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A iniciativa assenta em dois
pilares, bem definidos:
1. O ensino profissionalizante de
nível básico e de nível secundário,
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.
Chegados ao final do presente ano
lectivo, é tempo de informar os
nossos leitores sobre o ponto de
situação actual, no Agrupamento, a
respeito da oferta formativa afecta ao
programa
nacional
Novas
Oportunidades.
1.1. Os formandos do Curso de
Educação e Formação (CEF), de
habilitação profissional, na área de
Carpintaria de Limpos, de nível II,
terminaram as actividades de
formação nas componentes
sociocultural, científica e tecnológica,
no dia 8 de Junho, e iniciaram de
imediato o estágio ou formação em
contexto de trabalho, de 210 horas,
distribuídos por 5 empresas da área
de carpintaria da região, até meados
do próximo mês de Julho, após o que
realizarão a PAF – Prova de Aptidão
Final, perante um Júri, com vista à
conclusão do curso e respectiva dupla
certificação.
Por sua vez, os formandos do CEF
de Pastelaria e Panificação, também
de nível II, encontram-se no final do
1º ano do curso, o que ocorrerá no
próximo dia 1 de Julho, retomando
as actividades de formação em
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OBJECTIVO: “dar um forte e
decisivo impulso à qualificação dos
portugueses”,
requisito
indispensável para o “crescimento
económico e para a promoção da
coesão social”
Setembro próximo.
1.2. Cursos Profissionais: os
formandos dos cursos de 3º e último
ano (Técnico de Restaurante-Bar e
Técnico de Turismo) retomaram, em
meados de Maio, a respectiva
formação em contexto de trabalho
(estágio), distribuídos por empresas
dos dois ramos ,localizadas nos
concelhos de Penalva, Mangualde,
Viseu, Nelas e S. Pedro do Sul, com
quem o Agrupamento celebrou
protocolo. Por sua vez, os formandos
dos cursos de 2º ano (Técnico de
Turismo e Técnico de Energias
Renováveis – variante Sistemas
Solares) iniciaram no passado dia 27
de Junho ou estão em vias de iniciar
a formação em contexto de trabalho
(estágio), num primeiro período de
150 horas, no mínimo, distribuídos
por empresas situadas nos municípios
de Penalva do Castelo, Mangualde,
Nelas e Viseu.
2. Cursos EFA (Educação e
Formação de Adultos): as actividades
de formação dos dois cursos de nível
básico (B2+3 de Trancozelos e B3)
cessaram e foram dadas por
concluídas recentemente, faltando
somente completarem o percurso B3
os formandos de Trancozelos que
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Ao fim de 17 anos na Direcção, primeiro da Escola EB2,3 e
Secundária de Penalva do Castelo, e neste último ano do Agrupamento
de Escolas de Penalva do Castelo, nesta hora de estar prestes a
terminar as minhas funções, quero, com um sentimento profundo de
gratidão e reconhecimento, agradecer a todas as instituições,
empresas, pais, alunos, professores e funcionários o contributo,
entusiasmo, incentivo, trabalho, dedicação que demonstraram ao longo
deste meu percurso de Presidente/Directora ao serviço dos nossos
alunos e da educação do nosso concelho.
Dentro em breve irei interromper estas funções, com a sensação
reconfortante do dever cumprido, pela dedicação a tempo inteiro a
esses alunos maravilhosos, durante 17 anos, que ficarão para sempre
gravados na minha memória.
Tudo o que fiz foi com enorme entusiasmo e paixão pelo
crescimento pessoal, intelectual e profissional dos nossos alunos.
Para isso, foi necessária muita dedicação, assim como
profissionalismo, negociação e trabalho para assegurar cursos,
recursos físicos, financeiros e humanos. Valeu a pena e o tempo será
o melhor juiz.
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iniciaram o curso com o percurso B2;
em relação aos dois cursos de nível
secundário - percursos de Tipo A
(1150 horas) e de Tipo C (315 horas),
prosseguem as actividades de
formação os formandos do percurso
de tipo A, até meados de Julho
próximo, altura em que concluirão o
curso os formandos da turma A2, bem
como os do percurso de Tipo C que
integram a turma NS Flexível (A+C).
Por sua vez, os formandos do
percurso A1 retomarão as actividades

formativas em Setembro próximo.
O Agrupamento participou na V
EXPO-OPORTUNIDADES, que
decorreu em Viseu, de 19 a 22 de
Maio.
A oferta formativa para o próximo
ano lectivo de 2011/2012 é a que se
divulga na tabela em anexo.
Professor Francisco Guedes,
Vice-Presidente da CAP e
Coordenador NOVAS
OPORTUNIDADES

C ALENDÁRIO GERAL DE EXAMES
DO ENSINO SECUNDÁRIO / ACESSO
AO ENSINO SUPERIOR 2011
1. De 20 a 30 de Junho: 1ª fase dos exames nacionais e de equivalência
à frequência;
2. 15 de Julho: afixação das pautas de resultados dos exames da 1ª
fase;
3. De 18 a 20 de Julho: inscrição para a 2ª fase de exames nacionais e
de equivalência à frequência;
4. De 21 de Julho a 17 de Agosto: apresentação da candidatura ao
ensino superior – 1ª fase, incluindo a candidatura electrónica;
5. De 22 a 27 de Julho: 2ª fase dos exames nacionais e de equivalência
à frequência;
6. 9 de Agosto: afixação das pautas de resultados dos exames da 2ª
fase;
7. 19 de Agosto: afixação dos resultados da reapreciação dos exames
da 1ª fase;
8. 8 de Setembro: afixação dos resultados da reapreciação dos exames
da 2ª fase;
9. 19 de Setembro: divulgação dos resultados da 1ª fase da candidatura
ao ensino superior;
10. De 19 a 30 de Setembro: apresentação da candidatura ao ensino
superior – 2ª fase;
11. 6 de Outubro: divulgação dos resultados da 2ª fase da candidatura
ao ensino superior;
12. 6 a 14 de Outubro: apresentação da candidatura ao ensino superior
– 3ª fase;
13. 19 de Outubro: divulgação dos resultados da 3ª fase da candidatura
ao ensino superior.
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VII PERCURSO PEDESTRE HISTÓRICO-CULTURAL
“Caminho dos Galegos”
O evento redundou num êxito
assinalável, a avaliar pela grande
adesão das pessoas que nele
participaram, originárias do concelho,
na sua maioria, mas também vindas
de outros locais da região e do País.
Entre participantes e colaboradores, o
número de pessoas ultrapassou as
600, sendo que 140 eram alunos,
professores
e
funcionários
directamente envolvidos na recriação
de quadros históricos ou na organização da actividade.
O “Caminho dos Galegos” é uma actividade marcante do nosso Plano
Anual e uma referência na dinamização das relações com a comunidade local,

constituindo uma actividade de pedestrianismo do agrado dos que apreciam
o prazer proporcionado por uma caminhada e pela observação de belezas
naturais, num percurso devidamente arranjado e sinalizado, em terras de
Penalva (freguesias de Mareco e Castelo de Penalva) e de Tavares (freguesia
de Travanca de Tavares, no concelho de Mangualde).
Para além da componente turístico-desportiva de ar livre, foram

representados, por alunos, professores e funcionários, alguns quadros
históricos que fizeram recuar os participantes ao tempo das peregrinações a
Santiago de Compostela, como a Bênção de um Peregrino, o Hospital do
Caminho, a Guarda da Ponte (portagem), o Moinho (jogos), os Salteadores.
Ao longo do caminho, encontravam-se também o Almocreve com a sua égua,
o Mendigo pedindo a sua esmola, Bobos da Corte e ainda uma pequena
Feira com a venda de alguns produtos de artesanato.
A presente actividade, já com 7 edições concretizadas, é a demonstração

de um envolvimento crescente da
comunidade escolar e de um trabalho
de equipa ao serviço dos alunos e do
concelho.
A todos o nosso Bem-Haja!
Os Coordenadores do Projecto
Professores Cláudia Pinto e
Francisco Guedes
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ONDE P
ARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
PARAM
- Como foi o seu percurso escolar na
sua infância e juventude?
- Foi um percurso normal, em Penalva,
em que passei pela escola infantil, pela
escola primária e, depois, pela antiga
C+S que é a actual Escola Básica e
Secundária. Foi um percurso bom,
sempre com momentos bons e
momentos maus, normal em qualquer
criança e jovem.
- Como aluna, que disciplinas mais a
cativavam? E as que menos
apreciava?
- Gostava de disciplinas em que não
tivesse de marrar muito, gostava de
Português, de Filosofia, mas só a
Filosofia do 12º ano1, gostava mais das
disciplinas pelos professores que tinha
do que propriamente pela disciplina em
si. Apreciava Português, pois sempre
gostei da área da comunicação, até ao
11º ano nunca gostei de Francês, mas,
com a professora Isilda, passei a apreciar
muito o Francês porque gostava muito
da professora. Lembro-me que em todos
os anos tive um professor a que tinha um
ódio de estimação, uma disciplina de que
gostei menos, mas acho que não era pela
disciplina em si, mas se calhar pela forma
como os professores nos cativavam.
Nunca fui grande fã de História, nem de
Geografia e de Físico-Química, mas
gostava de Matemática, Português e
Filosofia.
- Que recordações guarda da nossa
escola?
- Guardo muitas recordações, grande
parte da minha vida foi passada nessa
escola, até mesmo antes de andar na
escola ia para lá, porque a minha mãe
trabalha lá. Portanto, tive muitos bons
momentos nessa escola, em que integrei
o clube de jornalismo, o rancho folclórico
da escola, o clube de desporto escolar…
Lembro a minha fase de finalista, o baile
e a viagem de finalistas, tenho muito boas
recordações da escola, mesmo dos
malhos que mandava quando caía.
- Da sua passagem pela escola, que
situação vivida se tornou mais
notável?
- Como estava a dizer, há bons momentos
que eu guardo da escola. Lembro-me
muito bem, porque me marcou bastante,
quando fui escolhida para representar os
alunos da escola na Sessão Solene sobre
o “25 de Abril”, realizada na Câmara
Municipal, em que tivemos de preparar um
texto para ler às entidades oficiais. A minha
passagem pelo clube de jornalismo,
durante vários anos, com o PENA JOVEM
a conquistar o 3º prémio no Concurso
Nacional de Jornais Escolares, também
me marcou muito. Gostava muito da área
de jornalismo… Acho que vários
momentos me foram marcando, mas não
posso dizer que haja um que me marcou
especialmente. Todos contribuíram para
a minha forma de ser hoje em dia.
- Lembra-se de algum(ns) momento(s)
em que experimentou mais

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 uma ex-aluna que frequentou
e concluiu em 1993 o 1º ciclo do
ensino básico, na antiga Escola
Primária da Vila, de onde é
natural.
Ingressou no 5º ano na nossa Escola para cumprir todo o
percurso escolar até ao final do ensino secundário, o que
sucedeu entre os anos lectivos de 1993/94 e 2000/01, altura em
que concluiu o 12º ano na área de Humanidades.
Seguiu-se o ensino superior, na Universidade Nova de
Lisboa, onde obteve a Licenciatura em Sociologia, e uma PósGraduação em Marketing e Comunicação Empresarial, na
Universidade Lusíada de Lisboa.
Referimo-nos a Graciana de Almeida Sales, que actualmente
exerce funções profissionais na Caixa Central de Crédito
Agrícola. Como curiosidade e porque também faz parte da
história do PENA JOVEM, a Graciana integrou sempre o clube
de jornalismo, enquanto aluna da Escola, tendo representado
o nosso jornal na Sessão Solene de entrega dos prémios do
Concurso Nacional de Jornais Escolares, realizada em
Cantanhede, no ano de 1998, em que o PENA JOVEM conseguiu
o 3º Prémio do seu escalão.
dificuldades?
- Sim, tinha uma enorme dificuldade

para mim porque eu, praticamente desde
o 5º ou 6º ano, participei sempre no

porque a minha mãe trabalhava na
escola, portanto qualquer coisinha que
eu fizesse os professores iam fazer
queixas à minha mãe, acho que foi a
maior dificuldade que eu tive, porque tive
apenas aquelas dificuldade do dia-a-dia
de todos os alunos, não tive nada que
me marca-se pela negativa, e ainda
bem…
- Conhecemos e já referiu a sua
participação no clube de jornalismo,
durante vários anos. Como foi essa
experiência?
- Foi muito boa. Eu queria seguir
jornalismo, na altura, mas depois não
consegui entrar na minha primeira opção.
Gostava muito de escrever, portanto o
clube de jornalismo foi muito importante

clube, sempre foi minha vontade e pelo
gosto pela comunicação. É das
experiências que mais recordo da escola,
como ter entrevistado o Duque de
Bragança, a escritora Alice Vieira, a atleta
Manuela Machado, que na altura havia
conquistado uma medalha importante…
Nunca tinha pensado que viria a realizar
essas entrevistas e o clube de jornalismo
permitiu-me isso.
- Que significado teve para si o PENA
JOVEM ter conquistado o 3º lugar no
Concurso Nacional de Jornais
Escolares, em 1997/98?
- Teve muito significado, porque foi o
reconhecimento do nosso trabalho.
Sentimos que alguém reparou no nosso
trabalho, além de que qualquer prémio

nos deixa orgulhos. Por outro lado,
também provou que, apesar de sermos
uma escola aqui do interior, duma
vilazinha que poucas pessoas conhecem,
conseguimos estar ao nível de outros
jornais de grandes escolas. Na altura,
quem ganhou o 1º lugar foi uma escola
da zona de Lisboa e nós ficámos em 3º
lugar. Portanto não estávamos perdidos
no meio do nada, como se possa
imaginar.
- A Graciana formou-se na
Universidade Nova de Lisboa, onde
obteve a licenciatura em Sociologia e
uma pós-graduação em Marketing e
Comunicação Empresarial. Por que
razão escolheu esta área?
- A Sociologia foi, no fundo, uma opção
ao jornalismo, porque era uma área em
que poderia ir para comunicação ou para
comunicação em empresas, na área de
recursos humanos, que é o que eu faço
actualmente, do marketing e
comunicação porque está precisamente
ligado à comunicação com outras
pessoas, não marketing só externo mas
também marketing interno, é portanto
para os empregados internamente e
ambas estão ligadas à comunicação que
é uma área que eu gosto.
- O curso correspondeu às suas
expectativas?
- Não, porque o curso foi muito teórico,
acho que em termos de mais-valias não
traz assim tantas quanto isso, agora toda
a experiência que o curso me trouxe e a
vida escolar, isso supera muito as minhas
expectativas.
A pós-graduação já foi diferente, gostei
muito mais que da licenciatura, porque
já sabia e escolhi especialmente essa
área, foi diferente, não fui tanto à nora
como para Sociologia.
- Como decorreu a adaptação ao
ensino superior?
- Correu muito bem, eu gosto de confusão
e acho que correu muito bem. Sempre
fui habituada desde pequenina a ter a
minha liberdade com alguns limites,
então ir para uma cidade tão longe de
Penalva acabou por correr bem,
obviamente que me custou a chegar lá e
não conhecer praticamente ninguém,
mas acho que dentro do possível correu
bem, aproveitei muito bem a minha
adaptação e a minha vida longe daqui,
vivi tudo o que tinha de viver enquanto
estudante universitária.
- Após o curso já exerceu/está a
exercer algo relacionado com a sua
área?
Sim, trabalho actualmente na Caixa
Central de Crédito Agrícola, no
departamento de recursos humanos área de gestão, competência e
desenvolvimento profissional, que é uma
área que desenvolve os recursos
humanos, não propriamente o
recrutamento, como se vê muitas vezes,
mas trabalha muito com as pessoas que
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9º E 1
2º ANO: E A
GORA?
12º
AGORA?
Chegámos ao final de mais um ano lectivo, altura em que os alunos dos 9º e 12º anos se
vêem confrontados com a necessidade de fazer opções em relação ao futuro ou confirmar as
escolhas já feitas e as expectativas geradas à sua volta.
Os alunos do 9º ano realizaram os exames nacionais de Língua Portuguesa e de Matemática
nos passados dias 20 e 22 de Junho, tendo em vista a conclusão destas disciplinas e do ciclo,
enquanto os seus colegas do 12ºA (única turma de prosseguimento de estudos) se encontram
envolvidos na realização dos exames nacionais, desde o último dia 20, com vista à conclusão
do ensino secundário e o ingresso no ensino superior.
Para sabermos o estado de espírito, as expectativas e até ouvirmos alguns desabafos e
conselhos dos nossos alunos do 9º e 12º ano, o PENA JOVEM realizou um inquérito junto
de alguns dos alunos do 9º ano e uma breve entrevista com um aluno do 12ºA.

