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Durante o mês de outubro, mês das
bibliotecas escolares, os alunos do 2º CEB
participaram nos concursos “Adivinha a
história” e “Quem será a
personagem?”.
O vencedor do primeiro concurso foi
o aluno Helder Nunes, do 6ºC. Neste
concurso participaram 17 alunos. No
segundo concurso participaram 26 alunos
e as alunas vencedoras foram a Claúdia
Correia, a Clara Margarida Melo e a Marta
Pina, do 6ºC.
A realização destes concursos teve
como intuito conduzir os alunos para a
pesquisa e a participarem na vida da
biblioteca escolar. Os alunos gostaram e
manifestaram vontade em participar
noutros concursos.
No ano passado, aquando da semana da leitura, foi solicitado um cartaz à
professora Helena Silva. E assim surgiu uma pista de trabalho. O cartaz elaborado
despertou interesse e curiosidade, pois pode transportar-nos para várias leituras e
vários mundos. Assim, nasceu uma oficina de escrita. Alguns professores
manifestaram vontade em desenvolver e participar neste projeto e planificaram o seu
trabalho de aula de modo a criar nos alunos a vontade de escrever. A professora Júlia
Carvalho deu o pontapé de partida, tendo-se deslocado à biblioteca com os seus
alunos para continuarem o seu trabalho sobre a obra “Ulisses”, de Maria Alberta
Meneres.
No dia 7 de dezembro, o Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo teve o
prazer de receber o escritor e ilustrador Pedro Seromenho.

Pedro Seromenho
Pedro Seromenho
Escritor português
De histórias para crianças
Radiantes e imaginárias
Onde tudo acontece.
Sabe desenhar muito bem
E tem muito talento.
Realça pormenores
O que cativa
Meninos e meninas
Encantando-os e conduzindo-os
No mundo da fantasia.
Histórias esplêndidas!
Oh! Que lindas que elas são!
O escritor Pedro Seromenho
Veio à nossa escola
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E trouxe livros
Numa sacola
Sacola de sonhos
Histórias de encantar
Que nos maravilham
E nos fazem sonhar
Sonhar com o mundo fantasia
Que nós queremos abraçar
Com personagens fantásticas
Que o autor sabe ilustrar.
Que belo que foi
Um momento incrível!
Todos adorámos
É inesquecível!
EB1 de Roriz

(Bibliotecas Escolares)

Os docentes do 1º CEB sugeriram a
sua vinda e foram trabalhadas em sala de
aula algumas obras, nomeadamente “A
Estrelinha Pálida” e “Porque é que os
animais não conduzem?”.
Aquando das suas apresentações,
Pedro Seromenho falou da sua nova
coleção “Reciclomania”, lançada a 18 de
novembro. “Reciclomania” é o conjunto de
quatro livros e de quatro cores: Maria
Botelha, Chico fantástico, Felismina
Cartolina e João Papelão. Uma paixão de
papel e cartão. O escritor deslocou-se a
Roriz e Castelo de Penalva na parte da

manhã e à tarde esteve na
BE de Ínsua. Foi um dia
muito agradável e positivo,
pois os alunos foram
bastante participativos,
muito recetivos, colocaram
algumas questões relativas
à vida e obra do autor e
ainda apresentaram alguns
trabalhos. Durante as
sessões, Pedro Seromenho
desenhou segundo as sugestões dos alunos e presenteou as escolas com a ilustração.
No ano letivo anterior, o nosso Agrupamento, em conjunto com os Agrupamentos
de Nelas, Canas de Senhorim, Vila Nova de Paiva e Mangualde, candidatou-se a um
projeto da Fundação Calouste Gulbenkian, tendo sido selecionado com o projecto
“Leituras em Linha”. Este pretende promover a leitura, utilizando suporte digital e
inclui a aquisição de dois “tablets” para cada Agrupamento, o que já aconteceu, e de
ebooks para serem lidos e comentados pelos alunos.
No dia 9 de novembro, no âmbito do projeto, decorreu um colóquio no Auditório
da Biblioteca Municipal de Mangualde, com a presença da Dra. Ana Bela Martins, da
Rede de Bibliotecas Escolares, que fez a comunicação “A Leitura do Outro Lado do
Espelho”, e do professor Carlos Pinheiro com o tema “Os ebooks e as novas formas
de leitura”. Foi também realizada uma demonstração dos tablets e das suas
funcionalidades. Já foi também criado um blog associado ao projeto, onde os trabalhos
dos alunos serão disponibilizados.
Neste momento, está a decorrer uma ação de formação com os professores de
Português das turmas envolvidas e os professores bibliotecários de todas as escolas
com ensino secundário.
A partir de Janeiro iniciar-se-á a parte prática do projeto com a leitura de contos
pelos alunos do 10ºA.
Ao longo deste período, as professoras bibliotecárias procederam, com a
colaboração das assistentes operacionais, à catalogação de livros e colocação de
cotas, com vista a uma melhor organização das BEs.
A época natalícia aproxima-se e as férias acompanham-na. É uma ótima altura
para fazer uma pausa e descobrir algumas histórias, algumas aventuras e partilhálas com a família e com os amigos. Deste modo, as BEs propõem algumas sugestões
de leitura:

Votos de um FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO!
E… boas leituras!
As Bibliotecárias Paula Portugal e Edite Angélico (Coordenadora das BE’s)
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PENAJOVEM ENTREVISTOU A DIRETORA DO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENALVA DO CASTELO
Boa tarde!
Somos alunos do Clube de Jornalismo.
Gostaríamos de lhe colocar algumas questões, de
forma a dar a conhecer a Direção do nosso
Agrupamento e o modo de funcionamento deste a
toda a comunidade educativa.
- Como se sente por ter sido eleita Diretora do
Agrupamento?
- Sinto uma responsabilidade acrescida por ter sido
eleita directora, pois muitos acreditaram que o projecto
que apresentei podia fazer a diferença para o
desenvolvimento do Agrupamento. Espero não os
desiludir e tudo farei, contando com a colaboração da
minha equipa e com o envolvimento dos diferentes
elementos da comunidade educativa, para
conseguir cumprir os objetivos que me propus
atingir.
- Por quantos elementos é constituída a
sua equipa? Quem são os seus colegas e
quais as respetivas funções?
- O órgão de gestão do Agrupamento é
constituído por 4 elementos: eu, o professor
Francisco Guedes, o professor Jorge Paixão e o
professor José Couto.
O professor Francisco Guedes é o Subdiretor
e, entre outras funções, tem a seu cargo o ensino
secundário. O professor Jorge Paixão é o
responsável pela educação pré-escolar e pelo 1.º
Ciclo. O professor José Couto tem a seu cargo o
2.º e 3.º Ciclos.
- Quais são os principais objetivos da Direção
do Agrupamento?
- Os principais objetivos da Direção prendem-se com
os alunos, que são a razão de ser da existência do
agrupamento. Tudo na escola se deve centrar nos
alunos.
De um modo geral pretendemos:
• Desenvolver o sentido de responsabilidade dos
alunos, fomentando a educação para a cidadania,
nomeadamente no que concerne à utilização
responsável dos diferentes espaços da escola;
• Reconhecer e valorizar o mérito, a dedicação e o
esforço no trabalho e no desempenho escolar dos
alunos;
• Reforçar o princípio de que todos os alunos do
agrupamento, no final do ensino básico, adquiram
competências que lhes permitam, de forma consistente
e através de diversas vias de ensino, prosseguir as suas
qualificações com vista a atingir o referencial mínimo
do 12º ano.
- Caraterize-nos brevemente o nosso
Agrupamento (nº de escolas / ciclos de ensino, …).
- O Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo
integra actualmente a Escola EB3/S de Penalva do
Castelo, que é a Escola Sede, a Escola Básica Integrada
de Ínsua, 3 Escolas Básicas do 1º Ciclo (Roriz, Castelo
de Penalva e Sezures) e 5 Jardins-de-Infância (Corga,
Germil, Castelo de Penalva, Esmolfe e Antas).
A Escola EB3/S possui o 3.º Ciclo e o Ensino
Secundário com 259 e 211 alunos, respetivamente, para
além da Educação de Adultos, no regime noturno.
A Escola Básica Integrada de Ínsua possui 68
crianças da educação pré-escolar; 143 alunos do 1.º
Ciclo e 137 alunos do 2.º Ciclo.
Frequentam os Jardins-de-Infância do Agrupamento
171 crianças, incluindo os da EBI.
- Quais são as principais estruturas educativas
do Agrupamento?

