigorosa e não
meramente propagandística nesta área.
As energias renováveis contribuem
assim, também, para paz, para
democratização
e
para
o
desenvolvimento económico das
sociedades modernas. Logo, contribuem
para a nossa felicidade.
Joel Costa; Nicolas Amaro,
Pedro Santos, Rafael Rebelo (11º C);
Bruno Figueiredo, João Almeida,
Jorge Rodrigues; Luís Figueiredo,
Telmo Francisco (10ª D) [Alunos do
1º e 2º anos do Curso Profissional de
Técnico de Energias Renováveis –
Variante de Sistemas Solares]
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Os Riscos da Ciência
Antes de mais nada diga-se o óbvio: a
ciência e a tecnologia têm actualmente, no
mundo Ocidental e nalguns países do extremo
oriente, como o Japão, China ou Singapura,
um elevadíssimo estatuto. Nestas regiões do
mundo não se compara a ciência a nada. Ela
está acima de quase tudo (filosofia, arte e
religião). Há razões que explicam este apreço
pela ciência. Ela melhora o nível (e em muitos
casos a qualidade) de vida de
muitas pessoas; aumenta a
expectativa média de vida;
cria empregos novos; gera
oportunidades de negócios;
aumenta a riqueza das
nações desenvolvidas; facilita
tarefas de vários tipos;
proporciona
formas
inovadoras de prazer;
aumenta os nossos
conhecimentos sobre o
Universo. Parece ser a maior força cultural do
nosso tempo. Parece, até, estar acima da
política e da economia. Parece… mas destas,
não está! Há ilusões que convém esclarecer,
porque nelas se escondem grandes perigos que
uma imagem ingénua da ciência não
consegue perceber.
Quando falamos dos perigos ou riscos
da ciência estamos a falar de 5 pontos
principais:
1. Sujeição ao poder políticoeconómico-militar
Já lá vai o tempo em que a ciência se
fazia tranquilamente num qualquer
laboratório ou gabinete particular que um
curioso ou especialista tivessem em casa.
Nestes cantinhos privados descobriram-se
coisas jamais pensadas pelo simples gosto
de as descobrir; ou inventaram-se
instrumentos de utilidade universal, como
a vacina contra a raiva ou o telefone. Mas,
hoje, isto é impossível. A ciência é cara.
Muito, mas mesmo muito, cara! Não há,
em rigor, actividade alguma tão dispendiosa
como a investigação científica. Nem curiosos
nem especialistas apaixonados pelo
conhecimento a podem suportar. E são
poucas as universidades em todo o mundo
que a podem subsidiar para além de
investigações mais ou menos superficiais.
A investigação de topo, a ciência de ponta,
já só se faz em centros de investigação
gigantescos geridos pelos governos, pelas
grandes multinacionais e, no caso das
potências militares, como o Estado Unidos,
a Rússia ou a China, pelas chefias-deEstado-Maior das forças armadas (o
chamado complexo industrial-militar).
Assim, a ciência está institucionalizada.
Quer isto dizer que os investigadores não
investigam o que querem, o que acham útil
ou para o bem da humanidade. Têm de
investigar aquilo para que lhes pagam,
podendo isso ser inútil, ou mesmo
prejudicial, para a maioria da população
mundial, mas proveitoso para as elites
político-económicas. O cientista – antiga
imagem da liberdade e rebeldia intelectual
– é, actualmente, a “voz do dono”, pois a
institucionalização da ciência conduz à sua
legitimação a nível superior.
2. Manipulação e engenharia das almas
A ciência aplicada conduz à
tecnologia. Esta, por sua vez, conduz à
produção em massa de artefactos e
utensílios de utilidade duvidosa ou, pelo
menos, relativa. Telemóveis, escovas de
dentes eléctricas, carros topo de gama,
programas
turísticos
sanitários,