9º ANO
1- Depois de terminares o 9º ano, o
que pensas fazer?
2- Porquê esta opção?
3- Achas que a escola tem condições
para realizares a tua opção?
4- Durante os anos em que estudaste,
o que mais te agradou na escola?
5- Tiveste, certamente, momentos
que consideraste mais difíceis. Quais?
6- Fora da escola realizas outro tipo
de actividades?
7- Que conselhos gostarias de deixar
aos alunos mais novos?
FÁTIMA LOPES - 9ºA
1- Seguir
os
estudos, optando por um
Curso Profissional.
2- É a melhor
opção para mim.
3- Sim.
4- A simpatia dos
professores e dos
funcionários.
5- O mais difícil foi a questão dos
exames.
6- Não.
7- Que estudem e que se empenhem
para poderem ter bons resultados escolares e
para que tenham um futuro melhor.
RENATO SANTOS - 9ºA
1- Continuar a estudar, seguindo um
Curso Profissional (Restaurante-Bar)
2- Sei que há duas
outras áreas, mas esta é
a que me agrada mais e a
que terá mais saída.
3- Sim.
4- Os amigos e os
professores.
5- Quando recebi
testes em que não
consegui ter positiva.
6- Sim, sou componente do Rancho
Folclórico de Penalva do Castelo.
7- Não desistam no 9º ano, como
vários pensam, e prossigam os estudos.
L A U R A
CARVALHO - 9ºB
1- Prosseguir para
o Ensino Secundário
(Ciências e Tecnologias).
2- Para
poder
integrar
uma
Universidade.

3- Sim.
4- O espaço.
5- Os primeiros testes.
6- Não.
7- Estudem o suficiente para se
sentirem seguros.
DANIELA MARTINS - 9ºB
1- Continuar para o
Secundário.
2- Para ir para a
Universidade e, mais
tarde, ter um emprego
melhor.
3- Sim.
4- O espaço.
5- Os testes.
6- Não.
7- Estudem!

Ensino

JOÃO MARCELO CARVALHO
COSTA - 9ºD
1- S e g u i r
Ciências e Tecnologias.
2- Porque gosto.
3- Sim.
4- O bloco 2.
5- O 2º período
deste ano.
6- Sim, dedicome à música e jogo futebol.
7- Estudem muito para um dia
poderem dar aos vossos filhos aquilo que
vocês não puderam ter.
CARINA CAMPOS DE PINA - 9ºD
1- Continuar a estudar, seguindo um
Curso Profissional.
2- Porque quero
ter um futuro melhor.
3- Sim.
4- Os professores.
5- Os
testes
intermédios.
6- Não.
7- Estudem muito
porque o 9º ano é difícil. Se não estudarem,
não conseguem acabá-lo.
Entrevistas conduzidas pelos alunos
do Clube de Jornalismo

O PENA JOVEM
na Internet:

espenalva.pt

Paulo Gil, 12ºA
- Na tua opinião, qual
achas o ano mais difícil do
secundário?
- De todos, é mesmo o 11º
ano. É o ano em que somos
postos à prova com os
exames nacionais, o que
acaba por ser muito desgastante.
- Como descreves o teu percurso escolar nesta escola?
- Numa palavra, penso que foi desastroso! É um exemplo a
não seguir, visto que tive um percurso brilhante no básico, fui o
melhor aluno durante esses 5 anos e, depois, o que acontece é
que, quando chegamos ao secundário, a realidade é outra e não
se tiram notas excelentes apenas com aquilo que se apanha nas
aulas.
- Visto que estás prestes a acabar o secundário, o que
pretendes fazer de agora em diante?
- Vou tentar entrar na Academia da Força Aérea, no curso de
piloto aviador. Caso não seja possível, entrarei numa escola de
aviação privada.
- O que costumas fazer nas tuas horas livres?
- Costumo tocar guitarra (muito!), ver televisão, ouvir música
e ir à Net (risos).
- Como deves saber, és bastante conhecido na escola
pelas tuas actuações musicais. Progredir/ seguir na música é
um dos teus objectivos para o futuro?
- É, mas não faço da música o meu objectivo principal, é muito
difícil viver-se da música e apenas os melhores dos melhores são
bem sucedidos, por isso tenho outras opções.
- Visto que estamos numa “onda” de conhecer e dar a
conhecer, um pouco mais sobre ti, revela-nos qual a banda
musical ou cantor de que tu mais gostas?
- Tcha tcha tcha tcha! (risos) A minha banda favorita é Iron
Maidon e tenho um ídolo que é o KirK Mammett, guitarrista dos
Metallica.
- Quais são as citações de que mais gostas e mais utilizas?
- Não queres mais nada? Um café quente !!!! (risos)
- Quando estás a actuar há algo que tu uses que te faça
sentir mais seguro (tipo um amuleto)?
- Tenho uma palheta especial, mas não a considero como um
amuleto, considero-a como um grande voto de confiança, foi-me
dada por uma amigo e pertencia ao pai dele, que infelizmente já
faleceu. Quanto à segurança em cima do “palco”, tenho a Nádia
sempre ao meu lado, que juntamente com o meu esforço e
dedicação faz uma combinação perfeita.
- Qual é o teu grande sonho, se é que podes revelar?
- O meu grande sonho tem a ver com a música, sonho com o
dia em que seja considerado um guitarrista virtuoso, actuar num
estádio ou numa arena para milhares de pessoas e ouvir os seus
aplausos!
- Para ti quais são os ingredientes básicos para a felicidade?
- Não sou lá muito bom no campo da culinária (risos), mas
acho que em primeiro lugar temos de gostar de nós próprios, temos
de olhar para nós e gostarmos daquilo que vemos. Depois vêm os
amigos, que também são muito importantes, e fazer aquilo de que
se gosta também contribui muito para a nossa felicidade.
- E como não poderia deixar de ser, por último, a pergunta
que se tornou muito famosa. O que dizem os teus olhos?
- Os meus olhos? Dizem que estão perante um pessoa alegre
e divertida que teve de aprender muitas coisas ao longo da vida
por ele e por isso não é das melhores, e que luta todos os dias
para não seguir o mesmo caminho do pai.
- Obrigada, por nos teres atendido ao pedido e assim
termos realizado esta entrevista!
Entrevista realizada por:
Ana Gomes, Marta Lopes e Raquel Cabo, 10ºB
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ENTREVISTA, COM VISITA GUIADA, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENALVA DO CASTELO
- Dr. Manuel Luís: pode dizer-nos
quem é?
- Chamo-me Manuel Luís Almeida
Ferreira, sou natural de uma pequena
aldeia da freguesia de Castelo de
Penalva, chamada Amiais, e
desempenho, há cerca de dois anos e
meio, a função de Técnico Superior da
Biblioteca Municipal de Penalva do
Castelo. Foi da minha responsabilidade,
portanto, todo o trabalho de concepção,
apetrechamento, organização e gestão
desta Biblioteca Municipal.
- Quais as suas habilitações e que
percurso escolar cumpriu?
- O meu percurso escolar teve início
aos 5 anos quando comecei a frequentar
a Escola Primária dos Cantos. Dado que
a escola se localizava numa aldeia vizinha,
tinha de calcorrear, duas vezes por dia,
por entre pinhais, cerca de 1,5 km.
Depois de concluir o ensino primário,
actual 1º CEB, transitei para a
denominada Escola C+S de Penalva do
Castelo, onde concluí o correspondente
aos actuais 2º e 3º CEB’s, bem como o
Ensino Secundário. Tive a sorte de não
ter tido necessidade de sair deste
concelho para concluir o Ensino
Secundário, pois a escola passou a
leccionar o 12º ano na altura em que
transitei para esse ano de escolaridade.
Depois de concluir o Ensino
Secundário, em 1995/96, transitei para a
Faculdade de Letras da Universidade
Católica Portuguesa, onde, em 2000,
concluí a Licenciatura em PortuguêsHistória. Depois, já a leccionar como
professor de Língua Portuguesa, concluí,
em 2004, a Licenciatura em História.
Entre 2004 e 2006, e já como professor
de História, frequentei e concluí a PósGraduação em Ciências da Informação
e da Documentação. Entre 2009 e 2010,
frequentei e concluí o curso de
Profissionalização em Serviço em
Português, Estudos Sociais e História.
Actualmente, frequento o 1º ano de um
curso de Doutoramento.
Como poderão constatar, o mundo de
hoje e a complexidade da sociedade
actual exigem que a formação e a
aprendizagem, nas suas diferentes
modalidades, sejam uma constante ao
longo da nossa vida.
- Sabemos que foi aluno da nossa
escola? Em que período e que
recordações guarda?
- Sim, como referi anteriormente, fui
aluno da Escola, então designada de
C+S, entre finais dos anos 80 e meados
dos anos 90, tendo aí frequentado e
concluído oito anos lectivos!
Da escola, guardo algumas boas
recordações, as quais jamais esquecerei:
dos professores que me ajudaram a
adquirir e a desenvolver um conjunto
significativo de competências que se
tornaram fundamentais no meu percurso
pessoal e profissional posterior, dos
funcionários, muitos dos quais ainda

COM VISTA A CONHECERMOS E A REVELAR AOS NOSSOS LEITORES A
BMPC, REALIZÁMOS UMA VISITA GUIADA AOS VÁRIOS ESPAÇOS QUE A
CONSTITUEM E UMA ENTREVISTA AO DR. MANUEL LUÍS FERREIRA,
TÉCNICO SUPERIOR DA BIBLIOTECA QUE NOS ACOMPANHOU COM
EXTREMA SIMPATIA E PROFISSIONALISMO.

permanecem, e, também, dos inúmeros
colegas que conheci e com os quais
firmei
verdadeiras
amizades.
Infelizmente, os diferentes percursos de
vida seguidos por cada um acabaram por
nos separar um pouco. Foi também na
nossa escola que conheci a minha
esposa.
Guardo, essencialmente, boas
recordações da escola e das pessoas
com que me cruzei nesse tempo.
- O que o fez ingressar na área das
Bibliotecas?
- O meu percurso profissional iniciouse em Setembro do ano 2000, como
professor na Escola EB 2,3 de Gomes
Eanes de Azurara, em Mangualde,
profissão que desempenhei, durante 8
anos consecutivos, nomeadamente nos
concelhos de Mangualde, Vila Nova de
Paiva e Sátão, até à entrada para esta
Biblioteca. A experiência como docente
marcou positiva e significativamente um
importante período da minha vida
profissional e até pessoal: não sei se
pelos locais por onde passei, pelos
colegas que tive oportunidade de
conhecer ou pelos alunos com que tive a
honra de me relacionar com quem
construí laços de amizade inestimáveis.
Durante esse trajecto, tive a
oportunidade de apoiar/coordenar,
durante um ano lectivo, a Biblioteca
Escolar Aquilino Ribeiro, pelo que sempre
tive um interesse particular por
bibliotecas e centros de documentação,
enquanto repositórios de informação e
saber! Sou, desde há muito, frequentador
assíduo de bibliotecas e sempre me
interessou a organização e gestão da
informação.
Daí à formação superior na área e
ao concurso para o cargo que
actualmente exerço, tudo aconteceu de

forma natural. Depois, este era um
projecto extraordinariamente aliciante, o
qual ainda não está amplamente
realizado. Criar um centro local de
informação e conhecimento capaz de
contribuir para a dinamização cultural e
para a melhoria da qualidade de vida
desta comunidade é por si só
extremamente motivante, facto pelo qual
não me arrependo do enorme esforço
despendido ao longo deste tempo, quase
sem férias e sem horário de saída. Julgo
que o resultado final é compensador.
Temos recebido muitas felicitações por
parte da generalidade das pessoas que
já tiveram oportunidade de nos visitar!
- Quais são as funções do
responsável por uma Biblioteca?
- Em primeiro lugar, apetrechar e
manter organizado todo o espaço da
Biblioteca. De seguida, gerir, da melhor
forma possível, os recursos técnicos,
materiais e humanos disponíveis, e, não
menos importante, organizar a colecção
de documentos, garantindo a sua
acessibilidade e a sua fácil recuperação.
Posteriormente, considerando que as
bibliotecas são, actualmente, muito mais
do que um mero espaço de guarda e
conservação de documentos, é
necessário considerar o conjunto de
actividades de promoção do livro e da
leitura e de animação/promoção cultural.
Toda a programação deve ser pensada
tendo em conta os diversos públicos
(infanto-juvenil, adulto, idoso), numa
perspectiva de integração e de
abrangência social.
O planeamento e a organização (quer
do acervo documental, quer das
actividades), tendo em conta o contexto
em que a Biblioteca se insere, fazem
parte das funções que tenho enquanto
responsável por esta Biblioteca de Leitura