- O Agrupamento possui um conjunto de estruturas
educativas onde se incluem o Núcleo de Apoios
Educativos, os Serviços de Psicologia e Orientação, o
Grupo de Projetos de Desenvolvimento Educativo, os
Departamentos Disciplinares, a Coordenação das
Direções de Turma. Existem ainda os Serviços de Ação
Social Escolar e os Serviços Administrativos.
- Que instrumentos regulam o funcionamento do
Agrupamento?
- Os principais instrumentos de regulamentação do
Agrupamento são o Regulamento Interno e o Projecto
Curricular que se encontram a ser construídos, tendo
em conta a nossa realidade atual. São ainda de
considerar os Projectos Curriculares de Turma que, em

conformidade com os primeiros, funcionam como
documentos de adequação às especificidades de cada
turma, concorrendo para o sucesso educativo dos
alunos.
- Qual a importância do portal do Agrupamento?
Quais os recursos disponíveis e a quem é permitido
o seu acesso?
- O portal do Agrupamento é muito importante, na
medida em que permite estabelecer comunicação entre
os diferentes elementos da comunidade educativa:
professores, alunos, pessoal não docente, pais e
comunidade em geral.
Através do portal divulgamos as actividades e os
documentos orientadores do Agrupamento e
procuramos também obter a opinião das pessoas
através de questionários sobre a avaliação das
atividades. Esta metodologia está a ser implementada,
mas a adesão ainda não é muito significativa pelo que
aproveito esta oportunidade para apelar ao envolvimento
de todos na vida do Agrupamento.
- Quem se encontra responsável pela
manutenção do mesmo?
- O responsável pela manutenção do portal do
Agrupamento é o professor Jaime Fernandes.
- Diga-nos que clubes existem na escola e qual
a razão da sua existência.
-Os clubes que existem são: Matemática, Os amigos
do livro, Leitura multicultural, Música, Madeiras,
Electricidade, Fotografia Digital, Jornalismo, BTT e
Desporto Escolar. Os clubes têm como finalidade o
desenvolvimento de competências a vários níveis.
- Qual é o principal meio de contacto de Alunos
e Pais ou Encarregados de Educação com a escola?
- Os alunos contactam com a escola através dos
professores, directores de turma e órgão de gestão. Os
encarregados de educação comunicam com a escola
principalmente através dos directores de turma. Em
algumas situações, contactam com o órgão de gestão
pessoalmente ou através do mail institucional.

- Considera importante a existência das
Associações de Pais? Como deve ser o
relacionamento entre elas e a escolas a que
pertencem?
- Considero muito importante a existência das
Associação de Pais e Encarregados de Educação, pois
são parceiros fundamentais da escola, na medida em
que fomentam o envolvimento de um número
significativo de pais e encarregados de educação,
promovendo a realização de projetos que estimulem o
envolvimento dos pais e que os façam sentir-se como
parte integrante do processo educativo dos seus
educandos.
As Associações de Pais devem ter um
relacionamento próximo e colaborativo com as
escolas para poderem transmitir aos encarregados
de educação o que se espera deles: acompanhar
regularmente as atividades dos seus educandos,
ajudar a desenvolver hábitos de trabalho e atitudes
de cooperação, seguir atentamente as
informações fornecidas pela escola, contactar com
os diretores de turma, facilitar contactos e pesquisa
de informações fora da escola, conhecer os planos
de estudo e sua organização e colaborar na vida
da escola.
- Sabemos que o pavilhão gimnodesportivo
da EB 3/S não é propriedade do Agrupamento
de Escolas. Queira explicar-nos como temos
acesso ao mesmo e qual o modo de
funcionamento.
- O pavilhão desportivo é propriedade da Câmara
Municipal, que assegura a sua gestão e manutenção.
Existe um protocolo com a Direção Regional de
Educação do Centro que enquadra a cedência do
pavilhão à escola EB/S nos períodos de funcionamento
das atividades letivas, a troco do pagamento de uma
renda, por cada hora de utilização.
- Para quando se prevê a conclusão das obras
no referido pavilhão?
- Uma vez que apresentava sérios sinais de
degradação, especialmente na área dos balneários, foi
alvo de obras de remodelação, empreendidas pela
Câmara Municipal, que resultaram também na criação
de um amplo espaço coberto, na área que correspondia
ao terraço. A conclusão das obras está prevista para
breve.
- Como pretende conseguir uma sala de convívio
para os alunos?
- A sala de convívio para os alunos será construída
a partir do coberto que se encontra junto dos Blocos 1 e
3. Procuraremos criar nesse espaço um local acolhedor
que proporcione aos alunos a oportunidade de ocupar
os seus tempos livres da melhor forma.
- Sabemos que os refeitórios desta escola e o
da EBI de Ínsua funcionam de modo diferente.
Explique-nos o motivo e diga-nos se haverá
alterações no próximo ano?
- Os refeitórios das duas escolas funcionam de modo
diferente: o da EBI é concessionado e o desta escola é
de administração direta. O motivo desta diferença
prende-se com orientações superiores no sentido de
atribuir os refeitórios a empresas. No próximo ano letivo,
seguindo as directrizes superiores e tendo em conta a
redução do número de assistentes operacionais, os dois
refeitórios funcionarão da mesma forma, ou seja, serão
concessionados.
Clube de Jornalismo
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3º Encontro do projeto Comenius CARE em Penalva do Castelo
(10 a 15 outubro de 2011)
O segundo ano do projeto
Comenius CARE iniciou-se
com o encontro internacional,
no Agrupamento de Escolas de Penalva de
Castelo, que decorreu de 10 a 15 de outubro.
Nesta terra idílica, assim apelidada pela
equipa alemã, estiveram representantes de
oito escolas europeias (Alemanha, Itália,
França, Espanha, Portugal, Roménia, Polónia
e Hungria). Nas atividades estiveram
envolvidos quarenta e três alunos e vinte e
cinco professores. O trabalho colaborativo
teve como principal objetivo sensibilizar os
alunos e toda a comunidade escolar para a
necessidade de proteger o ambiente, bem
como desenvolver a competência da língua
inglesa e o conhecimento do meio em que
estamos inseridos a nível local, regional e
nacional.
Na manhã do dia 11 de outubro, decorreu
a receção oficial na Câmara Municipal. Na
escola esperava-nos um excelente buffet,
preparado pelos nossos alunos. Seguiram-se

jogos tradicionais portugueses dinamizados
pelos professores de Educação Física. As oito
escolas da parceria apresentaram ainda as
atividades desenvolvidas no CARE-day.
Na quarta-feira, dia 12, todas as escolas
realizaram uma exposição de fotografias sobre
a natureza, sendo as melhores fotografias
selecionadas para a produção de um EcoCalendário conjunto. Depois de um almoço na
cantina da escola, seguiu-se uma visita à
bonita aldeia histórica de Linhares da Beira.
No dia 13 de outubro, decorreu o workshop
sobre “O mundo em 2050: criação de um
cenário em que o homem assegure a
sustentabilidade do planeta”. Após uma hora
e trinta minutos de intensa reflexão, todos os
alunos apresentaram as suas visões ideais
sobre o futuro em 2050. Aos alunos e
professores foi servido um almoço tipicamente
português na cantina da escola. Durante a
tarde decorreu uma visita guiada ao centro
histórico de Viseu.
O último dia, 14 de outubro, de

encerramento do encontro, proporcionou uma
visita ao ‘Alto Douro Vinhateiro,’ considerado
em Dezembro de 2001 Património Mundial da
UNESCO.
Durante estes dias, procurámos mostrar o
melhor que a nossa região tem para oferecer.
Pela reação de todos os que nos visitaram,
mostrando-se verdadeiramente sensibilizados
com o acolhimento que lhes proporcionámos
e com as belezas naturais da nossa região,
podemos dizer que este encontro
correspondeu às nossas melhores
expetativas. Para o sucesso do encontro
contribuiu também o empenhamento de todos,
direção do Agrupamento de Escolas,
professores, alunos e assistentes
operacionais, Câmara Municipal, pais e
encarregados de educação, nomeadamente
os que acolheram alunos estrangeiros.
Um bem haja a todos!
A Coordenadora do projeto CARE,
Professora Fernanda Oliveira