electrodomésticos lúdicos, fármacos
supostamente vitamínicos, comprimidos
para deixar de fumar, banheiras com
controlador de temperatura da água,
computadores de bordo, casas inteligentes,
etc… A lista de coisas para que olhamos
como basbaques desmiolados nunca mais
acaba. A ciência estimula o aumento da
produção. A produção obriga ao alargamento
do mercado. O mercado exige
consumidores. Para haver
consumidores tem de haver
necessidades. Se não as
houver, criam-se, que para
isso servem a publicidade e a
propaganda. Aliás, com o
desenvolvimento dos meios
de difusão de mensagens em
massa (a televisão, o cinema,
a net, etc…) as possibilidades
de manipulação do gosto e da
personalidade tornaram-se muito mais
eficazes e abrangentes.
3. O possibilismo
Desde que existem homens no mundo,
os grupos humanos obedecem a uma lei
inalterável: «aquilo que podem fazer,
fazem!» Os historiadores chamam a esta
lei a lei do possibilismo histórico. Segundo
esta lei, tudo o que de bom e de mau está
ao alcance dos homens, mais tarde ou mais
cedo será realizado. O mal, porque é mais
fácil de consumar, costuma ser mais cedo
do que tarde. A energia nuclear tem
possibilidades fantásticas na luta contra o
cancro; e possibilidades terríficas já
experimentadas pelos habitantes de
Hiroxima e Nagasáqui em 1945.
Actualmente, as questões éticas ligadas ao
desenvolvimento da manipulação genética
são as preocupações mais insistentes no
domínio da reflexão da sociologia da ciência.
4. Condicionamento das liberdades
individuais
Tem sido notório, também, o uso dado
a um conjunto transversal de tecnologias
de controlo, vigilância e localização que
põem em causa as liberdades públicas e
a reserva da vida privada de cada um.
Evidentemente, são necessárias para
combater o crime organizado e fenómenos
de macroviolência mundial. Porém, se
ligarmos este aspecto ao antecedente, não
podemos sossegar relativamente à justeza
da fiscalização judicial que é feita sobre este
tipo de práticas policiais.
5. Sobrespecialização
Finalmente, o maior perigo de todos: a
sobrespecialização da ciência. O
conhecimento científico adquiriu tal volume
e uma tão grande exigência intelectual que,
actualmente, o investigador sabe tudo de
um determinado aspecto da sua área
disciplinar mas não sabe (e muitos parecem
não querer saber) nada de tudo o resto:
outras áreas científicas, política, arte,
evolução social e, mais grave do que tudo,
não tem a perfeita consciência para que
objectivo ou objectivos está a trabalhar. Aliás,
os obstáculos à comunicação intersubjectiva
em ciência são, não raras vezes,
deliberadamente criados pelos poderes
financiadores das investigações em curso.
Este texto resultou de uma reflexão
e redacção conjuntas dos alunos da turma
12ºB [3º Ano do Curso Profissional de
Técnico de Restaurante-Bar], divididos
em 5 grupos de trabalho, no âmbito da
disciplina de Área de Integração.
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entrevista

ARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
ONDE P
PARAM
oportunidades. Contudo, apesar destas
barreiras, a nossa Associação consegue
ter neste momento um número
considerável de jovens que frequentam
a nossa escola de cadetes e infantes. São
jovens com idades entre os 6 e os 18
anos, que a pouco e pouco vão
exercendo funções mais práticas na
missão de bombeiros, que são os nossos
estagiários, com mais de 18 anos.
- Como ocupa os seus tempos livres?
- Ocupo os meus tempos livres com
a minha família e também a praticar
desporto.
- Que sonhos comandam a sua vida?
- Os meus sonhos são como os de
outra pessoa qualquer: ter saúde, que é
o principal e mais importante, e o resto
vem por acréscimo. Ter uma vida como
uma pessoa normal, com objectivos a
nível familiar e a nível profissional, e
tentar desenvolver o máximo possível
para o bem da associação.
- Qual o melhor conselho que dá
aos jovens para que concretizem o seu
percurso de vida?
- O melhor conselho que posso dar
aos jovens é que sejam humildes,
principalmente, e tenham objectivos na
vida e os tentem cumprir; que sejam um
pouco rigorosos nesse sentido, que
acreditem sempre nos seus sonhos e os
tentem levar avante, porque, por maior
que seja a capacidade do jovem, se este
não tiver força de vontade, é difícil a
realização de alguma coisa, pois cada
vez mais são as necessidades devido às
dificuldades que existem na vida.
Portanto, temos de ter mais objectivos e
ambição, mas uma ambição saudável.
Entrevista conduzida por: Ana
Sofia Faro, 11ºA, e Cátia Damil, 10ºC

(Parte II da entrevista do nº
anterior do PENA JOVEM)
Tal como anunciámos no nº de
Dezembro último, retomamos e
concluímos, de seguida, a longa
entrevista que nos fora concedida pela
ex-aluna Lúcia Marlene Macário Lopes,
ligada à Associação “Os Melros”, de
Germil.
- Pode explicar-nos como tem sido
o seu percurso e a sua experiência
profissional?
- Quando terminei a Licenciatura em
Enfermagem, em Coimbra, fui trabalhar
para o Hospital de São José, em Lisboa,
o que foi uma experiência muito
interessante. Lisboa tem uma diversidade
que é notória. É uma cidade
multifacetada, onde a mudança é quase
o dia-a-dia das pessoas, é aceite algo
natural. Há uma fácil aceitação da
novidade, das pessoas novas, diferentes,
pelo que foi bom ter começado o meu
percurso profissional lá, pois considero
que tive liberdade suficiente para me
afirmar, porque o curso dá alguns
conhecimentos, mas não dá