Pública, o que só se alcança através do
trabalho de uma equipa vocacionada,
motivada e multidisciplinar.
- Quais as características do
edifício e localização?
- A BMPC foi concebida pelo
Arquitecto Carlos Santos e localiza-se na
Avenida Castendo, nas imediações de
outros edifícios públicos.
Trata-se de um equipamento
colectivo, construído de raiz, e com uma
área total de mais de 1.000 m2. Apresenta
uma disposição arquitectónica bem
identificada e perfeitamente integrada na
envolvente urbana, beneficiando de um
excelente aproveitamento de luz natural,
especialmente do lado norte (aspecto
muito importante num espaço de leitura);
a sua estruturação reflecte os diversos
espaços, serviços e funções para que está
vocacionada, assim como considera
outras valências que vão para além da
leitura. A entrada é claramente identificável
no edifício, situando-se na zona de melhor
acesso aos utilizadores e donde se
percepciona, claramente, a disposição do
interior do edifício. Dispõem, ainda, de um
pátio, de um terraço e de um anfiteatro ao
ar livre, com 100 lugares sentados, que
constituem, sempre que as condições
climatéricas permitam, espaços
complementares para a realização de
actividades de promoção do livro e da
leitura, recreativas e culturais.
- Como se processou a construção
do edifício?
- O projecto de construção da Biblioteca
Municipal de Penalva do Castelo foi
aprovado, pelo Instituto Português do Livro
e das Bibliotecas, em 2004.
Posteriormente, procedeu-se à
construção do edifício, a que se seguiu a
execução dos arranjos exteriores,
designadamente a construção de um
pequeno anfiteatro ao ar livre, com uma
lotação de cerca de 100 lugares
sentados, a implementação de uma rede
de águas pluviais, a colocação de uma
iluminação adequada e ao arrelvamento
do espaço envolvente.
Depois da construção do edifício e
do arranjo da área exterior, procedeu-se
à concepção, apetrechamento e
organização de todos os espaços e
serviços da Biblioteca, designadamente
a elaboração do projecto de tecnologias
da informação e da comunicação, a
selecção e aquisição de mobiliário para
os inúmeros espaços que compõem esta
infra-estrutura (espaços públicos,
serviços técnicos e arquivo), a aquisição
do equipamento e software informático,
nomeadamente do software de gestão
dos serviços da Biblioteca, a aquisição
de equipamento audiovisual e a selecção
e aquisição do fundo bibliográfico, tendo
em consideração os diversos suportes de
informação actualmente disponíveis, a
especificidade do público potencial e as
diversas áreas do conhecimento.
(Continua na página seguinte)
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Viagem a França
“Aprender viajando” foi o objectivo primordial que
presidiu à realização de uma viagem a França na
interrupção lectiva da Páscoa, organizada pelos
professores Elisabete Gueidão, Elizabeth Cancelas e
Agostinho Santos, assessorados por outros colegas,
todos docentes do Agrupamento de Escolas de Penalva
do Castelo.
Com efeito, e depois de vários meses de azáfama,
eis-nos preparados para uma aventura fantástica, que
se espera a primeira de muitas para a maioria dos
participantes.
Com ansiedade incontida, reunimo-nos frente à
Escola-Sede, pelas 15 horas do dia 16 de Abril. Após os
abraços e os votos de boa viagem dos familiares
presentes, lá partimos à descoberta da antiga “Gália”,
certos de que encontraríamos os amigos Astérix e
Obelix, algures pela Cidade-Luz!
A primeira paragem, que constituiu o primeiro ponto

preferida de seis milhões de turistas anuais – “Tour Eiffel”!
O grupo, maravilhado, pôde assim avistar vários
monumentos a visitar posteriormente e apreciar a
grandiosidade desta capital. Tendo, entretanto, anoitecido,
os mais de trezentos metros de altura iluminaram-se,
conferindo-lhe ainda maior encanto e mistério.
Pelas 22 horas, esperava-nos um delicioso jantar
no Hotel Saphir, em cujas luxuosas instalações ficámos
alojados durante dois dias. Pena foi que não tivesse
sido possível usufruir das mesmas como desejaríamos,
mas o tempo escasseava…
O quarto dia de viagem foi inteiramente dedicado à
Eurodisney Paris. Apesar das muitas aventuras em que
a nossa adrenalina terá atingido um valor até então
inimaginável, muito ficou ainda por ver neste mundo de
sonho e de fantasia!
Na véspera da partida, e depois de uma noite
apressadamente dormida, a manhã foi dedicada ao

alto da viagem, teve lugar num aprazível parque, a poucos
quilómetros da cidade de Salamanca, onde partilhámos o
bom farnel português. Já no centro histórico da mesma
(património mundial), que muitos dos presentes
desconheciam, os numerosos e magníficos edifícios em
pedra deixaram maravilhados os olhos ávidos de
conhecimento. Anoitecia na Plaza Mayor quando, sentados
no pavimento e em grande reinação, alguns alunos diziam
que, se ficássemos por ali, já teria valido a pena… Mas
esperava-nos ainda um longo percurso até Poitiers.
Quem disse que a noite era para dormir?! Apesar
dos vários apelos efectuados, só por volta das 4h da
manhã se fez silêncio. Compreensivelmente, pois não
é todos os anos que se parte assim à aventura!
Uma vez chegados ao Futuroscope, um parque
temático francês afamado pelas suas atracções
multimédia, vivenciámos experiências científicas e
tecnológicas inesquecíveis. Desde a Dança dos Robots
ao espectáculo nocturno e musical sobre o lago, difícil
seria escolher se tal no-lo solicitassem. Jantámos num
dos restaurantes do Parque e pernoitámos no Hotel
Futuroscope, onde aproveitámos para partilhar as muitas
emoções do dia.
Após um pequeno-almoço farto e diversificado, eis-nos
de novo no autocarro, rumo a Blois, cidade medieval situada
nas margens do rio Loire, a meio caminho entre Tours e
Orléans. Efectuámos um breve passeio a pé no centro
histórico, local onde se situa o magnífico castelo, residência,
durante séculos, de vários Reis de França. Aí decorria então
uma gravação em directo para um programa televisivo da
France 3, a que assistimos e para a continuação da qual
fomos convidados a participar na parte da tarde. Embora a
proposta tenha colhido grande receptividade no seio do
grupo, não nos foi possível permanecer em Blois, pois
tínhamos que continuar viagem.
Ainda que não agendada inicialmente, efectuámos
também paragem no Castelo de Chambord, o maior e
mais sumptuoso palácio do vale do rio Loire, em cujos
jardins almoçámos.
Finalmente, ei-la que surge, inacreditavelmente
imponente, símbolo de Paris e de toda a Europa, a

“Sacré-Coeur” e ao “Quartier Latin”, bem como à
aquisição de “souvenirs” de diversa natureza, testemunho
da nossa passagem por terras gaulesas. Seguidamente,
preparados para a realização de um grande passeio
pedonal, descemos do autocarro no Arco de Triunfo,
percorremos a Avenida dos Campos Elíseos, que

aproveitámos para mais um pique-nique, e rumámos ao
Museu do Louvre. Após a visita ao interior da pirâmide,
quase já extenuados, reiniciámos a marcha com destino
à majestosa Catedral de Notre Dame. E não poderíamos
terminar o dia sem o tão aguardado passeio de “bateaumouche” no Sena, que nos permitiu avistar, iluminados,
diversos monumentos de Paris e as magníficas pontes
sobre o rio. Junto ao cais, improvisámos um breve jantar,
com os frangos assados já a fazerem lembrar o regresso
à terra natal. Num cenário místico e encantador, também
não faltou a música, graças a um grupo que, entretanto,
se instalara junto a nós.
Conscientes de quanto ficara por ver, justificando,
quem sabe, uma próxima visita, a saudade dos nossos
já começava a fazer-se sentir! No regresso, o autocarro
foi palco de um Festival de Cantorias, um momento de
boa disposição - nem sempre com total afinação! – que
serviu para animar a primeira parte da viagem.
Resistentes ao cansaço de longas horas de “caminhada
cultural e civilizacional”, público e participantes pediram
“bis”, mas, dado o adiantado da hora, ficou a promessa
de repetição do feito.
Depois de vários dias de tempo ameno, acordámos,
a 21 de Abril, com o frio agreste dos Pirinéus. Pausa
para breve pequeno-almoço, pois a refeição seguinte,
essa, teria que ser já aquém fronteiras! S. Pedro,
contente por nos saber de regresso, presenteou a nossa
chegada a Vilar Formoso com fortes aguaceiros, que,
contudo, não impediram o último e breve lanche-convívio
da nossa façanha! Pouco tempo depois, de volta a casa,
não faltaram histórias para contar…
Resta-nos somente agradecer, em nome da EscolaSede do Agrupamento, aos diversos agentes que
contribuíram para a realização desta aventura, singular
para muitos: Câmara Municipal de Penalva do Castelo,
Crédito Agrícola, Caixa Geral de Depósitos, professor
Daniel Correia e alunos do CEF de Carpintaria,
comunidade escolar que aderiu às actividades
gastronómicas das Jornadas Culturais, comunidade
educativa em geral. Bem hajam!
Professora Elizabeth Cancelas

Voyage à Paris
Pendant les vacances de Pâques, nous sommes
allés en France. Ça a été un voyage fantastique
que je n’oublierais jamais.
À Poitiers, nous avons visité le Futuroscope.
C’est fantastique! Nous y avons vécu des émotions
que nous ne pouvons vivre que là-bas : des voyages
en 3 et 4 dimensions. Incroyable et magique!
Nous avons beaucoup aimé le Parc de
l’Eurodisney de Paris, parce que c’est un monde
de rêve que tout le monde veut voir et visiter. La
parade des personnages Disney a été magnifique
avec ses danses et ses chansons.
La ville de Paris m’a fait sourire de bonheur,
grâce à sa beauté. La Tour Eiffel donne à ses
visiteurs une vue fabuleuse de la ville et de ses
m o n u m e n t s
magnifiques: l’Arc de
Triomphe; Notre Dame
de Paris, le Sacré Cœur,
etc.
Je ne peux pas
oublier de parler de la
pleine lune du 18 avril.
Ça a été une image
fantastique pour nous,
car nous l’avons vu du
haut de la Tour Eiffel!
Pour
terminer
notre voyage, un tour

de bateau-mouche et un adieu à la Tour Eiffel et à
Paris, vue de la Seine!
J’ai adoré ce voyage.
Laura Carvalho, 9ºB
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¡Un viaje maravilloso hacia
Francia!
«El 16 de abril, por las 15 h(…) empezamos el viaje hacia Francia, después
de decir adiós a nuestra familia. (…)Paramos un rato en un área de servicio
de Vilar Formoso para ver nuestra Directora y ella darnos una «bola».
Después, antes de llegar a Salamanca, comimos y jugamos un rato en un
parque cerca de la ciudad.(…)
¡El viaje fue de genial! Un viaje que nunca voy a olvidar»
Ana Luísa Laires, 8ºE

«(…)yo fui a Salamanca. Fui a la Catedral. Es muy preciosa y grande. También
fui a la biblioteca – la casa de las conchas – y a la Plaza mayor. Me encanta la
Plaza mayor de Salamanca y me gusta mucho Salamanca.»
Ana Gracinda, 8ºE
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Lê os textos seguintes escritos
em Espanhol e descobre os
contos que estão por detrás
En la versión original hay una niña pequeña, de diez años, llamada
Alicia que estaba cerca de un arbole. Ella vio un conejo blanco que hablaba
y lo siguió. El fue para un agujero y ella fue también. Ellos cayeron por el
agujero. Entonces, ella fue para un lugar maravilloso: El País de las
Maravillas.
Allí, había una Reina que era una persona mala. A ella no le gustó a
Alicia. La reina hace cosas malas para que Alicia se va… Afortunadamente,
allí Alicia conoce personas muy alegras y preciosas, por ejemplo, un gato
que desparece muchas veces.
En realidad, nada de eso era real… Alicia estaba soñando…
En la versión más moderna, la película de Tim Burton, Alicia tiene 19
años y vuelve al País de las Maravillas, por segunda vez. Ella tiene que
salvar un pueblo de la reina de corazones y terminar con el terror que se
había instalado. Por eso, empieza una lucha entre estos dos personajes
hasta el final de la película.
Es una historia muy divertida, que a nosotros nos gusta mucho.
Jorge Pina e Roberto Machado, 8ºE

«¡El viaje a Francia fue de maravilla! (…) Fue una lástima no poder ir con mis
amigos.»
Ricardo Pinto, 8ºE

Ana Rita Cruz e Micael Alves, 8ºE

Los tres cerditos

«En el Futuroscope vimos muchas películas en 3D y en 4D. (…) Al tercer día,
fuimos al Eurodisney. Fue mucho divertido. Anduvimos en muchas montañas
rusas que daban vueltas de 360 grados. (…) A mí, ¡me gustaron el Futuroscope
y el Eurodisney! Fueron días de mucho divertimiento.»
Catarina Chaves, 8ºE

Los tres cerditos tenían mucho miedo del lobo malo. Por eso, un día
los tres hermanos decidieron construir sus casas para que el lobo no
entrase.
El hermano más pequeño y el mediano eran mucho perezosos por
eso construyeron una casa de paja y otra de madera. El hermano mayor
era más trabajador y hizo una casa de piedra.
Un día, el lobo apareció y sopló, sopló, sopló en la casa de los dos
cerditos menores y las derribó. Ellos con miedo huyeron para casa del
hermano mayor. Allí el lobo no consiguió entrar. A pesar de tentar entrar
por arriba.
En el final, ¡los cerditos han derrotado el lobo y la casa del hermano
mayor ha dado trabajador, pero palió la pena!

La caperucita roja

«En la Plaza Mayor nos divertimos mucho, cantando y bailando. !Fue de
maravilla!»
Helena Lopes, 8ºE

Solução:
Alicia en el País de las Maravillas

«(…) nos quedamos en Salamanca para visitar la ciudad. ¡Es muy preciosa!
Visitamos la Universidad y una plaza muy grande – la Plaza Mayor - y otro
monumentos muy preciosos.»
Débora, 8ºE

Hace mucho tiempo, había en un bosque una madre; una caperucita
roja (una niña que usaba siempre una caperucita roja) una abuela y un
lobo.
La abuelita estaba enferma y la caperucita roja fue a su casa llevar
comida – unas galletas - para ella. En el camino, encontró un lobo y hicieron
un juego: ver quien llegaba primero a casa de la abuelita. El lobo llegó
primero y comió la abuelita. Cuando la caperucita roja llegó la abuelita
tenía un aire extraño. Entonces, hizo muchas preguntas:
- ¿Porque tienes los ojos tan grandes?
- ¡Es para verte mejor! - dijo el lobo.
- ¿Porque tienes la boca tan grande?
- ¡Es para comerte mejor! - dijo el lobo.
Entonces, la caperucita roja descubrió que era el lobo que estaba
vestida de abuelita y llamó el cazador y este fue ayudarla.
En el final, el lobo murió de la arma del cazador y la abuelita saltó
de dentro del lobo. Ella y la caperucita roja se quedaron muy contentas/
felices para siempre.
Marisa Nunes e Pedro Lopes, 8ºE
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O 5º D nos Bombeiros Voluntários
de Penalva do Castelo
No dia 6 de Junho, fizemos uma visita aos Bombeiros Voluntários
de Penalva do Castelo.
Esta actividade ocorreu na área curricular não disciplinar de Área
de Projecto, no âmbito do tema “Preservação das Florestas”.
Ao chegarmos ao quartel, fomos recebidos pelo Sr. Comandante
da Corporação,
que nos levou à
sala
de
comunicações,
onde vimos os
rádios
de
comunicação,
mapas
do
concelho
de
Penalva
do
C a s t e l o ,
computadores e
um LCD onde
r e c e b i a m
informação, via GPS, da localização de todas as viaturas pertencentes
a Corporação.
Seguidamente, o Sr. Comandante pediu para nos dividirmos em
dois grupos. Um grupo foi ver as ambulâncias, as viaturas de transporte
de doentes e os carros de combate aos incêndios. O outro grupo foi
ter com a sra. enfermeira, que o esperava na ambulância de socorro
melhor equipada da corporação. Nesta ambulância, vimos os diversos
aparelhos e instrumentos de apoio
aos doentes e sinistrados. Pudemos
medir a tensão arterial, a pulsação
e verificar a quantidade de oxigénio
no sangue.
Tivemos também a oportunidade
de vestir as fardas que os bombeiros
utilizam no combate aos incêndios
urbanos (ficavam todas muito
grandes).
Mas, o que mais gostámos foi experimentar a mangueira e a
agulheta, na qual podíamos regular a quantidade de água expelida.
Atingidos os objectivos da nossa visita, regressámos à escola.
Não podíamos terminar sem deixar um agradecimento aos
bombeiros, pelo modo acolhedor como nos receberam!
Os alunos do 5ºD

Visita de Estudo ao Porto
No dia 16 de Junho, no
âmbito da disciplina de
História e Geografia de
Portugal, as turmas do 5º
e 6º ano realizaram uma
visita de estudo à cidade
do Porto. As turmas do 5º
ano visitaram a Casa da
Música e os do 6º ano o
Museu Nacional Soares
dos Reis.
Depois do almoço, no
Parque da cidade, os
alunos desfrutaram de uma
belíssima viagem de barco
no Rio Douro.
Ambos os alunos
apreciaram muito a viagem.
Foi um dia muito
divertido e interessante.
Alunos do 6º B
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Caminho de Santiago
No fim-de-semana de 7 e 8 de Maio, os alunos do 9º ano e do secundário
realizaram a viagem anual de Ed. Moral e Religiosa Católica a Santiago de
Compostela.
A partida da Escola rumo a Espanha deu-se por volta das 9h30 da manhã
do dia 7 de Maio. Tudo correu como esperado e a viagem decorreu sem
percalços, apenas com muita animação e descontracção.