Receção oficial às comitivas estrangeiras na Câmara Municipal

Os parceiros europeus conhecem jogos tradicionais portugueses

Intervençao dos nossos alunos

Entrevistas com coordenadora do projeto CARE e duas alunas
Como, quando e por que motivo a
escola se candidatou ao Projeto
Comenius?
O convite para esta candidatura surgiu pelo
facto de estarmos registados na plataforma
eTwinning. Em fevereiro de 2010, a escola
alemã
Max-Planck-Gymnasium,
de
Delmenhorst, convidou-nos a participar num
projeto sobre problemas ambientais, em que
a língua de comunicação seria o Inglês. A

escola candidatou-se porque considerou que
seria uma mais-valia para os nossos alunos a
participação em redes de trabalho colaborativo
entre escolas europeias, onde todos refletem
sobre projetos comuns. E considerámos ainda
que seria uma excelente oportunidade de os
nossos alunos praticarem as línguas
estrangeiras, conhecerem e respeitarem
outras culturas.
Diga-nos qual é o tema desta mobilidade

e porque foi o escolhido.
O tema a tratar durante as quatro
mobilidades é o meio ambiente. Escolhemos
este tema porque, para além de ser um tema
pertinente, atual e com grande impacto nas
sociedades modernas, consta também no
currículo dos alunos do ensino básico e
secundário. As atividades a desenvolver são
(Continua na página seguinte)
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Entrevistas com coordenadora do projeto CARE e duas alunas
muito didáticas, porque visam incutir nos
alunos e na comunidade uma mudança nas
suas atitudes diárias que evitem a gradual
destruição do planeta Terra.
Quantos países estão envolvidos no
projeto?
No projeto CARE, estão envolvidos oito
países (Alemanha, Itália, França, Espanha,
Portugal, Roménia, Polónia e Hungria).
Sabemos que já participou noutras

em Itália.
No desempenho da função de
Coordenadora do projeto, a nível da EB 3/
S, qual o balanço que pode efetuar?
Ainda que o projeto não esteja concluído,
penso que o balanço que já se pode fazer é muito
positivo. Aliás, é este o sentimento da Agência
Nacional PROALV, de toda a equipa de trabalho
do projeto e também de todos os grupos que o
integram a nível internacional. Evidência deste
balanço positivo pode ainda ser
encontrada em inquéritos de
avaliação do projeto efetuados por
alunos e professores da parceria.
ENTREVISTA COM AS
ALUNAS Marisa Amaral e
Renata Costa, da COMISSÃO
DE FINALISTAS

CJ- Enquanto elementos
da Comissão de Finalistas,
colaboraram na organização
de uma atividade destinada
aos alunos estrangeiros. Em
denadoras de cada país, aquando do encontro preparatório do
que consistiu concretamente?
projecto, que decorreu na Alemanha, em novembro de 2010.
Alunas- A atividade consistiu
mobilidades. A que países se deslocou e na organização de uma festa com a
que experiências vivenciou?
participação da Banda “Pés no Chão” e do DJ
No ano letivo transato, foram concluídas Miker, de modo a proporcionar um convívio
duas mobilidades e no presente ano letivo entre os alunos estrangeiros e a comunidade
realizou-se a terceira mobilidade. Espanha, escolar.
Polónia e Portugal (Penalva do Castelo) foram
CJ- Quem ficou responsável por essa
os países para onde se deslocaram organização?
professores e alunos. Adorei participar nestas
Alunas- Os responsáveis pela organização
mobilidades porque considero muito foram os Finalistas 2011/2012.
importante a troca de experiências com outras
CJ- Em que data e local se realizou a
realidades escolares, sobretudo verificar como atividade?
os nossos colegas de outros países europeus
Alunas- A festa realizou-se no dia 13 de
lidam com os problemas (organização e outubro, na Casa da Banda de Penalva do
gestão das escolas, soluções pedagógicas e Castelo.
didáticas, relacionais). Foi ainda muito
CJ- Teve uma adesão significativa por
compensador verificar que os nossos alunos, parte da comunidade escolar?
a todos os níveis, foram grandes
Alunas- Sim, houve grande adesão por
embaixadores de Portugal.
parte de todos os jovens. O mesmo não se
A última mobilidade de professores e verificou no que diz respeito aos docentes,
alunos vai decorrer de 13 a 18 de Fevereiro, devido à organização de uma atividade, em










simultâneo, para
os professores,
portugueses e
estrangeiros. Os
pais
e
encarregados de
e d u c a ç ã o
colaboraram com
os
finalistas,
levando à festa os
seus filhos e os alunos estrangeiros que
acolheram. Um bem-haja a todos eles.
Também queremos deixar aqui o nosso
agradecimento a todas as instituições que têm
contribuído para a realização das nossas
atividades, nomeadamente a Casa da Banda
de Penalva do Castelo, a Câmara Municipal e
o Agrupamento de Escolas de Penalva do
Castelo.
CJ- A atividade terá sido um êxito, a
avaliar pelas declarações de vários dos
participantes! Corroboram esta afirmação?
Alunas- Sim, todos os alunos adoraram
divertir-se e conviver. No momento da
despedida, fizeram questão de afirmar que
este encontro tinha sido o melhor!
CJ- Também acolheram alunos.
Contem-nos um pouco da vossa
experiência particular.
Alunas- Foi muito enriquecedor, interessante
e divertido conviver com pessoas culturalmente
diferentes de nós. Esta experiência ficará
sempre gravada na nossa memória, assim como
todas as pessoas que conhecemos. Ficará
sempre a vontade de repetir!
CJ- Sabemos que ambas participaram
na deslocação à Polónia. Como decorreu,
de um modo geral?
Alunas- As atividades realizadas neste
encontro foram mais ao encontro da parte
cultural do país e não tanto da convivência com
a comunidade escolar polaca. Aquando da
nossa estadia, visitámos muitos monumentos,
mas não houve atividades desenvolvidas
apenas para o convívio dos alunos.
Clube de Jornalismo

IMPRESSÕES DE COMITIVAS ESTRANGEIRAS
The beautiful Portugal made us CARE more
about the environment, seducing us with its idyllic
landscapes, rich vineyards, authentic atmosphere
and, especially, with its very welcoming and
friendly people. Here, we have learnt that man can
feel at home wherever he lives in the spirit of the
nature and respecting the nature. The way you made
homes even from rocks inspired us ecologically and
...ontologically! Portugal was an unforgettable
experience! Thank you!
Anamaria Dobrescu, Roménia
The third international meeting took place in
Portugal in Penalva do Castello from the 10th to
the 15 th of October. Penalva do Costello is
approximately 140 km away from Porto in the east
of Portugal. All of the 50 students and 25 teachers
were highly involved in our project meeting and
the associated work. Each school presented their
care day at the beginning of our meeting. For this
purpose each school made a short poster

presentation to show their results. All students and
teacher of each school went through this
presentation.
Also each school brought pictures for our

a selection of our best pictures for the eco calendar.
The students were very innovative and liked this
common work very much.
Very productive and intense was the student
work about a future world worth to live in 2050.
The students were very creative and had great ideas
and imaginations about a sustainable world in 2050.

project of the eco calendar to Penalva do Costello.
In addition the students took during our meeting in
Panalva do Costello some more pictures of
landscapes and other motives belonging to our eco
calendar. Later on all participants rated and chose

A fieldtrip to the countryside of Portugal and a
river cruise on the river Douro was a great
experience for all teachers and students. The
beautiful landscape, the castles and nature reserves
gave us an unforgettable impression of Portugal
and especially about Penalva do Costello. Thank
you very much for the warm hospitality of the
students, their families and the teachers of the
school!
(Alemanha)
(Continua na página seguinte)
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Entrevista a nuestros hermanos…
¡Hola! ¿Qué tal? Somos alunos do nono ano e temos
como segunda língua o espanhol. Aproveitamos o facto
de estarem, na nossa escola, seis alunos espanhóis
envolvidos no projeto Comenius para praticarmos, com
eles, o nosso castelhano. Elaborámos algumas
questões com o intuito de os conhecermos um pouco
melhor. «Nuestros hermanos castellanos» responderam
de uma forma muito simpática e descontraída às nossas
dúvidas e, assim, ficámos a saber que estranharam a
comida e sentiram saudades da «siesta». E vocês, se
quiserem saber mais, têm de ler as entrevistas que se
seguem… Estão em espanhol, claro!!!
Os alunos do 9º E
Las cuestiones:
¿Cómo te llamas?
¿Esta experiencia está siendo
interesante para ti?
3.
¿Te gusta la comida del comedor de esta
escuela? ¿Y de la casa dónde estás?
4.
¿Crees que esta escuela es buena?
5.
¿Cuál es la diferencia más grande entre
la cultura española y la portuguesa?
6.
¿Qué opinas de las personas que te han
recibido?
7.
¿Te gusta la convivencia con los otros
países?
8.
¿Es la primera vez que vienes a
Portugal?
9.
¿Cuáles son tus aficiones?
10.
¿A ti, qué tipo de música te gusta?
11. ¿Cuál es tu club de fútbol favorito? ¿Cuál
es tu atleta preferida/o?