conhecimento total sobre a profissão, dános algumas armas específicas, porém
cabe a nós utilizá-las da melhor forma.
O facto de ter começado a trabalhar em
Lisboa permitiu usar a bagagem que eu
trazia, à minha maneira, claro que
sempre sob orientação, com um
resultado final definido, mas com alguma
liberdade no processo.
Depois saí de Lisboa porque quis
voltar às minhas origens, às minhas
raízes e fui trabalhar para o Hospital de
Viseu, para o serviço de Neurocirurgia.
Nessa altura, senti essa diferença de
culturas e a diferente forma de lidar com
o processo de mudança.
Fui desenvolvendo a minha formação
académica paralelamente ao meu
trabalho e, após a minha Pós-Graduação,
fui seleccionada para trabalhar na
Unidade de Investigação em Ciências da
Saúde: Enfermagem, na Escola Superior
de Enfermagem de Coimbra, onde me

mantenho. Entretanto, como fui sempre
algo dedicada às causas sociais e sou
muito “bairrista” pela minha terra, pelas
pessoas e actividades que permitem a
preservação da cultura e da identidade,
mantive sempre, aliado ao meu percurso
académico e profissional, uma forte
intervenção comunitária.
A Associação “Os Melros” funciona
nesta lógica. Foi fundada em 1994, por
algumas pessoas que partilhavam estes
valores, sendo uma dessas pessoas, o
meu pai, que é também, desde essa
altura, Presidente da Direcção da
Associação. De alguma forma, ao longo
dos anos, fui colaborando nas
actividades. Numa fase inicial fiquei
responsável pela dinamização da Escola
de Música, porque também tive alguma
formação musical e abracei o projecto de
ter uma Escola de Música aqui, em
Germil, que permitisse o acesso a todas
as crianças, independentemente do seu
estatuto social e económico. Depois os
projectos foram surgindo, a
responsabilidade aumentando, pois a
Associação sempre foi muito dinâmica
em abraçar novos projectos, em pô-los
em prática e garantir a sua continuidade
ao longo do tempo.
Neste momento, para além da Escola
de Música, temos uma Escola de
Andebol, Serviço de Apoio domiciliário,
Centro de Dia e Lar de idosos. Apoiamos
cerca de 75 pessoas idosas, crianças e,
também, famílias carenciadas, ao nível
de alimentação e vestuário.
Nos últimos 5 anos, houve um
crescente e rápido desenvolvimento da
Associação, havendo uma necessidade
de criar um quadro de funcionários mais