A adesão à actividade foi grande, tendo o número de participantes estado
perto dos 100.
Foram feitas paragens em diversas cidades portuguesas e espanholas,
tanto na ida como na volta: Porto, Valença, Ponte de Lima, El Grove, La Toja
e, como não podia deixar de ser, Santiago de Compostela, durante as quais
os alunos puderam conhecer e desfrutar de paisagens, culturas e lugares
diferentes daqueles com que estão familiarizados.
Os objectivos da viagem foram a abertura dos horizontes dos alunos para
o mundo fora dos seus limites e o convívio fora do ambiente da escola e das
aulas. As actividades desenvolvidas promoveram esse mesmo convívio,
envolvendo, para além dos alunos, os professores que os acompanharam na
deslocação.
Em Santiago, aproveitámos para cumprir as tradições, com a visita ao
túmulo e o abraço ao santo, na Catedral. Não nos foi possível dar a cabeçada
na coluna, devido a estar protegida actualmente por uma vedação de obras.
Seguiu-se uma visita livre pelo centro histórico.
A resposta dos alunos foi positiva. O divertimento foi constante durante
os dois dias do fim-de-semana, assim como a boa disposição e a alegria.
O regresso a Penalva do Castelo deu-se no dia 8 de Maio com os ânimos
em alta e gravados na memória momentos de divertimento e boa disposição.
Laura Carvalho, 9ºB

VISITA DE ESTUDO AO
RIV14, EM VISEU
No dia 17 de Maio, saímos da nossa escola por volta das 9h e chegámos
ao Quartel Militar “Regimento de Infantaria 14” por volta das 9:45h, onde
aguardámos a chegada de um Militar, responsável pela visita guiada pelas
instalações.
Durante a visita aprendemos muitas coisas que se passaram no tempo da
monarquia, bem como na época das guerras mundiais e coloniais. Vimos
também um quadro mandado fazer pela Rainha D. Amélia, bordado a ouro
de três quilates.
Seguidamente, o Cabo explicou-nos que funções tinham e como
funcionavam os “pandur”, os novos veículos de combate.
Esta visita foi muito proveitosa.
Seguidamente, dirigimo-nos para o Palácio do Gelo, onde almoçámos.
Cerca das 13:30h, fomos para o Mundão, para visitar o Ecocentro, onde
vimos caixas enormes e diversificadas para colocar os diversos tipos de lixos.
Regressámos a Viseu, esperámos pelas 15h e fomos de “funicular” até à
Sé Catedral. Visitámos a Igreja da Misericórdia e também o Museu Grão Vasco.
Finalmente, entrámos de novo no “funicular” e descemos no Fórum, de
onde partimos para regressar à escola.
Foi uma visita de estudo muito interessante e agradável, que nos permitiu
conhecer melhor Viseu e seus arredores.
João Gomes, 9ºE-CEF CL
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FESTA DO DESPORTO E DA
JUVENTUDE E JOGOS
DESPORTIVOS DE
PENALVA DO CASTELO
No dia 01 de Julho, pelas 21h00, realizase, na Praça do Pelourinho, a FESTA DO
DESPORTO E DA JUVENTUDE, que integra
a CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO DOS VIII JOGOS
DESPORTIVOS e um Concerto/Baile com o Grupo
“Oceanus”.
Os VIII JOGOS DESPORTIVOS DE PENALVA DO
CASTELO decorreram, desde o dia 01 de Maio,
em diversos locais do concelho, envolvendo
cerca de duas centenas de atletas, que,
distribuídos por diversos escalões, tiveram a
possibilidade de praticar Andebol, Atletismo,
Basquetebol, Futebol de 7, Futsal, Jogo da
Malha, Natação, Orientação, Pesca Lúdica,
Ténis de Mesa.
No dia 01 de Maio, decorreu a abertura dos
VIII JOGOS DESPORTIVOS DO CONCELHO,
com a realização da CORRIDA DE
ABERTURA dos diversos escalões (atletas
com idades compreendidas entre os 7 e os 30
anos), e a I CAMINHADA SOLIDÁRIA,
destinada à população de todas as idades. Esta
iniciativa teve como objectivo chamar a atenção
da população para os crescentes problemas
sociais e a necessidade de angariar bens não
perecíveis (tais como leite, conservas, azeite,
açúcar, farinha, bolachas, massas, arroz, papas
lácteas, óleo, etc.) para a “Loja da Troca de
Penalva do Castelo”, de forma a minorar a
penosa realidade das carências alimentares de
algumas famílias do concelho de Penalva do
Castelo.
Todos os participantes tiveram
oportunidade de fazer o rastreio dos níveis de
colesterol, triglicerídios, glicemia e a medição
da tensão arterial.
Envolvendo várias instituições e
desportistas, os VIII JOGOS DESPORTIVOS
DO CONCELHO DE PENALVA DO
CASTELO constituem mais um momento de
convívio entre os jovens do concelho,
incrementando hábitos de salutar prática
desportiva.

COMEMORAÇÕES DO DIA
MUNDIAL DA CRIANÇA

A Câmara Municipal de Penalva do Castelo
proporcionou às crianças do concelho, no dia
1 de Junho, uma experiência diferente. Cerca
de 600 alunos da Creche, do Ensino PréEscolar e 1º CEB iniciaram as comemorações

pela comunidade

do Dia Mundial da Criança com uma visita à
Biblioteca Municipal, que abriu nesse dia ao
público. Estes alunos entraram em contacto
com um espaço criado de raiz e idealizado
para os apoiar ao longo da vida, em especial
no seu percurso escolar, e na vontade de
aprender e perseguir a busca de
conhecimento.
Depois da visita à Biblioteca Municipal, um
espaço que promete conjugar educação,
informação, conhecimento, cultura, recreação
e lazer, as crianças seguiram para uma tenda
montada nas imediações da Avenida
Castendo, onde assistiram a um espectáculo
de circo pela companhia “Império Cardinali”.
Por volta das 10h30, as bancadas
começaram a ficar repletas e a magia
provocada pela arte circense era bem visível
no rosto dos mais pequenos, que não
conseguiram tirar os olhos do palco, por onde
iam passando as travessuras dos palhaços, o
talento de trapezistas, os truques de magia e
a mestria dos animais.
Desta forma, aliando-se cultura, arte e
educação, comemorou-se em Penalva do
Castelo, num clima de festa e muita animação,
o dia que assinala a aprovação da Declaração
Universal dos Direitos da Criança.

“UM OLHAR SOBRE A
FLORESTA” – SEMANA DE
SENSIBILIZAÇÃO PARA A
DEFESA DA FLORESTA
Decorreu, entre os dias 24 e 28 de Maio,
em Penalva do Castelo, a Semana de
Sensibilização para a Defesa da Floresta.
Este evento, sob o lema “UM OLHAR
SOBRE A FLORESTA”, foi organizado pela
Câmara Municipal de Penalva do Castelo em
parceria com o Serviço de Protecção da
Natureza e do Ambiente da GNR (SEPNA/
Mangualde).
A Associação de Bombeiros Voluntários do
Concelho de Penalva do Castelo, a Dão Flora
– Associação de Produtores Florestais e o
Agrupamento de Escolas de Penalva do
Castelo foram, pelo apoio e colaboração que
deram ao evento, decisivas e preponderantes
na prossecução dos objectivos que se
pretendiam alcançar.
Visando ajustar a mensagem aos
diferentes públicos-alvo, com interesse na
temática, dividiu-se a campanha em três
acções distintas: exposição; acção de
sensibilização; colóquio.
A Exposição, patente na Biblioteca
Municipal, dirigiu-se essencialmente ao
público escolar e combinou trabalhos da
autoria do Gabinete Técnico Florestal (GTF)
do Município e do Agrupamento de Escolas
de Penalva do Castelo com diversos materiais
expostos pelos Bombeiros Voluntários do
Concelho, Dão Flora e GNR. A exposição foi
visitada por cerca de 600 alunos, do ensino
pré-primário ao 8.º ano.
A Acção de Sensibilização, efectuada na
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feira semanal, pelo GTF, Bombeiros
Voluntários, Dão Flora e GNR, visou
sensibilizar a população em geral para a
importância da Defesa da Floresta contra
Incêndios, abordando questões tão
importantes como as medidas de protecção
das edificações inseridas ou confinantes com
espaços florestais, cuidados a ter no uso do
fogo e medidas especiais de prevenção contra
incêndios florestais a vigorar durante período
crítico. Nesta acção foram contactados cerca
de 500 pessoas.
O Colóquio “Um Olhar sobre a Floresta”,
realizado no dia 28 de Maio e dirigido,
essencialmente, aos Presidentes das
Freguesias do concelho, empreiteiros e
proprietários florestais, contou com a
presença, entre outros, do Sr. Vice-presidente
da Câmara Municipal, Dr. Carlos Santos e do
Comandante do SEPNA distrital, Sr. Major
José Machado. No colóquio foram abordados
temas como a legislação sobre queimas
(fogueiras) e queimadas e faixas de protecção
às habitações, bem como a importância da
silvicultura preventiva na prevenção dos
incêndios florestais.
Com a realização desta actividade, a
Câmara Municipal cumpriu o dever de reflectir,
informar e sensibilizar a população de Penalva
do Castelo para a importância da Defesa da
Floresta e prevenção dos incêndios florestais,
numa perspectiva integrada de revitalização
do mundo rural.

PISCINA EXTERIOR DE
PENALVA DO CASTELO
ESTÁ EM
FUNCIONAMENTO

A Piscina Exterior de Penalva do Castelo
entrou em funcionamento, no passado dia 10
de Junho. Durante o Verão de 2011, este
equipamento funciona todos os dias, de 2ª
feira a Domingo, entre as 14h00 e as 20h00.
Esta infra-estrutura possui um espelho de
água de 17.50×14.50 metros, com uma
profundidade variável desde 1.40 até 2.20
metros. Está também dotada de um tanque
de aprendizagem onde é possível desenvolver
actividades aquáticas para crianças e jovens.
Na zona envolvente das Piscinas
Municipais, é possível utilizar o mini campo
de relvado sintético, o campo de ténis, o
parque infantil, bem como o Bar/Esplanada
que presta apoio a todo o complexo
desportivo.
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Com as excelentes infra-estruturas de todo
o complexo desportivo, a Piscina Exterior e
equipamentos envolventes possibilitam novas
oportunidades de lazer e de dinamização da
prática desportiva.
No Verão, desloque-se à Piscina Exterior e
utilize os diversos equipamentos desportivos;
partilhe com a família e amigos momentos de
diversão e animada descontracção.

ACÇÃO DE
SENSIBILIZAÇÃO SOBRE
“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA”
No passado dia 17 de Junho, a Comissão
de Protecção de Crianças e Jovens de
Penalva do Castelo, em parceria com a Rede
Social, realizou uma Acção de Sensibilização
alusiva à temática da “Violência Doméstica”,
dirigida à população em geral.
A acção, que decorreu na Sala Polivalente
da Biblioteca Municipal, vem na sequência de

pela comunidade

um conjunto de iniciativas, tais como a
realizada em Abril passado sobre “Violência
no Namoro”, onde se abordaram questões
associadas à violência, junto dos alunos do
ensino secundário de Penalva do Castelo.
A mesa foi composta pela Presidente da
Comissão de Protecção de Crianças e jovens,
Maria Amélia Carvalho, o Tenente-Coronel
Fernandes e a Guarda Alzira do Núcleo de
Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de
Viseu e pela Dr.ª Isabel Serra, Presidente da
Comissão Administrativa Provisória do
Agrupamento de Escolas de Penalva do
Castelo.
A sessão, que contou com a presença de
aproximadamente cinquenta participantes,
iniciou-se com uma peça de teatro realizada
pelos alunos do 8º B e cujo tema de fundo
assentou na temática da violência do namoro.
Com base na interacção que se
estabeleceu entre os elementos da mesa e
os participantes, concluímos que esta iniciativa
alcançou os resultados pretendidos.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE PENALVA DO CASTELO
ESTÁ ABERTA AO PÚBLICO
A Câmara Municipal de Penalva do Castelo
procedeu, no passado dia 1 de Junho, à
ABERTURA AO PÚBLICO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE
PENALVA DO CASTELO. Para assinalar este dia
marcante para o concelho, em que também se
assinalou o Dia Mundial da Criança, as crianças
do concelho tiveram oportunidade de visitar a
secção infanto-juvenil da Biblioteca e participar
num conjunto diversificado de actividades, das
quais se destacam a assinatura do “Livro da
Biblioteca” e o contacto com a beleza e magia
da literatura infanto-juvenil, na certeza de que
os mais jovens serão utilizadores preferenciais
da nova infra-estrutura.
(ver dados sobre a BMPC na entrevista
realizada junto do seu Técnico Superior, neste
jornal)