1.
2.

1 y 2. Me llamo Mar Juste. Esta experiencia está
siendo muy interesante, para mí, porque me están
cogiendo muy bien, me están gustando todo lo que
estamos haciendo.
3. La comida del comedor
no me ha gustado mucho,
pero la comida que me han
hecho los padres de la chica
donde estoy viviendo me ha
gustado mucho, por ejemplo,
el bacalhau com natas me ha
gustado y el bolo típico de Portugal que lo ha hecho la
abuela.
4. El colegio está bien para estudiar, es muy grande.
5. La diferencia más grande que hay entre Portugal
y España es que aquí no dormís la siesta y, en Madrid,
siempre se duerme la siesta.
6. Las personas que me han recibido me han
encantado, son muy majos.
7. La convivencia con los otros países ha sido
buena, pero no nos hemos relacionado demasiado,
porque hay algunos países que iban más en grupos y
no hablan demasiado con la gente.
8. No es la primera vez que vengo a Portugal, ya he
venido más veces con mis padres a Lisboa y a Oporto
(ciudad).
9. Mis aficiones son montar a caballo y ver la tele
sobre todo.
10. El tipo de música que me gusta es el grupo
Maldita Nerea y mi club de fútbol es Real Madrid y mi
atleta preferido es Cristiano Ronaldo.
------------------------------------------------------------------1 y 2. Me llamo Reyes Cobos y esta experiencia es
muy interesante para mí porque estoy conociendo gente
nueva de otros países.
3. No me gusta mucha la comida que comemos

aquí.
4. El colegio es bueno, es
grande.
5. ¡Qué dormimos la siesta en
Madrid y en casi toda la España y
aquí no! Quería dormir un poquito
la siesta, con este calor… (risas)
6. Las personas son buenas
pero no hablan demasiado… Yo estoy bien, pero lo que
pasa es que no hablo mucho porque no me entienden
(ni en Castellano ni en Inglés).
7. Sí, me gusta la convivencia porque aprendemos
cosas distintas de todo el mundo.
8. No es la primera vez que estoy en Portugal,
porque he estado en Lisboa y en Fátima.
9. Mis aficiones son ir de tiendas, ver la tele y bailar.
10. La música que más me gusta es el pop y el
reggaetón2. Mi cantante favorito es Dany Martin.
11. Mi equipo de fútbol es el Atlético Madrid y mi
atleta favorito es Fernando Torres.
-------------------------------------------------------------------1 y 2. Me llamo Lorena Ortega y esta experiencia
es muy interesante para mí, porque me relaciono mucho
con la cultura de los otros países, por ejemplo, los
Alemanes me han
caído muy bien y
algunos Húngaros.
Hablo con ellos en
inglés. Con los
portugueses, ellos
hablan en portugués
y yo en español.
3. La comida del comedor no me ha gustado mucho
porque no estamos acostumbrados a esta comida y de
la casa donde estoy ésta sí me ha gustado mucho.
4. La escuela, creo que es buena, más o menos
como la de allí, de grande y eso.
5. La diferencia más grande, pues es la siesta. En
Madrid, siempre se duerme y aquí no. (risas)
5. Las personas me han gustado. Son muy majos1
todos y me han cogido muy bien.
7. La convivencia con otros países me gusta, porque
conocemos diferentes culturas.
8. Es la primera vez que he venido a Portugal y me
ha gustado mucho.
9. Mis aficiones son escuchar música, estar con el
ordenador con internet, sobre todo, y hablar en el móvil!
(risas, porque estaba con el móvil en una mano)
10. De música, pues no sé, suelo gustar de todo un
poco y no tengo nada en concreto …
11. Y el club, pues, es el Atlético de Madrid y mi
jugador favorito Agüero.
-------------------------------------------------------------------1. ¡Hola! Mi nombre es José Miguel Labella.
2. Esta experiencia ha sido totalmente increíble,
porque he podido hablar inglés muchísimo y estoy
aprendiendo un poco de portugués también. No sé
muchas palabras pero unas pocas sí. (risas)
3. La comida de la escuela…bueno en el primer (día)
me gustó, el resto no mucho, porque es muy diferente a
España.
4. La escuela es buena, sí.
5. La diferencia más grande entre la cultura española y
la portuguesa es la siesta, para nosotros es como una cosa
sagrada y aquí no se lleva mucho… (risas) No se lleva
nada y nosotros llevamos eso un poco mal. Lo necesitamos,
porque sin ella estamos muy cansados todo el día.
6. La casa… Estoy con João, y sus padres son
geniales, son súper majos. El padre entiende
perfectamente el español y también estoy con un chico

alemán que es súper majo y está siempre hablando, lo
que es bueno para mí, para aprender inglés.
7. La convivencia con otros países ha sido increíble,
me lo paso súper bien. He hablado con un montón de
gente. He conocido a mucha gente que para un futuro
no veré más… Pues si quieres
viajar más o menos gratis para
estar con gente, pues está muy
bien. ¡Me pagaron el hotel!
(risas) Tú puedes estar con
alguien y luego esa persona
puede venir a tu casa y está
súper bien.
8. Sí, es la primera vez que
vengo a Portugal y me ha
encantado. Porto es muy bonito, con el Douro… ¡Muy
bonito! Y Penalva está muy bien. Es como un pueblo
allí de España, muy típico de la sierra. Me gusta mucho
el ambiente que hay aquí, es muy familiar.
9. Mis aficiones son jugar al fútbol, me encanta. Me
gusta muchísimo también escuchar música y jugar al
PS3.
10. Me gusta mucho el pop y el rap con letras que
tengan sentido, no con especial dedicación para que te
guste alguna chica o algo así...
11. Mi club favorito es el Real Madrid, y mi atleta
favorito es Nadal, porque siempre se está superando y
es el mejor deportista español de todos los tiempos.
-------------------------------------------------------------------1 y 2. Me llamo Marta Niño, esta experiencia está
siendo interesante para mí porque hablo con otra gente
de otros países.
3. La comida del comedor, pues no me gusta, la verdad.
Porque mi madre cocina diferente y estoy acostumbrada a
otra cosa. Y la casa donde estoy, sí, está bastante bien. Es
mucho mejor que la comida de la “cantina”.
4. Sí, la escuela está bastante bien, como la escuela
que tenemos nosotros en España. Está bastante bien,
yo pienso que sí. Hay bastantes clases, muchos alumnos
y muchos profesores cualificados.
5. La diferencia más grande que hay, pienso que es
la comida y la siesta como han dicho mis compañeros.
La hora que hacemos la comida en España es más tarde
que
los
portugueses.
6.
Las
personas que me
han recibido
fueron súper
agradables
conmigo. Se han
portado súper
bien, tanto la
madre como la chica. Me han tratado genial y han estado
pendientes de mí. Súper bien, ¡la verdad!
7. Sí, me gusta la convivencia con otros países. Se
practica el inglés… hablan sobre como es su vida allí y
tí le cuentas la tuya... Es bastante entretenido, ¡la verdad!
8. Es la primera vez que vengo a Portugal. Me ha
gustado bastante y me encantaría repetir, alguna vez.
¡la verdad!
9. Mis aficiones son salir con mis amigos, escuchar
música, ir de compras, ir al cine…
10. La música que me gusta el pop y la música de
David Guetta.
11. Es el Atlético de Madrid y mi atleta preferido es
Casillas, el portero.
Maja/o , neste contexto, significa, simpática/o.
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IMPRESSÕES DE COMITIVAS ESTRANGEIRAS (continuação)
This Comenius meeting in Penalva Do Castello
has been an unforgettable experience for us all!
We were still more amazed every day of the
incredibly friendly atmosphere! One detail was
particularly striking in the school for us: the
students seemed to have a real social life
together,chatting and playing at break times... we
did not see them glued on their mobile phones or
on their ipods... It has definitely given food for
thought to our own students who have surely shared
this with their classmates back in France. We also
want to thank again the whole staff of the school
who were so nice with us and the students who
pepared all this wonderful food we tasted!
Benoît Zegarski, França
Teachers (Hungria)
Stay in Penalva
We were very excited and curious about going
to Portugal as we hadn’t been there before.
After arriving one surprise was followed by
another. We were welcome by really hospitable
people, the landscape was amazing – breathtaking
valleys, wonderful and tidy gardens - , moreover
the programs were very varied and well-balanced,
through which we could get to know not only each
other but the country as well.
And the Portuguese cuisine is fantastic.
Students (Hungria):
I managed to fly to Penalva do Castello in
Portugal on the 10th of October 2011 with some of
my classmates and two of my teachers. We arrived
at about 6 o’ clock in the evening, and all of our