alargado, que incluísse também técnicos.
Somos uma Associação de estatuto
IPSS (Instituição Particular de Solidariedade
Social), o que, em termos práticos, é uma
empresa sem objectivo principal de lucro, o
que é óptimo, porque é uma estrutura
especializada no apoio à comunidade. Numa
lógica empresarial lucrativa isto não tinha
grande fundamento. Disponibilizamos, para
além de alimentação, higiene, entre outros,
uma panóplia de actividades culturais e
desportivas que são muito importantes e
fundamentais na boa formação das crianças
e dos jovens, que são o futuro.
Com o crescimento da Associação
aumentou também a responsabilidade e a
necessidade de trabalho especializado e eu
acabei por assumir a Direcção Técnica,
desde há um ano, conjugando, naturalmente,
com a minha profissão de enfermeira.
- Que sonhos comandam a sua vida?
- Muitos… sonhos a nível pessoal,
familiar e profissional.
A nível profissional, neste
momento estou a fazer uma
especialização
em
Administração Hospitalar, que
naturalmente
poderá
direccionar a minha carreira
profissional para um âmbito
diferente, na área da saúde
mas não directamente na
prática de cuidados, como
agora. Será mais relacionada
com gestão e administração,
que é também já um pouco do
que eu faço aqui na Associação.Depois,
naturalmente, que tenho outros sonhos, que
têm a ver com a minha forma de estar na
vida e com a forma como eu me sinto bem
por lutar pelas coisas que aprecio e que
quero, que tem muito a ver com o facto de
gostar imenso da minha terra e de estar
disposta a investir uma boa parte de mim
no desenvolvimento da freguesia de Germil
e, ao mesmo tempo, no desenvolvimento
e na criação de melhores condições de vida
para a sua população, que neste momento
não é muita, já que enfrentamos um
processo de envelhecimento e alguma
desertificação.
Irei continuar a dar tudo aquilo que
puder a esta instituição, a Associação Os
Melros, porque entendo que tem
efectivamente mudado as perspectivas
individuais das pessoas, especialmente
das mulheres da região (e falo de
mulheres entre os 25 e os 50 anos). Num
meio rural, se não estivessem a trabalhar
aqui, com a crise económica do momento
e o encerramento de muitas fábricas de
têxteis, a maior parte destas mulheres
estariam em casa. Não seriam pessoas
felizes, porque não estariam a contribuir
para algo, limitando as suas perspectivas,
já que uma pessoa que não trabalha, que
não tem o seu rendimento, naturalmente,
está limitada porque não tem dinheiro para
usufruir de determinadas condições de
vida, criar os filhos, nem para usufruir do
que simplesmente lhe dá prazer, mas que
tem custos…feliz ou infelizmente.
Para a minha freguesia e para a
instituição, o meu sonho é, claramente,
daqui a uns anos, poder olhar para trás e
sentir que tive um papel activo e
determinante na mudança e que houve um
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(Continuação)
significativo aumento na qualidade de vida
das pessoas e que, acima de tudo, as
pessoas estão envolvidas, têm vontade de
trabalhar e têm essa oportunidade, porque
a lógica desta instituição é criar
oportunidades e capacitar as pessoas.
Naturalmente que o desenvolvimento da
freguesia influenciará também o
desenvolvimento do concelho.
Penso que o meu maior sonho é ter
tempo para fazer tudo aquilo que eu
quero, que é muito. Sou muito ambiciosa!
Não sou gananciosa, mas muito
ambiciosa naquilo que quero para mim e
para aqueles que me rodeiam.
- Como ocupa os seus tempos livres?
- Eu não tenho muito tempo livre,
porque aquilo que faço, as
responsabilidades que assumo, quer a
nível profissional como em voluntariado
não mo permitem. Considero que uma
boa parte do meu tempo livre é aplicado
na Associação e noutras iniciativas que
vão aparecendo, como o Banco Alimentar
ou outros desafios, que me vão sendo
colocados por outras associações ou
grupos de pessoas. Para além disso há
algo que me ocupa imenso tempo, mas
que me dá imenso prazer, que é a
política. Sempre gostei de acompanhar
a actualidade política, tanto a nível
nacional como local. Considero que é
muito importante para o exercício da
cidadania e sempre dediquei uma boa
parte do meu tempo a isso.
Também deixo algum tempo livre
para a minha família e para o meu
namorado, nem sempre todo aquele que
gostaria…É pouco tempo, mas são
momentos de qualidade.
A nível de lazer, a ocupação principal
é mesmo a leitura, que gosto imenso.
Também gosto de viajar, mas ultimamente
o tempo disponível é muito pouco.
- Qual o melhor conselho que pode
dar aos jovens para que concretizem
o seu percurso de vida?
- Ainda sou jovem para dar conselhos
a alguém, mas aquilo que eu posso dizer,
o que eu fiz e que até agora não me tem
falhado, tem sido ter vontade,
persistência e resiliência. Sim, porque
contrariedades surgem naturalmente,
aliás, o que temos de mais certo é
receber um não em cada desafio,
portanto isso para mim é, à partida, um
dado adquirido, logo, tudo o que for
diferente disso é uma mais-valia. A minha
perspectiva é sempre essa. Há que lutar
activamente para contrariar isso.
Para mim as contrariedades são,
simplesmente, uma nova dose de energia
para voltar e repetir o mesmo processo
até dar a volta por cima. Acho que é
mesmo a vontade de fazer porque se quer,
porque se gosta e não porque alguém diz
que é o que deve ser. Deve-se entender
as coisas à nossa maneira e ver
efectivamente o que é importante, o que
é de valor para nós e lutar por isso. Pôr
para trás as eventuais contradições e os
“ses“. Para a frente é que é o caminho!
É o que eu faço e, até agora, não me
tem falhado.
Entrevista realizada por: Ana
Sofia Faro e Conceição Gomes, 11ºA

Escola viva
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CLUBE DO DESPORTO ESCOLAR
Mais um período se passou e todos os alunos
envolvidos no Desporto Escolar demonstraram um
grande empenho e motivação, representando
condignamente o nosso agrupamento.
Ao longo deste 2º período, realizaram-se os vários
jogos/concentrações dos grupos-equipa em
funcionamento no nosso agrupamento, com resultados
bastante positivos, a saber:
Futsal
A equipa de Juvenis masculinos foi campeã de série
na fase EAE de Mangualde e sagrou-se campeã distrital
após vencer, na finalíssima, a Escola E.B.2.3/S de
Oliveira de Frades por 5 a 3. Por este facto, irá
representar o distrito de Viseu nos Campeonatos
Regionais, que decorrerão nos dias 29 e 30 de Abril e 1
de Maio, em Castelo Branco.
Os Iniciados masculinos ficaram em segundo da sua
série e vão disputar o 3º e 4º lugar da fase EAE de
Mangualde, no dia 4 de Maio.
Os Infantis ainda não terminaram o seu quadro
competitivo, mas estão bem encaminhados para serem
campeões de série, bastando para isso ganhar o jogo
que falta disputar com a Escola de Campo de Besteiros.
Basquetebol
Os três grupos/equipas em funcionamento no nosso
Agrupamento (Infantis masculinos, Iniciadas femininas