ONDE P
ARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
PARAM
já trabalham no banco há muitos anos, portanto é uma
área mais de gestão de carreiras, avaliação de
desempenho, estudos de clima organizacional. Estou
numa área ligada tanto ao curso como à pós-graduação
que eu tirei.
- Gosta da sua actividade profissional?
- Estou num banco, não digo que não tem muito a ver
comigo, mas às vezes é um bocadinho sério e
conservador demais para aquilo que eu sempre pensei
fazer na minha vida. É que a minha forma de estar é
muito menos conservadora, mas estou a gostar muito e
a banca neste momento dá muita estabilidade também.
- Que comentário lhe merece a actual situação de
crise e de necessidade de ajuda externa que
caracteriza o nosso País?
- Não sei que comentário poderá merecer, sei que
chegámos ao ponto em que só poderíamos ter ajuda
externa, já que não conseguimos internamente resolver
os problemas que temos. Penso que a ajuda já veio um
bocadinho tarde, que poderíamos ter evitado chegar ao
ponto em que estamos agora. Espero que a situação
melhore, com o contributo de cada um de nós. Fala-se
na geração à rasca, há muitos que se queixam, eu
compreendo as dificuldades e sei que estamos numa
situação de elevado nível de desemprego. Mas também
há situações em que não querem, não lutam… Eu, se
não tivesse feito estágios ou se não tivesse optado por
começar do zero em Lisboa, também teria vindo embora
por não ter arranjado emprego. Portanto, também cabe
a cada um de nós lutar por aquilo que queremos, é tão
simples quanto isso, e não pensar que as coisas caem
do céu.
- Se fosse a Presidente da República, que medidas
tomaria para inverter a situação?
- Antes de mais, eu não queria ser Presidente da
República e acho que qualquer pessoa que esteja à
frente do país nesta situação não tem uma tarefa fácil.
Não sei que decisões tomaria, só estando lá é que
poderia pensar no assunto e nunca pensei muito nisso.
Talvez privatizasse muito mais as empresas do que é
feito actualmente e penso que, com esta ajuda externa,
teremos mesmo de o fazer. Não será muito normal o

que vou dizer, mas, se calhar, “cortava” um pouco na
liberdade que foi dada em demasia e que gerou o caos
que se verifica actualmente. Mas teria de pensar nisso
muito bem, primeiro.
- Como ocupa os seus tempos livres?
- Com os amigos, como qualquer pessoa da minha
idade, sair à noite, ouvir música, cozinhar, pois eu gosto
muito de cozinhar, e fazer uns lanchezinhos no jardim.
Gosto de me divertir um bocadinho.
- Que sonhos comandam a sua vida?
- Não sei, acho que o único sonho que comanda a minha
vida é saber, sentir que posso morrer e dizer que fiz
tudo o que tinha a fazer, acho que não é propriamente
um sonho, mas é poder concretizar tudo o que quero,
poder fazer as viagens que quero, ter a vida profissional
que quero, ter a vida financeira que quero, ter a família
que quero… Tenho apenas pequenos sonhos que fazem
com que possa viver tudo o que quero viver.
- Nasceu em Penalva e vive em Lisboa. Que
importância têm as duas localidades na sua vida?
- Neste momento, não conseguiria viver sem uma nem
a outra. Penalva é um lugar onde quero sempre ter uma
casa, vir pelo menos uma vez por mês, visitar, onde
possa regressar. Lisboa… já não conseguia viver sem
Lisboa, pois eu gosto de confusão. Se estiver em
Penalva mais de uma semana já começa a fazer-me

(Continuação)

confusão, por não ter confusão nenhuma, precisamente.
Cada uma ocupa um cantinho diferente no meu coração.
Em Penalva passei grande parte da minha vida, com as
melhores recordações que tenho da minha infância e
juventude; Lisboa é a minha cidade, actualmente, e não
saio de lá tão depressa.
- Qual o melhor conselho que pode dar aos jovens,
para que estes concretizem o seu percurso de vida?
- Acho que não sou a melhor pessoa para dar conselhos,
nem quero estar com essa moral. Penso que todas as
pessoas devem lutar por aquilo que querem, não pensem
que, ao saírem da escola, entrarão na faculdade e é tudo
um mar de rosas, ou que, quando acabarem a faculdade,
terão um emprego à espera… As pessoas têm de lutar
para isso, é necessário para conseguir um emprego.
Vivam o que tenham para viver, tenham experiências boas
e más, porque é isso que constrói aquilo que vamos ser
no futuro. Todas as pessoas devem passar por essas
experiências, os jovens têm as suas maluquices na altura
própria e é com elas que aprendem a crescer, a tornaremse maduros. Há tempo para tudo e há outro tempo em
que temos de pensar e sermos responsáveis, pensar nas
consequências dos nossos actos.
Entrevista realizada por:
Ana Sofia Faro, 11ºA, e Carlos Carvalho, 10ºB
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Visitas de estudo
Neste 3º período, realizaram-se as
seguintes visitas de estudo:
- Todos os alunos mais novos da Educação
pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico
rumaram até à região de Aveiro, entre os dias
19 de Maio e 21 de Junho, onde puderam
participar em actividades de laboratório ou ateliês
diversificados proporcionados pelo Centro de
Ciência Viva de Aveiro, para além de terem
visitado o navio-museu “Santo André” e se terem
deliciado com as brincadeiras na praia da Barra
(ver notícia e imagens neste jornal).
- Dentro das actividades das disciplinas de
Cidadania e Mundo Actual e de Inglês, os
alunos da turma 9ºE CEF de Carpintaria
deslocaram-se, em 17 de Maio, até Viseu,
onde visitaram o quartel do RIV 14 Regimento
de Infantaria de Viseu e o Ecocentro de
Mundão (ver texto neste jornal).
- No âmbito das actividades do
Departamento de Ciências Sociais e
Humanas, os alunos das turmas 6ºA e 6ºC
realizaram o seu Passeio Anual à região de
Alcobaça, Batalha e Aljubarrota, no dia 26 de
Maio, onde visitaram o Mosteiro das duas
primeiras localidades e o Centro de

Interpretação da famosa batalha que opôs
portugueses e castelhanos.
- Com o mesmo enquadramento, os alunos
do 5º e do 6º ano (turmas 6ºB e 6ºD)
realizaram o seu Passeio Anual à cidade do
Porto, no dia 16 de Junho. O programa incluiu
visita ao Museu Nacional de Soares dos Reis,
para o 6º ano e à Casa da Música, para o 5º
ano, almoço-piquenique no Parque da Cidade
e a realização do Cruzeiro das Pontes no rio
Douro, a bordo de uma versão adaptada para
turismo do barco Rabelo, o meio de transporte
que se tornou um ex-libris do Douro vinhateiro
devido ao papel que desempenhou durante
muitos anos no escoamento do famoso vinho
do Porto, das quintas do Douro Superior para
os armazéns do Porto/Gaia.
- Os formandos e formadores dos cursos
EFA (Educação e Formação de Adultos)
tiveram a sua visita de estudo anual no passado
dia 18 de Junho.
No presente ano, o local escolhido foi a
região de Aveiro, onde puderam participar em
ateliês formativos da Fábrika Centro de Ciência
Viva e visitar o Museu Marítimo de Ílhavo e o
navio-bacalhoeiro Santo André, para além da

O Dia da Criança
As crianças da educação pré-escolar ao
primeiro ciclo, do Agrupamento de Escolas de
Penalva do Castelo, viveram um dia diferente
no dia 1 de Junho - “O Dia da Criança” -,
com uma prenda diferente. Foi divertido? Oh!
se foi divertido!!! Foi um dia inesquecível,
certamente! Um dia Feliz, um dia Gigante .
Foram ao circo.

Obrigada à Câmara Municipal de Penalva
do Castelo, por ter proporcionado este dia bem
vivido, com muitos sorrisos e gargalhadas. E
concerteza que o lembrarão por muito
tempo....
E porque,
“Ser criança é acreditar que tudo é possível.
É ser inesquecivelmente feliz com muito
pouco.
É tornar-se gigante diante de gigantescos
pequenos obstáculos.
Ser criança é fazer amigos antes de saber o
nome deles.
Ser criança é ter o dia mais feliz da vida,
todos os dias.
Ser criança é o que a gente nunca deveria
deixar de ser”.
Gilberto dos Reis

realização de um cruzeiro nos canais urbanos,
a bordo de um moliceiro, a embarcação típica
da Ria de Aveiro.(ver texto neste jornal)
- Por fim, no dia 20 de Junho, e
enquadrados pelas actividades das disciplinas
de História e de Geografia (regime normal),
Cidadania e Mundo Actual e Matemática
(curso CEF de Pastelaria e Panificação) os
alunos do 8º ano rumaram à região do Oeste,

onde visitaram o Mosteiro e a Fábrica-Museu
Atlantis, em Alcobaça, para além da praia e
do promontório da Nazaré.
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Comemorações do 25 de Abril 1974 – 2011: 37 anos















partilhadas histórias vividas pelos presentes
durante o Estado Novo.
No dia 28 de Abril, realizou-se uma
conferência/debate, moderada pelos
professores Judite Assis e Francisco
Guedes, com membros da ADFA
(Associação de Deficientes das Forças
Armadas), entre os quais se
encontravam o Presidente da
Delegação de Viseu, João
Gonçalves, o Tesoureiro João
Pereira e o Presidente do
Conselho Fiscal, em que
participaram os alunos de
História do 6º e 9º ano.
Nesta
conferência
viajámos no tempo com os actores vivos
de páginas da nossa História, falou-se de
guerra, de morte, de soldados marcados
erência /debate, moderada pela professora Judite Assis, com
para toda a vida no corpo e na alma pela



partir de dia 26 de Abril, durante vários dias, no
átrio do bloco administrativo da Escola-sede, uma
importante exposição cedida pelo Sindicato dos
Bancários da Região Centro, sobre a Guerra
Colonial e o 25 de Abril.
No dia 27 de Abril, realizou-se uma sessão/
debate para os formandos do ensino nocturno



Exposição cedida pelo Sindicato dos Bancários da Região Centro sobre a Guerra Colonial e o 25 de Abril.



guerra colonial, bem como de outras vertentes da
ditadura fascista. As injustiças, as tristezas e o
sofrimento foram contados na primeira pessoa.
Finalmente, foi também transmitida a alegria da
liberdade conquistada no 25 de Abril.
A ADFA é uma Instituição de Utilidade Pública
desde 1974, Membro da Federação Mundial dos
Antigos Combatentes e Vítimas de Guerra desde
1982, foi distinguida como Membro Honorário da
Ordem do Mérito em 1996, e Membro Honorário
da Ordem da Liberdade em 2008.
A ADFA define-se como “força justa das vítimas
de uma guerra injusta”, tem mais de 15 mil
associados. A delegação de Viseu representa mais
de 800 associados. Em 1971, João Gonçalves
esteve «30 dias sem comer, depois de ferido na
guerra, em Moçambique», em 2008 esteve vários
dias em greve de fome pela reposição dos direitos
dos ex-combatentes. É um combatente do antes e
do depois do 25 de Abril. Os membros da ADFA
continuam a lutar pela defesa dos direitos dos excombatentes.
Num momento em que o nosso País atravessa
um período de grave crise económica, em que
fenómenos sociais perturbadores estão a crescer,
tais como a pobreza e o desemprego, entre outros,
e em que as desigualdades sociais se estão a
aprofundar, é importante que se faça cumprir o
artigo 1º da Constituição saída de Abril “Portugal
é uma República soberana, baseada na dignidade
da pessoa humana e na vontade popular e

(cursos EFA – Educação e Formação de Adultos),
dinamizada pelos professores de Cidadania e
Profissionalidade, em que foi passada música
alusiva ao “25 de Abril”, poesia de Ary dos Santos
e o filme Capitães de Abril, seguida de um debate
entre os participantes em que foram também



No âmbito das Comemorações do 25 de Abril
e no cumprimento do Plano Anual de Actividades
do Departamento de Ciências Sociais e Humanas,
realizaram-se várias actividades destinadas a toda
a comunidade escolar.
Assim, esteve patente a todo o público e a

e com os formandos dos cursos EFA

empenhada na construção de uma sociedade livre,
justa e solidária.”
Professora Isabel Nogueira

membros da ADFA

Notícias do Exame DELF
Vinte e dois alunos da nossa escola
realizaram, nos dias 12 e 13 de Maio, exames
de DELF (certificação a nível internacional em
Língua Francesa), desde o nível A1 até ao B2,
na Escola Secundária de Viriato, em Viseu. A
maior parte dos alunos mostrou-se motivada e
empenhada, ao longo das sessões preparatórias
para o exame, orientadas pelas respectivas
professoras, contribuindo as mesmas para a
melhoria no domínio da Língua Francesa.
Mais uma vez, o clima de entreajuda e de
alegria vivenciado, aquando do exame oral e
escrito, pelos alunos desta escola com os das
outras escolas participantes, foi muito positivo.

Por isso, a realização do exame foi vista por
todos como uma experiência a repetir.
Apesar de nem todos os alunos terem
superado a prova com êxito (houve dois alunos
que não conseguiram ultrapassar o stress de
estarem perante um júri de exames que, por um
lado, desconheciam e que, por outro lado, apenas
se exprimia em Francês), é de realçar a coragem
e o entusiasmo que todos demonstraram, numa
experiência que a todos enriqueceu.
Convém realçar que a prestação dos
nossos alunos foi bastante positiva, tendo em
conta que dos 91 alunos inscritos a nível
distrital, 3 dos nossos alunos registaram as
segundas melhores classificações nos seus
níveis, dois no A2 e um no B1.

Por outro lado, destacam-se pela positiva
dois alunos da nossa escola que obtiveram,
no nível em que competiam, a segunda melhor
nota do distrito, a saber: Carlos Couto e Marília
Matos.
A Escola congratula-se com os resultados
obtidos e felicita todos os alunos que aderiram
a esta iniciativa que, para além de ser uma
mais-valia para os respectivos currículos,
deixa orgulhosas todas as professoras de
Francês que se dedicaram e empenharam
para tornar possível esta realidade.
Parabéns a todos os participantes e à
Escola que lhes proporcionou a ida a Viseu!
As professoras de Francês
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CLUBE DE JORNALISMO ENTREVISTA FORMANDOS DOS CURSOS EFA
– Educação e Formação de Adultos
ANTÓNIO JOSÉ PEREIRA - 35 ANOS
1. Terminei agora o 3º Ciclo (EFA B3 - Trancoselos).
2. Decidi recomeçar para tentar ter uma vida melhor.
3. Estive muitos anos sem estudar, desde 1988 até
2009. A família era um pouco numerosa e a vida era
difícil!
4. Não é fácil conciliar, inclusivamente com a família,
mas com esforço e vontade consegue-se tudo.
5. Tenho vontade de fazer o 12º ano, mas sei que
não vai ser fácil.
6. Penso que o Programa veio ajudar muitos que,
tal como eu, não tiveram oportunidade de estudar. Assim,
revivemos o passado e aprendemos mais.
Mª DE FÁTIMA SOARES - 51 ANOS
1. Frequento o 9º ano (EFA B3 – Penalva)
2. Para alargar os meus conhecimentos e para
ter mais oportunidades de trabalho.
3. Fiz o exame da 4ª classe com 11 anos. Por
razões económicas, não pude continuar a estudar.
Recomecei aos 49 anos.
4. Não é fácil, depois de um dia de trabalho, ter
que ir à noite para a escola, mas, com vontade, tudo se
faz.
5. Não tenciono, por falta de tempo e de algumas
injustiças que vi ao longo dos três anos e de que não
gostei. É que nem todos os formandos cumprem…
6. Penso que é bom para quem o leva a sério.
Pena é que alguns só lá estejam para receber, mas isso
já depende da mentalidade das pessoas.
ROSA DE JESUS REBELO - 63 ANOS
1. Frequento o 9º ano (EFA B3 - Trancoselos).
2. Recomecei aos 50 anos, porque tive oportunidade
para o fazer e para aprender mais.
3. Desde 1959, quando fiz a 4ª classe. Naquela
época não continuei, com pena minha, pois não tive
possibilidades.
4. Não é fácil, mas, com boa vontade, sempre se
consegue.
5. Gostaria de continuar, mas tenho que pensar
melhor.
6. O Programa é muito bom e ajudou muitas
pessoas. Pessoalmente, só tenho a dizer bem.
JOÃO MANUEL REBELO - 52 ANOS
1. Frequentei o 9º ano (EFA B3 - Trancoselos).
2. Para obter mais conhecimentos.
3. Estive 20 anos sem estudar.
4. Não é fácil, mas consegue-se.
5. Não.
6. Acho que é um Programa com bons objectivos.
CÉSAR CARVALHO - 50 ANOS.
1. Frequento o 9º ano (EFA B3 – Penalva).
2. Decidi recomeçar a estudar, porque entendi que
estava desactualizado e sempre tive vontade de o fazer.
3. Estive sem estudar mais ou menos 35 anos. O
motivo que me levou a não continuar os estudos foi a
falta de possibilidades monetárias na família (pois eu
quis e não tive). Tive que trabalhar para ajudar no
sustento, pois eram muitas bocas para alimentar.
4. Não é fácil conciliar a vida profissional com as
aulas, mas tudo se consegue se houver vontade própria.
5. Sim, tenciono completar o 12º ano. Quanto a
prosseguir neste momento, ainda não posso responder,
mas, quem sabe?!
6. O Programa Novas Oportunidades só peca por
vir tarde. É pena que nem todas as pessoas o vejam
como uma oportunidade e não o aproveitem como
deveriam. Eu vim para a escola à procura de