host families were really hospitable. We used to
start our every day with working on the project
CARE at school, and used to spend our afternoons
by going for sightseeing in different awesome
cities, visiting medieval castles, going on cruises
or getting to know special Portuguese food, or
drinks, like famous cheese and wine. I have to
admit, that Portuguese people are more hospitable,
friendlier, and more patient than Hungarian ones,
so we have made a lot of friends, and we were sad
to come home so soon.
http://www.facebook.com/?ref=tn_tinyman - #
It was the first time for me to go abroad so I
was really excited. To be honest I was scared a bit.
The reason was that I didn’t know how friendly
the people are in Portugal. But when we arrived
and I saw the people there, I had to realize that I
had nothing to worry about. . They made these days
like we were at home. So I had a really good time.
In my opinion the best part of these days was when
we could work in international groups. These
groups made the work and the exercises more
interesting. If I had the opportunity, I would go
back.
In October, I spent 5 days in Portugal with the
Hungarian CARE team. We worked on the project
in the morning. In the afternoons, we went for
sightseeing and a boat trip where we got lots of
information about Portuguese history. We were
staying with our host and their families. I believe,
Portuguese people are very extrovert, and helpful.
The weather was also really good, I really enjoyed

O encontro
Empurrada, pisada e confusa, lá ia eu no meio da
multidão. De seguida, entrei por uma porta larga que
dava para uma sala com uma mesa muito grande, no
centro, com muitas cadeirinhas à minha volta. Senteime numa delas, perguntando-me o que estaria a fazer
ali.
Depois de todos os Pais Natais estarem sentados,

Faltava um dia para o Natal. Era de noite e eu estava
na cama, deitada sobre o colchão mole, com “milhares”
de cobertores em cima de mim cortando-me a
respiração. Estava a ser difícil adormecer e a ansiedade
fazia-me bater o coração mais rápido. Batia mais
devagar quando pensava a seguir àquele dia faltava
muito tempo pensava em todas as prendas e todos os
chocolates que iria receber, no dia seguinte.
Finalmente consegui adormecer. Mas não tardou
muito que acordasse. À minha volta vi um espelho que
não era meu, uma estante que não era minha, com livros
que não eram meus e um guarda-fatos que… era meu.
Reconhecendo uma coisa familiar, abri a porta do
guarda-fatos e lá dentro vi apenas um fato de Pai Natal.
Nele estava colado um bilhete que dizia: “encontro com
o Menino Jesus às 22h00”. Olhei para o relógio e vi que
eram 21h30. Tinha meia hora para ir ter a um encontro,
não sei onde, ir ter com o Menino Jesus vestida de Pai
Natal (uma coisa completamente doida!).
Saí do quarto vestida de Pai Natal. Encontrei-me
num sítio muito estranho, com centenas de pessoas com
o mesmo fato que eu à minha volta. Seguiam todos para
a esquerda e então decidi acompanhá-las.

uma luzinha entrou pela janela. Percorrendo um raio de
circunferência, o Menino Jesus sentou-se no centro dela.
Abri a boca automaticamente, de tão surpreendida que
estava, parecendo uma totó, pois mais ninguém a abriu.
Foi então que uma voz soou:
- Como todos sabem, o vosso dever na noite de
Natal é distribuir prendas por todas as casas deste
planeta e o meu dever é espalhar felicidade. E é isto
que tem acontecido e estou muito contente com vocês,

all of the time we spent there. I hope we can see
each other in the future.
In October we travelled to Portugal with CARE
project. The place where we were is called Penalva
do Castello. It is situated among mountains, so it
has a wonderful landscape, the weather was very
good, the temperature was about 30 °C, and there
wasn’t a single cloud. The local residents are really
friendly, everyone smiled at us and we talked to
them a lot.
‘My’ family was very very friendly and nice,
and I also enjoyed travelling with them. The local
food is delicious, and really healthy. They eat a lot
of fish and fruit and of course ice cream.
I enjoyed the country very much and I hope I
will go to Portugal some time in the future.
http://www.facebook.com/
profile.php?id=100000313214460
We spent 5 days in Portugal. In my opinion, it
was amazing. I’ve got to know a lot of Portuguese
people at my age, who are very friendly, extrovert
and sociable. We went to cafes every afternoon and
also at night. Although we didn’t sleep a lot
(anyway we didn’t sleep at all last night), we were
busy every day. We worked on computers, talked
about the CARE-day, about how we should live in
the future and we watched the videos that the
groups had made. We went sightseeing to Viseu,
and for some other trips. And of course we ate a lot
of traditional dishes. Personally, I think this was
the best week ever. :)
pois vamos dar mais felicidade e não prendas. O Menino
Jesus viu o sorriso de cada um dos seus Pais Natais e
ficou feliz por saber que podia contar com eles. Chegou
a hora de partirmos, sentei-me em cima de um pequeno

trenó com duas lindas renas a puxá-los. As renas
começaram a correr cada vez mais rápido como se
andassem por uma estrada invisível pelo ar. Cada vez
que passávamos por cada casa atirávamos um pozinho
mágico que fazia com que as pessoas sentissem mais
felicidade pela vida que tinham.
No regresso da viagem adormeci levemente no
trenó.
Quando acordei, vi-me no meu velho quarto de
sempre. Corri para a sala, em bicos de pé, olhei para a
árvore de Natal e vi que não tinha presentes por baixo.
Era um bom sinal.
O dia continuou a decorrer e, apesar de não ter tido
prendas, foi o melhor Natal de sempre!
Trabalho realizado por:
Eva Almeida, 6ºA
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ASSINALOU
O “DIA DO DIPLOMA” 2011
• PRÉMIOS DO QUADRO DE
EXCELÊNCIA DO
AGRUPAMENTO
• DIPLOMAS E PRÉMIOS DE
MÉRITO “MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO” - ALUNOS DO 12º
ANO
• PRÉMIOS “ANUAL DE
ALUNO EXCELÊNCIA –
CRÉDITO AGRÍCOLA”
Por despacho publicado no passado
dia 4 de Agosto, o Ministério da
Educação instituiu o passado dia 30 de
Setembro como o DIA DO DIPLOMA,
em todos os agrupamentos de escolas
com ensino secundário.
A data serviu para a entrega, aos
alunos que concluíram o ensino
secundário em Julho último, dos Diplomas de
conclusão do 12º ano e para a atribuição do Prémio

de Mérito “Ministério da Educação”, criado com o
objectivo de distinguir, em cada agrupamento /
escola, o melhor aluno dos cursos científicohumanísticos e o melhor aluno dos cursos
profissionais (ver caixas).
Nos cursos científico-humanísticos, o prémio
de mérito é atribuído ao aluno que tenha obtido,
relativamente a cada um dos cursos, a melhor
classificação, arredondada até às décimas. Em caso
de empate, é distinguido o aluno que tenha obtido
melhor classificação na disciplina trienal da
formação específica, funcionando como segundo
critério de desempate a classificação na disciplina
de Português.
Nos cursos profissionais, o prémio de mérito é
atribuído ao aluno que tenha obtido a melhor
classificação final. Para estes alunos, o primeiro
critério de desempate é a classificação obtida na
prova de aptidão profissional ou tecnológica,
funcionando como segundo critério de desempate
a classificação na disciplina de Português.
Contrariamente ao que tem sucedido desde a
criação do “Dia do Diploma”, em Setembro de
2008, no presente ano de 2011 não foi distribuído
o prémio pecuniário, no valor de •500,00, reflexo
da situação económica difícil que o País atravessa,
apesar de terem chegado indicações oficiais sobre
a afetação ao Agrupamento, em breve, da verba
correspondente aos dois prémios, para serem
aplicados em projetos / programas de apoio aos
alunos, em condições a estabelecer pelo Conselho
Pedagógico.