e Juvenis femininas) ainda não terminaram os seus
quadros competitivos. Nos jogos que já efectuaram
tiveram prestações bastante positivas, sendo de realçar
o grande empenho demonstrado nos mesmos.

Atletismo
Realizou-se no dia 23 de Março, na Pista de piso
sintético do Estádio do Fontelo - Viseu, a III Concentração
de Atletismo, que tinha como objectivo apurar os
campeões distritais e seleccionar os alunos que irão

obtidos foram bons.
Corta Mato Distrital
O nosso Agrupamento fez-se representar por 49
alunos no Corta-Mato Distrital, realizado no dia 9 de
Fevereiro, no Centro Recreativo de Stº André-Mangualde,

representar Viseu nos Campeonatos Regionais, que
decorrerão nos dias 29 e 30 de Abril, na Marinha Grande.
Os resultados dos nossos alunos foram excelentes,
destacando-se na classificação colectiva o 3º lugar nas
Infantis femininas e o 2º lugar nas Iniciadas femininas.
No desempenho individual obtivemos um 1º lugar nas
estafetas (4X60 metros), um 2º lugar no lançamento de
peso e o 3º lugar nos 60 metros barreiras e no salto em
altura, tudo isto no escalão de Infantis B femininas. Nas
Iniciadas femininas alcançamos um 2º lugar nos 60
metros barreiras e um 3º lugar no salto em altura. No
lançamento de Peso do escalão Iniciados masculinos,
obtivemos o 1º lugar e nos 1500 metros Juvenis
femininas um 3º lugar.
Os alunos Jorge Pina, Joana Oliveira, Cristiana
Ferreira e Daniela Lopes foram seleccionados para
participarem no Campeonato Regional, em
representação da EAE de Viseu.
Natação
Os dois grupos/equipas em funcionamento no nosso
Agrupamento terminaram o seu quadro competitivo, no
dia 24 de Março, com a participação na III Concentração
de Natação que decorreu nas Piscinas Municipais de
Penalva do Castelo, cuja organização ficou a nosso
cargo. Participaram cerca de 120 alunos e 15
professores das diferentes escolas do distrito de Viseu.
Sobre a participação dos nossos alunos, os resultados

tendo alcançado na classificação colectiva um 4º lugar
nos Infantis A Masculinos, um 6º Lugar nas Iniciadas
Femininas e um 8º lugar nos Juvenis Masculinos.
Megasprinter
Decorreu no dia 16 de Março, na Pista de Atletismo do
Estádio do Fontelo, em Viseu, o Regional do Megasprinter,
no qual o nosso Agrupamento participou com 24 alunos
que competiram nas seguintes modalidades: Megasprinter,
MegaKm, Megasalto e Megalançamento.
Os resultados obtidos pelos alunos foram bastante
positivos, já que foram ao encontro das expectativas
criadas por cada um relativamente ao seu desempenho
na prova em que participaram. No entanto, temos que
destacar o excelente 3º lugar no Salto em Comprimento
de Infantis Masculinos, alcançado pelo Miguel
Rodrigues, do 5ºA.
Compal Air
O Compal Air (3x3) realizou-se na tarde do dia 23
de Março, na Escola Secundária Felismina Alcântara,
em Mangualde. O nosso Agrupamento fez-se
representar por 5 equipas, 3 Masculinas e 2 Femininas.
Devido ao excelente desempenho de todos os
alunos nas partidas que efectuaram, das 5 equipas que
participaram 3 foram apuradas para irem disputar a Fase
Regional do Compal Air.
O Professor Coordenador do Clube de
Desporto Escolar, José Carlos Couto