Somos alunos do Clube de Jornalismo e
sabemos que, à noite, a Escola-sede também é
frequentada por alunos-adultos, com idades para
serem nossos pais.
Dentro do Programa “Novas Oportunidades”, os
cursos EFA já existem na escola desde o ano lectivo
de 2006/07, tendo proporcionado a largas dezenas
de adultos o regresso à escola com vista ao
aumento do nível de conhecimentos e de
qualificações certificadas.
Conversámos com alguns formandos do nível
Básico (B3) e do nível Secundário (NS) para
compreendermos a sua vida.
1- Que ano frequenta?
2- Por que decidiu recomeçar a estudar?
3- Diga-nos quanto tempo esteve sem estudar e
por que motivos, nessa época, não prosseguiu os
estudos?
4- Não deve ser fácil conciliar a vida profissional
com as aulas à noite…
5- Tenciona fazer o 12º ano? / Tenciona
prosseguir?
6- O que pensa do Programa “Novas
Oportunidades”?
conhecimento e não de certificados. Penso que, se as
outras pessoas pensassem desta forma, o País sairia a
ganhar muito com isso.
CRISTINA Mª CARVALHO - 48 ANOS.
1. Frequento o 9º ano (EFA B3 – Penalva).
2. Queria saber mais e ter o 9º ano.
3. Desde os 12 anos, porque não tinha
possibilidades económicas para continuar os estudos.
4. É muito complicado, porque trabalhamos durante
o dia e chegamos à noite cansados, nem sempre com
disposição para estudar. Mas faz-se um pouco de
sacrifício…
5. Tencionava, quando vim para cá, mas perdi a
vontade perante algumas injustiças, porque nem todos
cumprem.
6. Penso que é um bom investimento para quem
leva as coisas a sério. Para outros, é só uma questão
de dinheiro (apesar de que nem todos os formandos
recebem).
Mª JOSÉ SOARES OLIVEIRA - 41 ANOS.
1. Frequento o 9º ano (EFA B3 - Trancoselos).
2. Para ter melhor formação.
3. Saí da escola com 12 anos. Completei o 4º ano
em 1997. No meu tempo não havia dinheiro para estudar.
Agora fiz o 6º e o 9º.
4. Não, mas quando existe vontade tudo se
consegue.
5. Não.
6. Penso que é bom. Quando levamos isto a sério,
ficamos com uma boa formação.
ROSA MARIA VAZ - 58 ANOS
1. Frequento o 9º ano (EFA B3 – Penalva).
2. Decidi estudar para ter mais facilidade em arranjar
emprego, mas acho que isto não conta para nada.
3. Estive sem estudar 46 anos, porque éramos
muitos irmãos e não havia as possibilidades nem as
facilidades que há hoje.
4. Não é fácil, porque em casa também se trabalha.
5. Já chega até aqui, o 9º ano.
6. Penso que é um bom Programa para quem
realmente gosta, mas confesso que discordo de muitas
coisas e era bom que não contasse só para as

estatísticas.
ISABEL MARGARIDA LAIRES
1. Estou a frequentar o 12º ano (EFA NS de Tipo A).
2. Decidi recomeçar a estudar para obter mais
conhecimentos.
3. Estive sem estudar 25 anos. Não prossegui, na
época, porque reprovei e depois tive vergonha de
continuar.
4. Claro que não é fácil, mas, quando gostamos,
conseguimos tudo.
5. Tenciono acabar o 12º ano. Quanto a prosseguir
os estudos, talvez já não… Mas tenho pena, porque
gostaria.
6. As “Novas Oportunidades” são sempre positivas
para que as pessoas possam aprender mais, dado que
têm o direito de serem mais qualificadas. É uma
oportunidade que não devemos perder. Estou a gostar
muito e sinto que as aprendizagens tornam as pessoas
mais felizes e mais capazes. Estou muito satisfeita com
esta oportunidade que me deram.
Mª DA GRAÇA - 36 ANOS.
1. Frequento o 9º ano (EFA B3 - Penalva).
2. Decidi frequentar novamente a escola porque o
saber não ocupa lugar.
3. Deixei de estudar deveria ter 13/14 anos, pois,
com esta idade, nem sempre conseguimos pensar
devidamente e só mais tarde conseguimos reconhecer
o erro.
4. Não é fácil, sobretudo quando há filhos menores
que ainda precisam do nosso auxílio.
5. Não tenciono prosseguir.
6. É um Programa muito útil, por isso se chama
“Novas Oportunidades”, para que as pessoas não
tenham desculpa ao afirmarem que não podem estudar.
Mª ADELAIDE ABRANTES - 42 ANOS.
1. Frequento o B3 (9º ano) em Trancoselos.
2. Decidi estudar para enriquecer o meu
conhecimento e aprender mais conteúdos que serão
úteis no meu dia-a-dia, principalmente TIC.
3. Foram 22 anos sem estudar. Não continuei porque
não tinha transporte. Tínhamos que ir para Mangualde
e os meus pais não tinham possibilidades para eu
continuar os estudos. Fiz o 6º ano na Escola Preparatória
de Penalva do Castelo.
4. Não, é preciso muito sacrifício e força de vontade,
mas, com o apoio da família, com vontade, dedicação e
a ajuda dos professores, conseguimos conciliar o
trabalho e a escola.
5. Não tenciono prosseguir, ficarei pelo 9º ano.
6. Penso que foi e é uma mais-valia para as pessoas
que não tiveram essa oportunidade no passado e que
agora podem concretizá-la.
Mª ALICE LOPES - 40 ANOS.
1. Frequento o 9º ano (EFA B3 - Penalva).
2. Para saber mais nunca é tarde!
3. Estudei até aos 14 anos e não foi possível
continuar.
4. O mais difícil é a questão dos filhos…
5. Gostaria de tentar o 12º ano. Se não conseguir,
desisto.
6. Deveria haver mais pessoas a aproveitar a
oportunidade de voltar a estudar.
Clube de Jornalismo
Sofia Rodrigues, 7ºC
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A FONTE DA VIDA
Na serra a nascente chora
Pelo penhasco se alastra
No povoado a fonte jorra
No tanque a roupa lava
Todos a bebem, ninguém agradece
Pelos campos, ela rega
Toda a planta floresce
No riacho escorrega
Já no rio ela corre
Até o peixe é doce
Mais além move o moinho
Mau seria se assim não fosse
Pois o pão jamais nos falta
Mas logo retoma o caminho
E já na cascata ela salta
Na turbina energia produz
Sem nunca cansaço mostrar
Para que no lar não falte a luz
Pois aqui há-de voltar
Por esse rio fora
Lá corre até ao mar
É aqui que ela mora
Mas pouco vai descansar
Pois tem muito que fazer
Navios para suportar
As temperaturas do sol conter
Por esses mares fora
Vulcões aquáticos vai suster
Grande é a vida que ali mora
Depois de o mundo correr
Sem que ninguém dê por nada

Existiram seres humanos
melhores do que outros seres
humanos? Será a sociedade em
que estamos inseridos mesquinha
ao ponto de destruir uns para
fazer outros ascender?
O que tenho para dizer pode
não mudar a situação em que
vivemos, e com certeza não
mudará nada do que passou, mas
os sentimentos são para ser
transmitidos.
No início do século XX,
Portugal detinha um importante
império ultramarino, fazendo parte
do território nacional Angola,
Moçambique, Guiné-Bissau,
Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe.
As colónias eram “exploradas”
pelos Portugueses. Aos povos que
as habitavam tinham sido incutidos
os valores cristãos, a língua, a lei
e a nacionalidade portuguesas. No

Segue novamente seu destino
Sem se mostrar cansada
Ninguém lhe reconhece valor
Enquanto for abundante
Mas matam se necessário for
Logo que esta não esteja diante
Murchando ser morre como a flor
Quando no deserto não aparece
Mesmo no mar ela à vida é essencial
Mas muito cuidado, que pereces
Pois para a beber não pode ter sal
Até o pão a contém
Na cozinha, os alimentos coze
No vinho existe também
Até as pedras amolece
Ferro, barro, ela endurece
Com ela tudo bem corre
Sem ela tudo perece
Só o fogo sem ela cresce
O bombeiro a esta recorre
Quando o incêndio acontece
Ela nos dá alimentos
E nós tão mal a tratamos
Nem por breves momentos
Dela pouco nos lembramos
Um dia será tarde demais
Também terei o que mereço
Por tratamentos tais
Alto será seu preço
Pela sua grande escassez
A terra inundará

fundo, foi-lhes imposto um
recomeço que transformou as
suas vidas para sempre.
Quem nos concedeu o direito
de se apoderarem da vida das
pessoas? Nós próprios. Nós
demo-nos o direito de decidir o
futuro de outras terras, de as
governar, sem que isso tivesse
sido solicitado.
Um sentimento de revolta e de
libertação nasceu nos povos das
colónias, principalmente com o
fim da 2ª Guerra Mundial.
Souberam que não eram
menos do que qualquer outra
pessoa. Estavam fartos de ser
portugueses de segunda… nem
sequer queriam ser portugueses!

Com a subida das marés
Qualquer vida cessará
Seja pobre ou burguês
Pensa bem, pode ser esta a tua vez
Antes que tal aconteça
Passa a tratá-la bem
Faz com que a tua vida mereça
O bem que ela contém
Que ela nunca se enfureça
Com a natureza mãe
Que ela jamais desça
Daquele gelo eterno
Para que o mar não cresça
E a terra seja um inferno
Para que o jardim floresça
Que o amor por ela seja terno
O trigo na seara cresça
Para que o peixe no rio more
Que os desertos não se alarguem
As culturas o sol não torre
As florestas não acabem
Que os rios nunca sequem
As fontes sempre brotem
Que a fauna e a flora
Seus ciclos continuem
Para que homens existam.
Meus senhores, actuem!

O LIVRO
DA VIDA
Do ventre da mulher o menino nasceu
Com o baptismo se ergueu
A criança cresceu
Já brinca e joga à bola
Tão linda! Já vai para a escola.
Seu íntimo floresce
Sua juventude acontece
Mas depressa desaparece
À idade adulta chegou
Em homem se formou
E se o homem sonha a obra nasce
O tempo voa, a velhice aparece
No seu jardim o neto já brinca
O velhinho da cadeira o observa
E pensa na vida que atrás deixou
Que será que lhe reserva?
Se nesta grande obra lançou
Pois ninguém o esquece
E seu nome perpetua
Mas se assim não foi, simplesmente
perece.
E seu nome não mais consta na rua.

César Carvalho – formando EFA B3

César Carvalho, formando EFA B3
A revolta era uma bombarelógio que acabou por rebentar
em 1961.
Os militares eram enviados para
a guerra com uma preparação
deficiente e com um objectivo
traçado do qual não podiam
discordar.
As mentalidades eram moldadas
como se moldam pedaços de
plasticina. Era-lhes dito que
defenderiam a pátria até à morte…
Porquê morrer a defender a pátria
se eles eram parte da pátria?
As vidas de inocentes não
valem, sem dúvida nenhuma, os
vários quilómetros quadrados dos
territórios ultramarinos, mas os
governantes estavam dispostos a
pagar pedaços de terra com o
sofrimento das suas famílias…
Muitos foram os que caíram…
muitos foram os que encontraram
descanso eterno, ainda que não
o desejassem. Muitos foram os
que acabaram em terras africanas
a sua viagem pelo mundo.
De pouco serviu perder essas
vidas, de pouco serviu tirar outras
vidas…
Homens foram obrigados a
matar Homens; Homens foram
obrigados a destruir vidas, mesmo
sabendo que não era o correcto…

Mas que fazer? Fora-lhes incutida
a necessidade de defender a pátria
e fá-lo-iam custasse o que
custasse, doesse a quem doesse…

A guerra colonial termina após
a Revolução dos Cravos de 25 de
Abril de 1974. Foi o fim de uma das
fases mais negras e feias da
história de Portugal e o início da
democracia, da liberdade de
expressão e da “felicidade” dos
cidadãos.
A independência foi dada às
colónias que se viram entregues
aos seus donos de direito.
No final, tudo acabou em bem,
mas ficarão para trás o
sofrimento, as mortes, a fome, as
doenças… Tudo em vão…
Laura Carvalho, 9ºB