O nosso Agrupamento assinalou a efeméride
condignamente, na tarde do referido dia, tendo
aproveitado para distinguir também os alunos que,
no âmbito do Regulamento Interno, passaram a
figurar, por mérito próprio, no seu Quadro de
Excelência (ver caixa).
Na sequência de protocolo existente com o
Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo, a
Caixa de Crédito Agrícola do Vale do Dão e Alto
Vouga reconhece, no início de cada ano letivo e
publicamente, os alunos que concluíram o ensino
básico e o ensino secundário com melhor
aproveitamento, tendo-lhes entregue um prémio
pecuniário (ver caixas).
A Sessão Solene decorreu no Pavilhão
Desportivo Municipal, com a presença de todos os
alunos do 2º e 3º CEB e do ensino secundário, bem
como grande parte da comunidade educativa.
A Mesa de Honra, presidida pela Diretora do
Agrupamento, Dra. Rosa Figueiredo, foi
constituída pelo Presidente da Câmara Municipal
de Penalva do Castelo, Dr. Leonídio Monteiro, pela

Presidente do Conselho Geral Transitório,
Professora Judite Assis, e pelo representante da
Caixa Agrícola do Vale do Dão e Alto Vouga, srs.
Vítor Gomes, os quais procederam à entrega dos
prémios e proferiram palavras de reconhecimento,
de felicitações e de incentivo ao empenho escolar
por parte de todos os alunos.
A todos os alunos reconhecidos e premiados,
apresentamos as nossas felicitações e os votos das
maiores felicidades e uma vida plena de sucessos.
A Direção do Agrupamento

QUADRO DE EXCELÊNCIA*
- ANO LETIVO DE 2010 / 2011

* o aluno com melhor aproveitamento em cada ano de escolaridade
(1º, 2º e 3ºCEB e ensino secundário)

PRÉMIO DE MÉRITO
“MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO”

PRÉMIO “ANUAL DE ALUNO
EXCELÊNCIA – CRÉDITO AGRÍCOLA” *

Entregue também um prémio não pecuniário para o melhor aluno
do CEF de Carpintaria de Limpos, terminado em Julho último: Miguel
Correia Ferreira
* o aluno com melhor aproveitamento em cada ciclo (2º e 3ºCEB e
ensino secundário)
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SESSÃO SOLENE DE ENTREGA
DE CERTIFICADOS E DIPLOMAS
DOS CURSOS EFA
A
Iniciativa
Novas
Oportunidades tem o objetivo de
“dar um forte e decisivo impulso
à qualificação dos portugueses”,
requisito indispensável para o
“crescimento económico e para a
promoção da coesão social”.
Assenta em dois pilares, bem
definidos:
1. O ensino profissionalizante de nível básico (Cursos de
Educação e Formação de
Jovens) e de nível secundário
(Cursos Profissionais), como
verdadeira opção para muitos dos
nossos jovens.
2. A educação e formação
de adultos, como forma de
proporcionar
uma
nova
oportunidade de recuperar,
completar e progredir nos seus
estudos a todos aqueles que
entraram na vida activa com
baixos níveis de escolaridade.
No concelho de Penalva do
Castelo, o Agrupamento de
Escolas assume esse papel de
contribuir para a elevação do nível
de qualificação / profissionalização
da sua população.
Assim, a oferta formativa
actual, em funcionamento desde
Setembro último, no que respeita
à iniciativa Novas Oportunidades,
é a seguinte:
- Um Curso de Educação e
Formação (CEF) de Pastelaria
e Panificação, com 2191 horas
de formação (2 anos), que
confere certificação escolar
equivalente ao 3º ciclo – 9º ano e
profissional de nível II na área de
Pasteleiro/Padeiro (turma 9ºF, no
2º ano). Parte das atividades de
formação da componente técnica,
num total de 8 horas semanais,
decorrem numa empresa do
ramo, com quem o agrupamento

celebrou
contrato
de
arrendamento.
- Cursos profissionais, com
3100 horas de formação (3 anos),
que conferem certificação escolar
equivalente ao 12º ano e
profissional de nível IV nas
seguintes áreas: Técnico de
Restaurante-Bar (uma turma de
1º ano, depois da experiência de
uma turma que cessou o curso
em Julho último), Técnico de
Viticultura e Enologia (uma turma
de 1º ano), Técnico de
Processamento e Controlo da
Qualidade Alimentar (uma turma
de 2º ano), Técnico de Energias
Renováveis – variante Sistemas
Solares (uma turma de 2º ano e
uma de 3º ano) e Técnico de
Turismo (uma turma de 3º ano).
Os cursos com turmas de 2º ano
iniciarão a Formação em
Contexto de Trabalho (estágio em
empresa) no presente ano letivo
e as de 3º ano concluí-la-ão.
- Cursos EFA (Educação e
Formação de Adultos), em horário
pós-laboral, de habilitação escolar:
um curso de nível básico 3 (3º ciclo)
de continuação, a funcionar em
Trancozelos e na Escola-sede, e um
curso de nível secundário (12º ano)
de tipo A – continuação (com 1150
horas de formação, para detentores
do 9º ano). Aguarda-se autorização
para o início de funcionamento de
um novo curso de nível secundário
Flexível, com 30 formandos
inscritos, a maioria para o percurso
de Tipo A e os restantes para o de
Tipo C (6 meses, com 315 horas de
formação, para detentores do 11º
ano).
Professor Francisco Guedes,
Coordenador NOVAS
OPORTUNIDADES

REMISE DES DIPLÔMES
DELF SCOLAIRE 2011
Les élèves qui ont été reçus à l’examen DELF
scolaire 2011 en mai dernier ont eu le privilège de
recevoir leur diplôme le 28 novembre dernier à l’école
Viriato. Notre école leur a proportionné le transport
et ils ont été accompagnés par les professeurs qui
les ont préparés. Après la remise des diplômes par
les différents membres invités, entre autres l’ambassadrice française au Portugal,
tous les participants ont pu déguster un savoureux goûter offert par l’école qui les
a accueillis et, en même temps, revoir tous les collègues qui avec eux ont passé
l’examen.
A tous, nos félicitations!

Cerca de 40 formandos
que concluíram o seu curso
EFA – Educação e Formação
de Adultos em Junho / Julho
de 2011 tiveram também o
seu “Dia do Diploma”, no
final da tarde do passado dia
30 de Setembro.
O Auditório da Sede do
Agrupamento acolheu uma
Sessão Solene que primou
o em que uma formanda recebe o diploma
pela simplicidade, por um
lado, mas também, por outro, de nível secundário, após 5 anos de frequência de
cursos EFA
pelo extremo significado do
acto em si para os adultos
Ferreira dos Santos, Vice-Presidente
certificados e diplomados.
do Município, e pelo professor
Com efeito, e fazendo jus ao slogan
Francisco Guedes, Subdiretor do
“Aprender compensa”, que identifica
Agrupamento e Coordenador Novas
o espírito do Programa NOVAS
Oportunidades.
OPORTUNIDADES, foi com grande
Neste momento, em que se
satisfação que cerca de 40 adultos
pretende promover o 12º ano como
penalvenses viram o seu esforço
patamar mínimo de escolaridade para
recompensado com a elevação das suas
todos, o Agrupamento de Escolas de
competências e do respetivo nível de
Penalva do Castelo tem 2 cursos em
qualificações, traduzidos na obtenção
funcionamento (1 de nível B3 – 9º
de certificado e/ou diploma referentes
ano e 1 de nível secundário – 12º ano)
ao nível B2 (2º ciclo do ensino básico),
e prepara o lançamento, em breve, de
B3 (3º ciclo) e secundário.
um novo curso NS Flexível – 12º ano
A Sessão foi conduzida pela
de Tipo A (1150 horas) + Tipo C (315
Diretora do Agrupamento, Dra. Rosa
horas), que conta com 30 formandos
Figueiredo, que esteve acompanhada,
inscritos.
na Mesa de Honra, pelo Dr. Carlos