4ª CONCENTRAÇÃO DE NATAÇÃO DO DESPORTO ESCOLAR
O Grupo-Equipa de Natação do Clube
de Desporto Escolar do nosso
Agrupamento conta com um grande
número de inscrições. Todos os
participantes têm dignificado a nossa
escola, empenhando-se quer nos treinos,
quer nas provas, superando-se a si
próprios e tentando superar os restantes
atletas.
No decorrer do 2º período,
foram quatro as concentrações em que o
núcleo participou. A 1ª Concentração
decorreu em Campo de Besteiros, no dia
18 de Janeiro, para os atletas de nível I (jogos
aquáticos). Na 2ª Concentração, deslocámonos no dia 2 de Fevereiro a Vila Nova de Paiva
e, na 3ª Concentração, a Mangualde, no dia
28 de Fevereiro. Nas duas últimas
participámos com atletas nas provas de nível
II e III.
Coube ao Agrupamento de Escolas de
Penalva do Castelo organizar, no dia 24 de
Março, a 4ª e última concentração. Deslocaramse às Piscinas Municipais de Penalva do Castelo

11 escolas, num total de cerca de 100 alunos e
12 professores. Agradeço desde já a
colaboração do Grupo de Educação Física, dos
nossos funcionários e da Piscina Municipal, bem
como a presença do professor Guedes na
abertura oficial do encontro.
Este encontro deu por terminada a fase de
apuramento para o Encontro Regional, do qual
sairão os atletas que vão representar a Zona
Centro no Nacional de Natação do Desporto
Escolar.

As maiores felicitações e votos de boa
sorte aos atletas que conseguiram o
apuramento para a fase regional. Aos
restantes deixo uma palavra de ânimo,
com perseverança podemos aprender e
aperfeiçoar a nossa técnica de natação.
Considero o balanço das actividades
deste grupo muito positivo, sendo
aprazível fazer parte deste magnífico
grupo.
Tenho
orgulho
dos
atletas participantes, que seguramente
alcançarão muitos sucessos na sua vida
pessoal e profissional, se mantiverem a
postura até agora demonstrada.
Mais importante do que alcançar vitórias,
o Desporto e o Desporto Escolar em particular
procuram desenvolver nos alunos o espírito
de fraternidade, esforço, auto-superação,
disciplina, companheirismo e outros valores
fundamentais para o exercício de uma
cidadania activa e um profissionalismo futuro
repleto de sucesso.
Professora Teresa Coutinho

Escola viva
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O OUTRO LADO DE...
Dando continuidade a esta secção do PENA JOVEM, em que se pretende conhecer e dar a conhecer “o outro lado de…”
pessoas que integram a nossa comunidade educativa, quer sejam professores, alunos, funcionários ou encarregados de educação,
dialogámos com um professor de Matemática. Referimo-nos ao professor Eduardo Cunha, que lecciona em turmas do 3º CEB.
- Como não é a primeira vez
nesta escola, qual a sua
opinião em relação às
diferenças?
- Não, não é a primeira vez.
Já leccionei há 13 anos atrás.
Evidentemente, que a escola está
diferente. Os tempos são outros,
mal seria se não estivesse
diferente.
- Quais os motivos que o
levaram a optar pela profissão
de professor de Matemática?
- Acima de tudo, gostar de
ensinar.
- Como ocupa os seus
tempos livres?
- Como qualquer ser humano,
a ler, ouvir música, praticar
desporto, conversar… Nada de
extraordinário!
- Quais os géneros de
música que mais aprecia?
- Música audível. O género de
música é indiferente, porque o
género não existe na música. Há
música boa e música má. Eu
escolhi ouvir a boa, são gostos.
- Qual o seu desporto
favorito?
- Gosto de desporto, de todos.
- Durante os tempos de

estudante, quais as situações
que mais o marcaram, positiva
e negativamente?
- Positivamente, todo o ensino
que fiz em Nelas, desde
professores a colegas. A
Universidade em Coimbra ajudoume a ser independente.
Negativamente, o ensino
universitário, que é o espelho do
País, uma bagunça. Os meus
piores professores conheci-os na
faculdade.

- Tem algum talento oculto?
- Tenho, mas é oculto, logo não
posso dizer.
- Por que é que se veste
sempre de preto?
- Porque gosto.
- Acha que os alunos gostam
da sua forma de ensino?
- Perguntem aos alunos
(risos).
Carla Beatriz Albuquerque
e Inês Melo, 10ºB

O DESAFIO DA GESTÃO ESCOLAR
a cultura e mantendo uma visão
de futuro.
O trabalho de gestão nas
escolas
exige
muita
perseverança,
equipas
coerentes,
amigas,
colaborantes, cúmplices, porque
estão juntas para objectivos e
fins comuns. Para funcionar com
eficácia é necessária coesão e
negociação
na
gestão
pedagógica, administrativa e
financeira, nas relações com a
administração,
com
os
colaboradores internos e

externos, pais, comunidade,
parceiros
económicos
e
estratégicos.
Um plano de actividades rico,
com vários projectos a decorrer,
formação,
acções
de
sensibilização, dinamizações
culturais, respostas educativas
diferenciadas (ensino regular,
profissional e educação de adultos),
só é possível com equipas
colaborativas e com uma gestão
conhecedora e negociadora.
Cabe ao director escolar ser
uma pessoa sempre disponível,