Entrevista
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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,
fomos conversar com uma professora do 3º CEB/Secundário que já conhecíamos da EBI de Ínsua e que, como nós, transitou
para a nossa escola actual, onde funciona o ensino secundário.
Referimo-nos à professora Isabel Pimentel, que leccionou a disciplina de Ciências Físico-Químicas a turmas do 3º CEB e de
Física no 12º ano.
- Como é a primeira vez que está nesta escola,
qual é a sua opinião em relação a esta?
- Tenho a sorte de poder dizer que tenho saudades
de todas as escolas por onde passei. Esta é uma escola
na qual me tenho sentido bem e, por isso, vou poder
dizer o mesmo quando tiver de ir embora.
- Sabemos que dá aulas a dois níveis de ensino
diferente (básico / secundário). Como se sente,
sendo professora destes dois níveis tão diferentes?
Existe alguma preferência?
- Eu gosto de dar aulas a ambos os níveis. Tanto o
ensino básico, como o secundário têm os seus próprios
desafios e acho muito interessante a combinação dos
dois. Não tenho preferência por nenhum dos níveis.
- Na sua infância sempre teve o sonho de ser
professora de Física e Química ou gostaria de ter
outra profissão?
- Na minha infância, o meu sonho era ser bailarina.
Este é aliás um sonho muito comum, mas era mais do
que um reflexo das fantasias de meninices. Nunca tive o
sonho a sério de ser algo especificamente. Durante a
frequência do ensino secundário, houve que fazer
algumas escolhas, como vocês também já fizeram, e isso
levou-me a perspectivar algumas possibilidades que se
aclararam no ano de entrada da universidade. Estou muito
contente com a decisão de ter enveredado por esta
profissão, pois gosto muito daquilo que faço.
- Como ocupa os seus tempos livres?
- Durante os meus tempos livres, tento diversificar as
actividades, preferindo sempre aquelas em que posso
usufruir do ar livre e da natureza. Gosto de fazer

piqueniques, visitar jardins e monumentos ou até mesmo
alguns museus ou exposições mais relacionadas com a
ciência.
- Que géneros de música mais aprecia?
- Desde muito nova fui habituada a apreciar todos
os géneros musicais. Como estudei música durante
muitos anos, talvez isso me influenciasse no sentido de
apreciar qualquer música. O que ouço depende quase
sempre do meu estado de espírito.
- Aprecia a leitura? Se sim, qual o livro/titulo que
mais a marcou e porquê?
- Gosto de ler, mesmo com pouco tempo para isso.
Então acabo por ler livros que se relacionem com a
minha área profissional e de autores que me são
próximos. Ainda não encontrei esse livro especial que
influenciasse quem sou.
- Tal como nós, também já foi aluna. Nos seus
tempos de universidade, o que mais gostou? A
universidade marcou-a positivamente ou

negativamente?
- Sempre gostei da escola e de estudar. Posso dizer
que gostei muito de andar na universidade e nem sequer
me recordo de algo menos positivo. Penso que todas
as pessoas deveriam ter a possibilidade de estudar no
ensino superior, pois faz-nos crescer em todas as
vertentes da nossa vida.
- Gosta de viajar? Qual a sua viagem de sonho?
- Gosto muito de viajar e faço-o sempre que posso.
Gostaria muito de conhecer a China e a Austrália. Espero
um dia poder ir lá.
- Achamos que é uma das professoras que mais
se preocupa com a imagem. Aprecia a moda?
- Não me preocupo assim tanto com a imagem.
Preocupo-me mais em sentir-me bem comigo e com os
outros. Acho que cada um deve ter a sua própria moda
e procurar aquilo que o faz feliz.
- Obrigada pela sua colaboração. E, por último,
uma pergunta especial: sente saudades dos seus
ex-alunos do 9º ano, nomeadamente as nossas
turmas 9ºA/9ºB (ano lectivo 2009/2010)?
- Convencidos… Não lhe posso chamar saudades,
pois tenho oportunidade de me continuar a cruzar e falar
com vocês todos os dias, uma vez que estamos todos
na mesma escola. Posso dizer que gostei muito de
trabalhar com vocês todos, pois é um prazer dar aulas
e relacionar-me com pessoas empenhadas em alcançar
o sucesso.
Entrevista conduzida por:
Beatriz Albuquerque e Inês Melo, 10ºB
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CL
UBE DO DESPOR
TO ESCOLAR
CLUBE
DESPORT
Com o final de mais um ano lectivo, chegou a hora de
fazer um balanço de todas as actividades que foram
desenvolvidas pelo nosso Agrupamento, no âmbito do projecto
do Desporto Escolar.
Tendo como objectivo dar continuidade ao trabalho que foi desenvolvido nos anos
anteriores ao nível do Desporto Escolar, o nosso Agrupamento, no presente ano lectivo,
participou com cerca de 200 alunos, distribuídos por 10 Grupos/Equipas, nos seguintes
Quadros Competitivos: 2 na modalidade de Atletismo, 1 de Infantis B Femininos e
outro de Vários Misto; 3 em Futsal (Infantis Masculinos, Iniciados Masculinos e Juvenis
Masculinos); 3 em Basquetebol (Infantis Masculinos, Iniciadas Femininas e Juvenis
Femininos) e 2 em Natação (Infantis B Femininas e Vários Misto).
Foram também realizadas várias actividades internas que envolveram toda a
comunidade escolar, como: o Corta-mato, o MegaAtleta, CompalAir, Torneio de Ténis
de Mesa, Torneio de Badminton e o Torneio Inter-turmas de Futsal e de Basquetebol.
Ao nível da formação, 20 alunos da nossa escola participaram nos cursos de
formação de árbitros e juízes de Futsal, Atletismo, Basquetebol e Natação, que foi
organizado pelo Gabinete do Desporto Escolar. Com esta formação, ficaram aptos
para arbitrarem os jogos/encontros de todas as fases do Desporto Escolar.
Relativamente aos resultados desportivos obtidos, a nível do quadro competitivo
externo, o balanço é extremamente positivo, a saber:
- No Futsal, a equipa de Juvenis Masculinos foi campeã distrital e representou a
EAE de Viseu nos Campeonatos Regionais, que decorreram em Castelo Branco e
onde obteve um honroso 6º lugar. Os Iniciados Masculinos e os Infantis Masculinos
ficaram ambos em 4º lugar na Competição organizada pela EAE de Mangualde.
- No Basquetebol, os três grupos/equipas em funcionamento no nosso
Agrupamento (Infantis masculinos, Iniciadas femininas e Juvenis femininas) tiveram
prestações bastante positivas, sendo de realçar o grande empenho demonstrado nos
jogos.
- No Atletismo, os resultados dos nossos alunos foram excelentes, destacandose 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 um 3º lugar nos 60 metros barreiras e
no salto em altura, tudo isto no escalão de Infantis B Femininas. Nas Iniciadas
Femininas, alcançámos um 2º lugar nos 60 metros barreiras e um terceiro 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. Devido aos excelentes
resultados alcançados, o aluno Jorge Pina representou a EAE de Viseu, no
Campeonato Regional de Atletismo que decorreu na Marinha Grande.
- Na Natação, os alunos tiveram prestações bastante positivas, sendo de realçar
o grande empenho demonstrado nas concentrações. Nesta modalidade, destacouse a aluna Marília Matos, pois os resultados obtidos por si permitiram-lhe participar
no Regional de Natação, que decorreu em Mangualde, em representação da EAE de
Viseu.
- No Corta-Mato Distrital, os alunos do nosso Agrupamento alcançaram,
colectivamente, um 4º lugar nos Infantis A Masculinos, um 6º lugar nas Iniciadas
Femininas e um 8º lugar nos Juvenis Masculinos.
- No Magasprinter, 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
aluno Miguel Rodrigues, do 5ºA.
- No Compal Air, devido ao bom desempenho dos alunos nas partidas que
efectuaram, das 5 equipas que participaram na fase EAE, 3 ficaram apuradas para a
Fase Regional do Compal Air. No Regional, que decorreu em Cinfães, as três equipas
obtiveram excelentes resultados: os Infantis Masculinos ficaram em 3º lugar, as
Iniciadas Femininas e as Juvenis Femininas disputaram as finais, mas ambas saíram
derrotadas, tendo por isso ficado num honroso 2º lugar.
Ao longo do ano, os nossos alunos participaram nas concentrações com muita
alegria e empenho, independentemente dos resultados obtidos, conheceram outras
escolas e fizeram novas amizades.
É de realçar a grande contribuição dada pelos alunos na arbitragem dos vários
jogos/encontros, bem como a sua participação na mesa de secretariado e
cronometragem.
Fica ainda o agradecimento, por parte do grupo de professores de Educação
Física/Clube de Desporto Escolar, à Associação de Estudantes pela colaboração
prestada.
O Coordenador do Clube de Desporto Escolar
Professor José Carlos Couto

Escola viva
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15º CAMPEONATO DE MATEMÁTICA
(3º CICLO)
(PROBLEMA DO MÊS)
Lista Ordenada das Classificações
(decorridas as provas de Novembro, Dezembro, Janeiro,
Fevereiro, Março e Abril/Maio)

EQUIPAS PREMIADAS
Dada a fraca participação das equipas não se realizou a Prova Final.
As 3 equipas com as melhores pontuações ao longo do Campeonato
foram as premiadas!
Os problemas são divulgados mensalmente no portal do Agrupamento,
em http://www.espenalva.pt/portal/index.php.
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- “Dupla Imbatível”, constituída pelos alunos Vanessa Ferreira e
Francisco Matos, do 7º B, que obteve a 41ª posição;
- “Génios”, constituída pelos alunos Francisco Pina, do 7º B, e Luís
Vasco Fernandes, do 7º D, que obteve a 91ª posição.
o 8º ano (participaram 791 equipas)
- “Penalvenses3”, constituída pelos alunos Carlos Couto e Simão
Santos, do 8º B, que obteve a 63ª posição;
- “Penalvenses4”, constituída pelas alunas Débora Cabral e Catarina
Chaves, do 8º E, que obteve a 81ª posição.
o 9º ano (participaram 802 equipas)
- “LEME”, constituída pelas alunas Laura Carvalho e Marília Matos,
do 9º B, que obteve a 13ª posição;
- “Rímel”, constituída pelas alunas Bianca Barros e Cláudia Castro,
do 9ºD, que obteve a 93ª posição.
Estes resultados e os das restantes equipas podem ser
consultados na Internet, no endereço http://pmate2.ua.pt
De um modo geral, estão todos de parabéns, não apenas pelas
classificações atingidas mas pela sua postura e comportamento
exemplar que revelaram ao longo de todo o percurso de preparação
e realização desta competição nacional.
Os professores de Matemática
Fernanda Loureiro e João Figueiredo

PROBLEMA

EQUAMAT 2011
Realização da competição EQUAmat 2011
No dia 10 de Maio, 26 alunos do 3º CEB da nossa Escola,
conjuntamente com os professores de Matemática, Fernanda Loureiro
e João Figueiredo, deslocaram-se à Universidade de Aveiro para
participarem no EQUAmat 2011.
A competição realizou-se de forma análoga à dos anos transactos,
sendo apresentada sob a forma de jogo, que alia os conhecimentos
curriculares de Matemática ao jogo e ao desafio, ajudando a superar
dificuldades e a contribuir para a construção do saber e do gosto pela
matérias leccionadas. As provas foram realizadas por equipas de 2
alunos, estavam divididas por anos de escolaridade, 7º, 8º e 9º anos,
apresentavam 20 níveis, 2 tentativas por nível e tiveram uma duração
de 20 minutos.

Canguru Matemático sem
Fronteiras 2011
Divulgam-se, de seguida, os resultados da edição de 2011 deste
concurso escolar, no que respeita ao nosso Agrupamento.

As treze equipas que participaram nesta competição nacional
empenharam-se para conseguir bons resultados. Todos os alunos
gostaram de participar nesta iniciativa revelando gosto e interesse em
repetir esta aventura.
Salienta-se que, de uma forma global, a nossa Escola ficou
posicionada em vigésimo lugar, num total de 211 escolas. As duas
melhores equipas por ano de escolaridade foram:
o 7º ano (participaram 877 equipas)

escola viva
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No dia 9 de Maio1, os alunos
do Agrupamento de Escolas de
Penalva do Castelo que
frequentaram o Clube de
Matemática, após vários treinos
árduos, participaram no concurso
MAISmat, na Universidade de
Aveiro.
A prova consistia numa
sequência de níveis (20,
exactamente) com enunciados
cada vez mais complexos. Cada
enunciado tinha 4 alíneas, tendo
que se responder V (Verdadeiro)
ou F (Falso) em cada uma delas.
Os professores ajudaram-nos
na fase dos treinos e também nos
deram vários conselhos antes de
iniciarmos a prova.
Eis os comentários de alguns
participantes;
“Não ficámos em primeiro,
mas foi bom, foi uma boa
experiência!” – Tiago Cruz, 6ºA
“Achei
uma
prova
interessante, pois fizemo-la a
computador. O próprio convívio
entre os alunos de várias escolas
foi agradável porque eram
simpáticos e brincalhões” – Dário



MAISmat

a Lopes, 6ºD ( à esquerda); Raquel
Vitória, 6ºC; Paula Nunes, 6ºD e Jéssica
Rodrigues, 6ºC

Matos, 6ºA
“Não foi muito bom, porque
não ganhámos!” – Ricardo
Rodrigues, 6ºA
Bem, para o próximo ano lá
estaremos a dar o nosso melhor
e queremos contar com a
paciência da professora Benvinda
para nos ensinar nos treinos e a
ajuda da professora Ana! O
professor Paulo Teixeira não se
pode esquecer que é o nosso
“comandante”!
Dário, Ricardo e Tiago, 6ºA

Feira das Plantas
Logo pela manhã do dia 7
de Junho a nossa escola EBI
foi invadida por uma grande
variedade de plantas. Parecia
que a Natureza estava lá
dentro!
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MENTES BRILHANTES
No passado
dia 27 de Maio,
os alunos Dário
Matos, do 6ºA,
Inês Costa, do
6ºB, e Xavier
Cabral, do 6ºD,
representaram o
n o s s o
Agrupamento de
Escolas num concurso Matemático chamado “Mentes Brilhantes”. A
professora Tânia Almeida acompanhou-nos.
Este concurso, que se realizou na Escola Superior de Educação
de Viseu, consistiu em 3 partes: “O Jogo do 24”, “Questões de escolha
múltipla” e, por fim, ”A Tarefa Matemática”.
Depois das provas
serem corrigidas, foram
apuradas as equipas dos
agrupamentos
que
venceram o concurso e
deram umas lembranças a
todas as equipas que
participaram.
Este tipo de concursos
é muito bom para
desenvolver a capacidade
de aprendizagem, para incentivar os alunos a gostarem mais de
Matemática e para homenagear aqueles que se esforçam e que têm
gosto pela disciplina.
Apesar de os alunos do nosso Agrupamento não terem conseguido
ficar nos primeiros lugares, não vencendo o concurso, acharam que
foi uma experiência interessante, divertida e adoraram participar.
Os três alunos que participaram no concurso aconselham os alunos
do 1º e 2º ciclo a esforçarem-se para tentarem ser os eleitos para ir
para o ano e para tentarem ganhar o concurso, mas, mesmo que não
o consigam, aconselham-vos a ir, pois é uma experiência inesquecível.
Inês Morais Costa, 6ºB

SOLUÇÕES DOS PROBLEMAS DA EDIÇÃO ANTERIOR
Existem cinco tipos de setas e cada tipo repete-se de cinco em
cinco setas. Ora, 1001 = 200 X 5 + 1, logo a seta na última posição é
do mesmo tipo da seta na primeira posição. Portanto, a sequência
termina com a seta

Ao longo de três dias, esta
feira foi muito visitada por
pais, alunos funcionários e
professores.
Foram vendidas vários
qualidades de plantas, como
por exemplo, rosas, tulipas,

petúnias, cravos túnicos,
cameleiras, cactos, …
Também a nossa escolasede teve um cantinho com
as nossas flores. Ao
transportar as plantas para lá
houve um pequeno acidente,
um aluno caiu e esmurrou-se
mas nada lhe aconteceu de
grave.
Os professores de Ciências
da Natureza organizaram
muito bem esta feira das
plantas
e
os
alunos
colaboraram com muito
gosto.
Foi uma verdadeira festa!
Realizado por:
Alexandre, Luís Carlos,
Luís Pedro, alunos do 6ºA