Visita de Estudo à Casa da Ínsua
No âmbito do Plano Anual de
Atividades, realizou-se no dia 8 de
novembro uma visita de estudo à “Casa
da Ínsua”, dinamizada pelos
professores de Educação Especial e
pela professora do Clube de
Jardinagem,
Justina
Lopes.
Participaram todos os alunos do
Agrupamento abrangidos por um
currículo específico individual.
Esta visita de estudo teve como
objetivo primordial conhecer a realidade histórico-cultural da terra e cultivar
o gosto pela natureza através da qual os alunos ficaram a conhecer as diversas
plantações existentes nesse espaço.
A visita foi guiada pelo engenheiro agrónomo da Casa da Ínsua e decorreu
de acordo com o previsto. Os alunos demonstraram interesse, ficando mais
“enriquecidos” e sensibilizados para a proteção do meio ambiente e do
património local.
Os professores de Educação Especial

ELEIÇÃO dos ÓRGÃOS da ASSOCIAÇÃO
DE ESTUDANTES da Escola EBS para 2011/2012
? Dia da eleição: 27 de janeiro de 2012
? Prazo para apresentação de listas: até 13 de janeiro de 2012
(mais informações, estatutos da AE e requisitos para apresentação
de listas em placar do átrio do Bloco Administrativo)
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Visita ao Palácio
Nacional de Mafra

VISITA A MONUMENTOS DO CONCELHO
Os alunos do 5º ano de escolaridade do
Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo
realizaram uma visita de estudo ao concelho.
No dia 30 de novembro, pelas 9:15h, os alunos
e professores acompanhantes saíram da escola,
em transporte municipal, à descoberta dos
principais monumentos do seu concelho.
A primeira paragem foi em Trancoselos. Aí
observámos um nicho, que também pode chamar-

paisagem maravilhosa e vimos, ao longe, o Penedo
dos Mouros. Descemos por um caminho romano,
que era muito a pique e escorregadio e parámos
junto a uma ponte romana para fazer um pequeno
e rápido piquenique.
Arrancámos em direção a Esmolfe para
conhecer a Anta do Penedo do Com e ainda fomos
ver um conjunto de sepulturas medievais
escavadas na rocha, que se diz que estão

se alminha, e uma ponte medieval. De seguida
visitámos o Mosteiro de Santo Sepulcro, onde
ouvimos uma explicação sobre este monumento
e ficámos a saber que este foi o primeiro a ser
construído em Portugal, pela Ordem de Santo
Sepulcro.
Dirigimo-nos então para Castelo de Penalva e
entrámos na igreja, onde ficámos maravilhados
com a talha dourada dos seus altares.
Quando saímos da igreja, observámos uma

associadas a um lagar para produção de vinho.
Regressámos à escola pelas 12:25h e
estávamos todos muito alegres e felizes.
Foi uma manhã diferente, muito interessante
e divertida e aprendemos muitas coisas novas
sobre o nosso concelho.
Gostávamos de repetir!
Elaborado pelos alunos da turma 5ºC

TWIST – a tua energia faz a diferença
A Escola Básica e Secundária de Penalva do Castelo participará este ano, mais uma vez,
no projecto TWIST – a tua energia faz a diferença, na perspectiva de mudar atitudes respeitantes
à preservação do nosso planeta.
As acções serão levadas a cabo pelas
turmas A e B do 12º ano, que estão
representadas por quatro alunos, dois de
Biologia e dois de Geologia. Estes quatro
representantes participaram no dia 6 de
Dezembro no Workshop regional de
arranque do projecto, na Escola Secundária
com 3.º CEB de Albergaria-A-Velha.
“Neste workshop participaram todas as
escolas inscritas do distrito de Aveiro e Viseu,
uma representante da empresa Sair da Casca e três monitores do projecto, que irão orientarnos e ajudar, comunicando connosco através do chat do grupo do projecto no facebook. O
workshop teve como principal objectivo alertar-nos para a enorme necessidade de poupar energia
e ajudar o planeta, mas também serviu para nos informar sobre que metas devemos atingir e
quais devem ser as primeiras etapas de trabalho. Ao longo do workshop, foram surgindo grandes
ideias que fomos registando para mais tarde discutir, planificar e implementar, para as quais
contaremos com a vossa ajuda!
Juntem-se ao nosso grupo no facebook para ficarem a par de tudo e para comunicarem
connosco!
TWIST 2011/2012 AEPC http://www.facebook.com/groups/191091134314938/.

No passado dia 19 de Outubro, as turmas do 12ºano
efetuaram uma visita de estudo ao Palácio Nacional de
Mafra, no âmbito da disciplina de Português, a propósito
da leitura integral da obra “Memorial do Convento”, de
José Saramago.
Os alunos saíram cedo, por volta das 5:30 da manhã,
com destino a Mafra.
Chegados à hora prevista, os alunos foram divididas
em dois grupos para realizarem a visita às magníficas
salas do Palácio, acompanhados por guias turísticos
do programa educativo, que foram interagindo com os
alunos, explicando alguns pormenores e chamando a
atenção para curiosidades referentes aos hábitos de vida
dos nossos reis.
No interior do Palácio, os alunos visitaram as duas
torres, onde numa vivia o rei e noutra a rainha,
encontrando grandes diferenças a nível de decoração;
puderam também admirar a grandiosidade da Basílica
que unia as torres do Palácio. Para a acabar a visita, os
alunos foram contemplados pela magnífica Biblioteca,
onde puderam observar inúmeros livros e também
alguns elementos, já falecidos, da comunidade de
morcegos aí residente.
Finda a visita, os alunos dirigiram-se a um parque
perto do Palácio, onde foi possível realizar o tão
desejado momento de repor energias – o almoço.
Após este momento de convívio, foi a altura de
regressarem de novo ao Palácio de Mafra para a
visualização da leitura encenada da obra de José
Saramago. Esta consistiu na recriação de uma época
histórica, em que o sonho de voar do Padre Bartolomeu
de Gusmão levou à construção da Passarola. Pelo meio
temos o amor entre Blimunda sete-luas e Baltasar setesóis e a decisão da construção do Palácio de Mafra pelo
rei D. João V, para que tivesse descendência.
Terminado o espectáculo teatral e após um enorme
enriquecimento cultural em redor da construção do
Palácio de Mafra e da obra de José Saramago, os alunos
regressam a Penalva, tendo chegado por volta das nove
horas da noite, atingidos por um enorme cansaço, mas,
ao mesmo tempo, por um enorme entusiasmo em redor
da visita realizada.
Ana Sofia Faro, 12ºA

A Educação para a Saúde
no nosso Agrupamento
Participa no nosso Blog http://
sabermaisvivermelhor.blogspot.com/, põe as tuas
dúvidas. Estamos cá para contribuir para uma vida
mais saudável e mais rica.
Vamos construir um projeto de vida com
sentido: saudável, assertivo, coerente e muito,
muito consciente. O caminho não é fácil!



versas sobre SIDA” ocorreu na noite de 14 de
dezembro, na Biblioteca Municipal

Juntos vamos fazer mais e melhor….
Equipa EPS
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Projeto eTwinning do
Agrupamento de Escolas
de Penalva do Castelo foi
reconhecido com o
Prémio Nacional
eTwinning

A Assembleia da República propõe aos
jovens do Ensino Básico e Secundário que,
neste ano letivo, se debata nas Escolas o
papel das redes sociais no combate à
discriminação e a importância da participação
nas mesmas como forma de exercício ou não
da cidadania.
Os objetivos gerais do projeto são:
• Educar para a cidadania, estimulando o
gosto pela participação cívica e política.
• Dar a conhecer a Assembleia da
República e as regras do debate parlamentar.
• Promover o debate democrático, o
respeito pela diversidade de opiniões e pelas
regras de formação das decisões.
• Proporcionar a experiência de
participação em processos eleitorais.
• Estimular a capacidade de expressão e
argumentação.
Estes objectivos serão atingidos através
do debate do tema, da eleição dos deputados
à Sessão Escolar, da aprovação do Projeto
de Recomendação da Escola e da eleição dos

deputados à Sessão Distrital/Regional.
Cada lista deve ser composta por 10
candidatos e apresentar a sua candidatura,
propondo até 3 medidas sobre o tema, com
uma breve justificação.
A nossa Escola, à semelhança dos anos
transatos, vai participar nesta iniciativa,
estando a decorrer o prazo de apresentação
de listas.
As orientações e os calendários para o
ensino básico e para o secundário encontramse afixados nos átrios das escolas-sede e EBI
de Ínsua.
O agrupamento solicitou uma sessão de
esclarecimento, com deputados da
Assembleia da República, a decorrer durante
o 2º período.