disposta a estimular e incentivar
os outros, ser conhecedor e ter
equipas que o sejam, dos
assuntos técnicos, pedagógicos,
administrativos, financeiros e
legislativos e liderar as suas
equipas com visão de futuro.
O presente é agora e o futuro
já está a acontecer, o desafio é
grande e exige visão estratégica
e liderança.
Isabel Serra,
Presidente da CAP do
Agrupamento
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Grupo de Professores de
Matemática do 3º Ciclo e
Ensino Secundário
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XXIX OLIMPÍADAS PORTUGUESAS
MATEMÁTICA

DE

No passado dia 19 de Janeiro, pelas 15h30, realizou-se a 2ª
Eliminatória das XXIX Olimpíadas Portuguesa de Matemática.
A Escola-sede deste Agrupamento foi seleccionada como local de
realização desta Eliminatória. Segue-se a lista dos alunos apurados:
Escola-sede: Ana Rita Albuquerque, 8ºA, e Marília Almeida Matos,
9ºB, na Categoria A; Pedro Alexandre Nunes, 10ºB, na Categoria B;
E. B. I.: Dário Matos, 6ºA, na Categoria Júnior

15º CAMPEONATO DE MATEMÁTICA (3º CEB)
(PROBLEMA DO MÊS)
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escolas. Não existe selecção prévia nem existe uma prova final.
O Concurso Canguru de 2011 realizou-se no dia 17 de Março, na
Escola-sede e na E. B. I., no período da tarde.
Apresenta-se em seis categorias, de acordo com as idades dos
alunos:
• Categoria Mini-Escolar (para alunos do 4º ano);
• Categoria Escolar (para alunos do 5º e 6º ano);
• Categoria Benjamim (para alunos do 7º e 8º ano);
• Categoria Cadete (para alunos do 9º ano);
• Categoria Júnior (para alunos do 10º e 11º ano);
• Categoria Estudante (para alunos do 12º ano).
A página oficial do Canguru Matemático é a seguinte: http://
www.mat.uc.pt/canguru
Brevemente será divulgada a lista classificativa.

PROBLEMA

Lista Ordenada das Classificações
(decorridas as provas de Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro)

Para comemorar os 1001 anos de existência do seu país, o
Presidente da República de Flechas inaugurou um monumento onde
está pintada a seguinte sequência de 1001 setas:

Como termina a sequência?
IN XXIX OLIMPÍADAS PORTUGUESAS DE MATEMÁTICA

SOLUÇÕES DOS PROBLEMAS
DA EDIÇÃO ANTERIOR
1. Considere-se o terreno da Joana na figura seguinte:

EQUIPAS JÁ APURADAS PARA A PROVA FINAL
Os problemas são divulgados mensalmente no portal da Escola,
em http://www.espenalva.pt/portal/index.php.

CANGURU MATEMÁTICO
2011

SEM

FRONTEIRAS

A Associação Canguru sem Fronteiras
é uma associação de carácter
internacional que junta personalidades do
mundo da Matemática, de diversos
países. O seu objectivo é promover a
divulgação da Matemática elementar por
todos os meios ao seu alcance e, em
particular, pela organização deste
concurso. Pretende-se estimular e
motivar o maior número possível de
alunos para a Matemática e é um
complemento a outras actividades, tais
como competições e olimpíadas.
Em Portugal, a organização deste concurso está a cargo do
Departamento
de
Matemática
(DM)
da
Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade
de Coimbra (FCTUC), com o
apoio
da
Sociedade
Portuguesa de Matemática
(SPM).
Este Concurso consiste
numa única prova realizada
no mesmo dia em todas as

Como área do quadrado [AEIH] mede 4 m2, então

AE = EI = 2 m .
Da mesma forma se conclui que CG = CF = 3 m .
Assim, HJ = HI + IJ = 2 + 5 = 7 m e

IF = IJ + JF = 5 + 3 = 8 m .
Logo, a área de [HJGD] mede 7 X 3 = 21 m2 e a área de [EBFI]
mede 8 X 2 = 16 m2.
Portanto, a área do terreno plantado com batatas mede 21 + 16 =
37 m2.
2. Como a Luísa é mais alta do que o Pedro e a diferença entre as
alturas da Luísa e da Beatriz é igual à diferença entre as alturas da
Beatriz e do Pedro, podemos afirmar que a Luísa é mais alta do que a
Beatriz e que esta é mais alta do que o Pedro. Se o David fosse mais
baixo do que a Luísa, então a soma das alturas dos dois rapazes seria
inferior à soma das alturas das duas raparigas. Logo o David é mais
alto do que a Luísa e portanto é o mais alto dos quatro amigos.