Grupos de Professores de Matemática do 2º e 3º CEB e Ensino Secundário
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Projecto Comenius CARE realizou BiciCARE
No âmbito das actividades do projecto Comenius CARE,
realizou-se, na tarde de 18 de Maio, um Passeio de BTT designado
“BiciCARE”, que registou grande adesão entre alunos e
professores.
Os participantes percorreram trilhos das freguesias de Ínsua,
Esmolfe e Sezures, tendo contado com a colaboração da Junta
de Freguesia de Sezures na oferta de um lanche retemperador.
Um dos professores participantes foi o Professor Gabriel
Revez, que nos orienta no Clube de Jornalismo e a quem
colocámos algumas perguntas.
- Quem organizou o passeio de
bicicleta que decorreu no início
da tarde do dia 18 de Maio?
- O passeio foi organizado pelos
professores de Educação Física em
colaboração com os professores
responsáveis pelo projecto CARE.
- Quem participou no passeio?
- Participaram no passeio alunos
de várias turmas e anos de
escolaridade, assim como,
professores e funcionários que
quiseram aderir a iniciativa.
- Como decorreu?
- Decorreu bem, num ambiente descontraído e alegre, para além
de alguns pequenos percalços, normais neste tipo de actividade, mas
ninguém se lesionou. Foi uma actividade bastante positiva e no final
todos estavam satisfeitos e um pouco mais saudáveis.
- Diga-nos qual foi o percurso efectuado e qual a distância
percorrida.
- O percurso foi pelos arredores de Penalva do Castelo em caminhos
de terra batida e percorreram-se cerca de 20kms. A meio do percurso,
na aldeia de Sezures, houve lugar para uma pausa e um reforço
alimentar oferecido pela Junta de Freguesia.
- Entende que foram cumpridas todas as normas de
segurança?
- Sim. Foi obrigatório o uso de capacete. Não foram permitidas
grandes velocidades, uma vez que foi um passeio guiado. Também
houve um cuidado acrescido nas zonas de descidas mais perigosas.
- A que horas chegaram à escola?
- Chegámos por volta das 16horas.
- Havia vencedores? Em que lugar ficou?
- Com referi, tratou-se de um passeio guiado e não de uma corrida
com classificações. Mas acho que todos os participantes foram

vencedores por ter completado o percurso.
- Sabemos que gosta muito de andar de bicicleta. Quando, onde
e com quem aprendeu?
- Aprendi a andar de bicicleta ainda em criança, com o meu pai.
Desde sempre mantive o gosto pelas bicicletas aliado a um gosto pela
natureza, cresci num meio rural e quando era mais novo tanto utilizava
a bicicleta como meio de transporte utilitário, assim como para passear
pela natureza, percorrendo grandes distâncias com o meu pai, o meu
irmão ou com amigos.
- Alguma vez fez parte de uma equipa de ciclismo?
- Houve uma altura que pensei entrar para uma equipa de ciclismo
da minha terra. Tinha um amigo que
acompanhava nalgumas voltas que
pertencia à equipa jovem do Tavira,
mas na altura o investimento numa
bicicleta de ciclismo era grande e não
podia pedir aos meus pais, além disso
sempre preferi andar por terra batida
e caminhos rurais, nunca gostei muito
de andar no alcatrão, no final acabei
por desistir da ideia.
- Que nos diz quanto a quedas?!
- Quantas menos melhor! Mas por
vezes são inevitáveis. É normal
cairmos uma vez por outra, quando
acontece a única coisa a fazer é levantarmo-nos o mais rápido possível
e não ganhar medo.
Clube de Jornalismo: Fábio Gomes e Rúben Abreu, 8ºC;
Ana Rita Santos, 7ºA; José António, 8ºD

Pela comunidade
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PA I S E P R O F E S S O R E S : A S D U A S F
ACES DA
FA
M E S M A R E S P O N S A B I L I DA D E
Com
o
envolvimento
activo
da
Direcção do Agrupamento, será possível
despir alguns preconceitos e, numa base
de respeito mútuo entre pais e
professores, fazer convergir esforços no
sentido de se criar um ambiente de
transparência e confiança onde saiam
beneficiados todos os agentes envolvidos
no processo educativo.
É de reconhecimento generalizado
que a educação dos jovens é da
responsabilidade dos pais e dos
professores. Entendemos aqui como
educação dos jovens toda a sua
formação, que inclui aspectos
comportamentais (atitudes e valores) e
cognitivos (o conhecimento). Ambos, pais
e professores, têm o dever de assumir a
respectiva face da responsabilidade, os
primeiros pela sua condição natural e os
segundos pela condição profissional.
Todavia, como em qualquer moeda, as
duas faces só à superfície são diferentes,
pois que, no interior, elas se misturam.
Assim, os pais, para além do dever de
serem os primeiros instrutores no que
respeita às atitudes e valores, também
devem intervir na área do conhecimento,
acompanhando as matérias sumariadas
e ajudando os jovens a estudar e a fazer
os trabalhos de casa. Por sua vez, os
professores, para além do dever de
transmitir os conhecimentos, devem
também intervir na área dos
comportamentos, corrigindo atitudes e
chamando a atenção para determinados
valores. Ou seja, o espaço físico onde
cada um intervém é o que marca a
exclusividade de pais e professores. De
resto, conhecimento, atitudes e valores
são indissociáveis e da responsabilidade
de ambos. De facto, a transmissão do
conhecimento pode ser muito
condicionada pelas atitudes dos alunos

dentro da sala de aula. Por sua vez,
também é preciso afirmá-lo sem rodeios,
as atitudes dos alunos dentro da sala de
aula podem ser muito condicionadas pela
forma como é apresentado o
conhecimento.
Ora, dito isto, vejamos então o que
têm feito pais e professores com as
respectivas faces de responsabilidade.
Como nas demais situações da vida real,
têm tido exactamente a mesma atitude,
ou seja, quando nada acontece ou o que
acontece é positivo, gladiam-se para ver
quem fica com maior quota de
responsabilidade. Quando acontece algo
de negativo, cada um deles não mede
esforços
para
afastar
as
responsabilidades. Para ilustrar o que
acabo de referir, transcrevo duas
expressões proferidas pelos professores
para justificar os resultados negativos
obtidos pelos alunos no 2.º período do
corrente ano lectivo: “…a falta de
conhecimentos dos alunos e o facto de
estes não efectuarem o trabalho
necessário à consolidação dos conteúdos
leccionados…”, “…os alunos não têm
métodos e hábitos de estudo; não
acatam, regra geral, as regras de saber
estar na sala de aula e não existe um
sentido de responsabilização dos
encarregados de educação na vida
escolar dos alunos com pior
desempenho…”. Mas, por outro lado,
também os pais não se inibem de ver do
lado dos professores a responsabilidade
por tais resultados, ora afirmando que
alguns deles não conseguem cativar os
alunos e manter a disciplina na sala de
aula, ora dizendo que não prestam a
devida atenção aos alunos, faltando com
alguma frequência ou chegando a passar
aulas inteiras ao computador a fazer não
se sabe o quê, indicando alguns
exercícios no início da aula para manter
os alunos ocupados.

Por aqui se vê que há um imenso
caminho a percorrer, de ambos os lados,
pois, com este clima de acusações
mútuas, jamais se pode criar o ambiente
indispensável à evolução positiva do
sucesso educativo. É evidente aos olhos
de toda a gente que os comportamentos
e os resultados dos alunos devem
melhorar, mas é fundamental, para que
isso aconteça, que pais e professores
assumam tal desiderato como
responsabilidade partilhada, pois já seria
positivo que aceitássemos que os
resultados negativos, que significam
insucesso dos alunos, devem também
ser vistos como marcas de insucesso de
pais e professores. Por um lado, os pais
devem deixar os professores em paz e
ser incansáveis na procura de novas
formas de ajudar os seus filhos. Por outro
lado, os professores devem concentrarse na definição e concretização de novas
metodologias que lhes permitam fazer
chegar o conhecimento aos seus alunos.
Não esqueçamos que os nossos filhos
preenchem uma boa parte da razão de
nossas vidas. Não esqueçam os professores
que os alunos constituem a razão de ser da
escola e da sua própria existência enquanto
profissionais. Há, assim, um interesse
comum em fazer convergir os esforços no
sentido do combate ao insucesso escolar.
A Direcção do Agrupamento também
deve assumir um papel relevante em todo
este processo.
No que respeita aos alunos, não
basta apregoar que eles são
importantíssimos porque são a razão de
ser de todo o sistema educativo. Eles
devem ser sempre a primeira prioridade,
desde a elaboração dos horários. É
necessário acompanhá-los de perto,
corrigindo, na hora, as situações
incorrectas e tentando evitar o contágio
dos maus exemplos. É necessário,
também, criar as condições para que

sintam que lhes é dada razão quando a
têm, impedindo intimidações que apenas
podem ter como propósito tentar silenciar
algumas situações aberrantes. É
inconcebível que uma Professora tenha
passado grande parte de uma aula
enxovalhando, humilhando e ameaçando
os alunos, na sequência de um grupo de
pais ter ido falar com o Director de Turma
sobre uma atitude alegadamente
incorrecta que a mesma Professora tivera
na mesma Turma em aula anterior.
Aconteceu este ano no Agrupamento!
Relativamente aos pais, não basta
apregoar que eles são bem-vindos ao
Agrupamento, onde devem comparecer
sempre que solicitados ou por iniciativa
própria para acompanhar mais de perto
a evolução dos educandos. É preciso que
o Agrupamento e os professores estejam
preparados para ouvir e valorizar de
forma adequada os relatos e opiniões dos
pais. É preciso, sobretudo, criar as
condições para que os pais sintam que
se podem exprimir livremente sem receio
de represálias que possam vir a ser feitas
sobre os educandos.
Quanto aos professores e pessoal
não docente do Agrupamento, não basta
apregoar que deveriam ter mais
autoridade. É preciso que sintam que a
Direcção os protege e defende em
situações de eventuais excessos de pais
ou mesmo de alunos. É preciso que o
Agrupamento crie as condições para que
os professores e o pessoal não docente
exerçam as respectivas actividades de
forma despreocupada, devendo as
situações de indisciplina serem
devidamente analisadas e penalizados
os prevaricadores.
Aproveito para desejar a todos um
excelente gozo das merecidas férias.
O Presidente da Direcção
Vítor Fernandes

Tempos livres
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Gaffes do futebol

“Clássico é clássico e viceversa…” - Jardel (ex-atacante do
Grêmio e da Seleção Brasileira);
“No México que é bom. Lá a
gente recebe semanalmente, de
quinze em quinze dias…” Ferreira (ex-ponta-esquerda do
Santos);
“Quando o jogo está a mil,
minha naftalina sobe.” - Jardel
(ex-atacante do Grêmio);
“Só falo quando chegar a
Portugal”- João Pinto (exjogador do Boavista, no Funchal
(Madeira), no final de um jogo;
“A selecção não jogou nem
bem nem mal, antes pelo
contrário.” - Gabriel Alves, no fim
de um jogo da selecção nacional;
“É um jogador rápido, veloz,
lesto, nada lento... muito pelo

RIR FAZ BEM À SAÚDE

contrário!” – Gabriel Alves, numa
descrição rebuscada de um
jogador Russo, que participava do
Euro92;

- Empresta-me 50 euros.
- E quando é que mos pagas?
- Se me emprestares 100,
pago-tos já!

“Lá vai Paneira no seu estilo
inconfundível ... (pausa) ...mas
não, é Veloso!” - Comentador
desconhecido da RTP1, durante
um jogo do Benfica;

Um menino vira-se para a mãe
e pergunta-lhe:
- Ò mãe! Posso ir lá para fora
jogar à bola?
- Não, que é perigoso!
- Vá lá, mãe, deixa lá!
- Então está bem, vai com
Deus…
O menino desce as escadas
e tropeça. Vira-se para trás e diz:
- Podes vir comigo, mas não
me empurres!
Conversa entre amigos:
-Sabes que o Luís foi proibido de
nadar na praia?
-Então porquê?
-Porque ele tem um nariz tão
grande, que quando nadava de
costas, toda a gente gritava:
-”Socorro, tubarão à vista”!

“... e eis uma bela iniciativa
individual da equipa de
Portugal!...” - Num jogo da
selecção nacional, após uma
jogada sensacional, comentário
do locutor;
Repórter: - João Pinto,
prognósticos para este
encontro?
JP: - Prognósticos só no fim
do jogo.
Repórter: - João Pinto,
felicidades para o jogo.
JP: - Obrigado, igualmente.
Clube de Jornalismo
Extraído da Net por Micael
Alves, 8ºE

LABIRINTO
Os dois exploradores não sabem interpretar o mapa para chegar
ao tesouro secreto. Conseguirás ajudá-los a encontrar o caminho

A professora pergunta ao
miúdo de que é que ele tem mais
medo e o rapaz responde:
- Do Mala Man!
- Do... Mala Man? Mas quem
é esse Mala Man?
- Não sei...
- Não sabes? Então se não
sabes, como é que tens medo
dele?
- É que ele deve ser mesmo
mau, porque todos os dias,
quando a minha mãe reza, acaba

a dizer: “E livrai-nos do Mala
Man!”
A professora recebe as
redacções dos seus alunos, sobre
o tema “leite”. A dada altura a
professora diz a um dos miúdos:
- Que é isto? Então os teus
colegas escreveram todos umas
duas páginas sobre o leite e a tua
redacção só tem cinco linhas?
- Ó senhora professora... Mas
eu
escrevi
sobre
leite
condensado...
No primeiro dia de aulas, a
professora pergunta a um aluno:
- Como te chamas?
- Joãozinho!
- Não, não! Nem pensar! Em
casa, sim, podes chamar-te
Joãozinho, mas aqui chamas-te
João, percebeste?
- Sim, senhora professora...
A professora pergunta a outro
aluno:
- E tu, como te chamas?
- Luisinho!
- Não, não! Nada disso! Isso é
em casa! Aqui chamas-te Luís,
percebeste?
- Sim, senhora professora...
A professora pergunta então a
outro aluno:
- Então e tu, como te chamas?
- Bem... em casa chamo-me
Agostinho, mas parece que aqui
me chamo Agosto...

ADIVINHAS
O QUE SERÁ, O QUE SERÁ… ORA, ADIVINHEM LÁ!
Dois irmãos do mesmo nome
Vão marchando com afinco
Mas um dá 60 passos
Enquanto outro dá 5.
Ao cimo da água me vejo
E no meio do mar estou
Em toda a vila eu entro
E a toda a montanha vou.
Vera se chama a filha
Da tia de seu irmão

O que lhe é a si a Vera
Em termos de geração?
Qual é a fêmea afamada
Bem ligeira e decidida
Que até mesmo sendo macho
Será fêmea toda a vida?
O que me é a mim a sogra
Da mulher de meu irmão
Pense lá por uns momentos
Diga sem hesitação.

Solução:
Ponteiros do relógio, letra A, Primavera, lebre, Mãe.

“O meu clube estava à beira
do precipício, mas tomou a
decisão correcta: deu um passo
à frente.” João Pinto (jogador
português);
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Eleita a nova Directora
do Agrupamento
Em reunião realizada no passado dia 22 de Junho, o Conselho
Geral Transitório elegeu a nova Directora do Agrupamento, para o
quadriénio 2011/2015.
A professora Rosa Maria de Carvalho Figueiredo passa a dirigir
os destinos do Agrupamento, estando a sua tomada de posse prevista
para breve.
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