Grupo de Professores de Matemática
do 3º Ciclo e Ensino Secundário

PASSATEMPOS
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Acerta na corda
O domador está com um problema. Não consegue desenrolar a
corda que prende o cavalo. Será que consegues ajudá-lo?
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SABIAS QUE…
1- … o corpo humano carrega cerca de 4 litros de sangue, que irrigam
uma rede de 200 000 km de artérias, veias e capilares?
2- … o sangue circula a uma velocidade de 2 km por hora?
3- … o coração de um homem adulto é do tamanho de um pulso
fechado e pesa, em média, 340 gramas, funciona a um ritmo de 72
batidas por minuto, 104 000 por dia, 38 milhões por ano e algo em
torno de 2,5 biliões de batidas ao longo de toda a vida?
4- … um adulto pisca os olhos 24 vezes por minuto e cada piscadela
dura apenas 50 milésimos de segundo? Desta forma, ficamos sem
ver durante 1,2 segundos em cada minuto!
5- … o cabelo cresce 15 centímetros por ano e durante a nossa vida
cortamos cerca de 9 metros de cabelo?

Dia Mundial do T
ea
tr
o
Tea
eatr
tro
- 27 de Março
Jogo das vogais

6- … cada olho tem cerca de 200 pestanas e, no entanto, elas estão
em constante substituição, pois cada uma tem apenas 90 a 150
dias de vida?
7- … apenas 3% da água que existe no nosso planeta é doce?

T__TR_
Clube de Jornalismo

_CT_R

Carnaval

_CT_Z
P_LC_

Nesta sopa de letras, descobre as seguintes palavras:
Caretos de Lazarim

C_N_

ALEGRIA / MASCARILHA / DESFILE / MASCARAS / BALOES / TRADICAO
/ ENTRUDO / CARNAVAL / SERPENTINAS / FESTIVIDADE / PALHACO /
FATOS DE CARNAVAL / CONFEITOS / CORTEJO

_R T _ ST_
DR_M_

Clube de Jornalismo

P_Ç_
PL_ T___
TR_G_D__
C_M_D__
C_N_R__
D_RCT_R
F_G_R_N_ST_

Clube de Jornalismo
Leandro Santos e Nuno Oliveira, 8ºC
SOLUÇÕES:
TEATRO/ACTOR/ACTRIZ/PALCO/CENA/ARTISTA/DRAMA/PEÇA/ PLATÉIA/
TRAGÉDIA/COMÉDIA/CENÁRIO/DIRECTOR/FIGURINISTA

Escola viva
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ACÇÃO DE FORMAÇÃO
“SNOWBOARD”





No passado dia 21 de Fevereiro, o grupo de Educação Física do
Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo proporcionou aos
alunos do Ensino Secundário uma Acção de Formação sobre a
modalidade de Snowboard, na Estância Vodafone, na Serra da Estrela.
Se para muitos se tratou de uma oportunidade para aperfeiçoarem
a experiência iniciada no ano passado, para outros foi a possibilidade
de experimentarem esta modalidade pela primeira vez. Participaram
nesta actividade cerca de 50 alunos, todos equipados a rigor e com
muita vontade de aprenderem algo de novo.
Apesar das condições para a prática de modalidades de Inverno

tância Vodafone, Serra da Estrela.

estarem pouco convidativas, a vontade de viver novas experiências
foi superior às contrariedades meteorológicas, pelo que o dia passado
na Estância foi muito positivo, pautado pelo convívio salutar, a
confraternização e a prática desportiva.
Uma experiência para mais tarde recordar e, quem sabe, repetir!

Página 23

FINALISTAS 2011
No dia 22 de Janeiro, realizouse o nosso Baile de Finalistas,
com a cooperação dos finalistas.
Para este objectivo, após a

dada pela comunidade, assim
como pela Direcção Executiva do
Agrupamento, pela Câmara
Municipal e pelos Bombeiros

criação da Comissão de
Finalistas, desenvolveram-se
algumas
actividades
de
angariação de fundos.
Posteriormente, o nosso
trabalho passou a ter como fim a
viagem de Finalistas, a qual se
realizará durante as férias da
Páscoa, a Lloret de Mar, de 8 a
16 de Abril com 22 finalistas
participantes.
Agradecemos toda a ajuda

Voluntários.
A comparência de cada
pessoa nas nossas actividades,
especialmente no Baile de
Finalistas, foi fundamental para o
cumprimento dos nossos
objectivos.
Um grande Bem-Haja!
Mónica Santos, Presidente
da CF
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