A Direção Geral do Desenvolvimento e Inovação
Curricular distinguiu o trabalho realizado em Área de
Projeto, pelas docentes Susana Silva e Helena Silva,
no ano letivo de 2010/2011, na turma A do 6.º Ano, com
um prémio Nacional eTwinning.
A cerimónia de entrega dos prémios decorreu no
Evento Nacional eTwinning, integrado num Seminário
Multilateral eTwinning, que teve lugar em Évora, no
passado dia 15 de Outubro, e contemplou os vários

Os professores responsáveis:
Maria do Céu Gonçalves (Básico),
Isabel Nogueira e José Veiga
(secundário)

Outras leituras, outras escritas
O Pelicano
Eu sou um pelicano,
sou grande, feio e tenho
um papo enorme
debaixo do meu bico.
Um dia estava eu muito
bem a dormitar com a
cabeça
inclinada,
quando, por sorte a
minha, um gato preto e
extrovertido fugido do
seu cestinho veio cair
no meu papo escuro e
mal cheiroso. Foi levado pelo desejo de provar
uma daquelas cabeças de peixe, que os gatos
mais velhos comem.
Pensando que já tinha uma refeição
garantida e como o gatinho até parecia estar
um pouco irritado, começámos a dialogar e
eu expressei a minha opinião de que
desconfiava que ele era uma rã ou, mais
especificamente, uma rã preta e venenosa.
Mas o matreiro, pensando que me podia
enganar dizendo que era um gatinho, não
contou com o facto de eu saber distinguir um

gato peludo, veloz e com cheiro a pantufa de
uma rã preta e venenosa.
Por isso, ele acabou por
me contrariar dizendo
que era uma rã e que
dava azar. Mas a mim
isso não me afetava
nada, pois, eu também já comi muitos
bicharocos venenosos e não me aconteceu
nada.
Estávamos a divagar lindamente, com o
meu pensamento focado na dúvida se o havia
de cuspir ou engolir, quando um pequeno
incómodo me obrigou a parar de bater as asas
e a abrir o bico. Quem ficou contente com a
situação foi a suposta rã, contrariamente a
mim e ao meu rico apetite. É que, para além
de ter ficado sem uma abundante refeição,
ainda fui sacudido por um garoto que ao
mesmo tempo me pegava pelo cachaço, viroume e revirou-me, salvando o suposto gatinho.
Trabalho realizado por:
Inês Morais Costa, 7ºB

níveis de educação e ensino, desde a educação préescolar até ao ensino secundário, de várias escolas do
País.
O trabalho realizado, subordinado ao tema “diálogo
intercultural através de lendas, expressão dramática e
expressão plástica”, envolveu alunos de 33 escolas
europeias, das quais 17 foram também premiadas.
O Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo
foi ainda distinguido com um selo europeu de Qualidade
eTwinning, que lhe permite efectuar candidaturas a
prémios europeus.
Fica o convite à participação de todos os que
acreditam que as TIC têm um papel inovador e facilitador
no processo ensino-aprendizagem, eliminando barreiras
geográficas, propiciando a partilha de experiências entre
os países envolvidos, contribuindo para a construção
da cidadania europeia.
Para mais informações consultar http://
www.etwinning.net/pt/pub/index.htm.
A Coordenadora do Projeto
Professora Susana Silva

entrevista
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ONDE P
PARAM
ARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
- Como foi o seu percurso escolar
na sua infância e juventude?
- Foi um percurso normal, com
vivências que ficam marcadas para uma
vida.
- Que recordações guarda da
nossa escola?
- Guardo, com alguma saudade, todos
os bons momentos vividos ao longo do meu
percurso escolar. Desde colegas,
professores, funcionários e as próprias
atividades promovidas durante os anos
letivos, são marcas que ficam para sempre.
- Enquanto aluna, quais as
disciplinas preferidas e porquê?
- Desde criança que sempre tive o
desejo de seguir a área da saúde,
valorizando, por isso, as disciplinas
relacionadas com a temática, salientando
as ciências da natureza, biologia e
psicologia.
- E as que menos apreciava?
- Não tenho nenhuma disciplina em
particular…
- Há algum episódio ou situação
vivida mais marcante que nunca
esquecerá e queira partilhar connosco?
- Foram tantos os momentos vividos
e alguns com um valor tão particular, que
não sou capaz de destacar nenhum em
concreto.
- Considera que foi fácil frequentar
a escola e obter sucesso ou também
passou por algum momento em que
experimentou mais dificuldades?
- Para tudo na vida é necessário
empenho, motivação e muito trabalho.
Existiram anos mais “fáceis” do que
outros, mas, sempre que tive alguma
dificuldade, procurei colmatá-la com
muito estudo e dedicação.
- A Diana formou-se em Medicina
Dentária. Porquê esta opção?
- Tal como referi anteriormente, deste
muito cedo que despertei interesse pela
área da saúde, tornando-se como uma
prioridade a seguir no ensino superior.
Sempre tive curiosidade em estudar
anatomia e a fisiologia do corpo humano,
a fim de compreender o funcionamento
do nosso organismo. A Medicina Dentária
surge porque é uma área que
corresponde aos meus desejos de
criança. Para além de ter desenvolvido
conhecimentos globais do organismo
humano, estudei o sistema
estomatognático, que compreende a
face, o pescoço e a cavidade oral,
adquirindo as competências necessárias
para dar resposta aos casos clínicos que
me surgem diariamente e assim cuidar
da saúde oral dos meus pacientes.
- O curso correspondeu às suas
expetativas?
- Claro que sim. O curso de Medicina
Dentária na Universidade Católica
Portuguesa é considerado uma referência
nacional e internacional neste domínio. A
classe docente é constituída por
profissionais competentes; os anfiteatros,

A Escola-sede regista 25
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?
Após a estreia desta secção
na edição nº 44 do PENA
JOVEM, em Abril de 2007,
coube agora a vez a uma exaluna
que,
após
ter
frequentado o Pré-escolar e o
1º ciclo do ensino básico em
Penalva do Castelo, de onde é
natural, desenvolveu aqui o
seu percurso do 5º ao 12º ano,
entre os anos lectivos de 1995/
96 e 2002/03, tendo concluído
o ensino secundário no curso
geral do Agrupamento 1 -

os auditórios e os laboratórios, de uma
forma especial, estavam equipados com
os melhores recursos do mercado nesta
área; a organização do plano curricular do
curso estava adequada à aquisição de
todas as competências cruciais para o
desenvolvimento da actividade de Médico
Dentista.
- Se não tivesse
optado pela Medicina
Dentária, que outra área
mereceria
o
seu
interesse?
- Neste momento,
nenhuma outra área me
desperta
qualquer
interesse, porque já não
me imagino a fazer outra
atividade. Estou feliz e
concretizada com a minha
profissão.
- Como decorreu a
adaptação ao ensino
superior? Sentia-se
preparada para o
enfrentar?
- Na fase inicial é
sempre difícil, mas como
sou uma pessoa que me
adapto com facilidade a
outros meios, não tive

Científico-Natural.
Seguiu-se o ensino
superior, com a licenciatura
em Mestrado Integrado em
Medicina Dentária.
Referimo-nos a Diana
Francisca Lopes de Carvalho,
que visitámos no seu local de
trabalho, a Clínica Médico
Dentária Dra. Diana Carvalho,
de que é proprietária.

grandes obstáculos no ingresso no ensino
superior. Na minha opinião, não existe
nenhuma preparação prévia para enfrentar
o ensino superior, porque as mudanças são
de facto muitas. Contudo, penso que me
sentia minimamente preparada para os
desafios que poderia enfrentar.

- É proprietária de uma clínica
dentária em Penalva do Castelo.
Descreva-nos um pouco a clínica, a
sua criação, os serviços prestados,
colaboradores, carteira de clientes…
- Terminei o Mestrado Integrado em
Medicina Dentária em Março de 2009 e
sempre tive o sonho de, mais cedo ou
mais tarde, criar o meu próprio espaço.
Não o fiz de imediato porque considerava
importante reforçar a minha experiência
e prática profissional, tendo exercido a
minha atividade noutras clínicas, nas
localidades de Viseu, Sernancelhe,
Matosinhos e Maceda. Durante este
período, fui projetando a minha clínica,
definindo todos os serviços e
equipamentos
que
considero
fundamentais para um atendimento
adequado à resolução de todos os
problemas diagnosticados. Entretanto,
continuei a apostar na minha formação,
aliada à prática, concluindo a PósGraduação em Ortodontia: bases,
fundamentos e práticas, na Faculdade de
Medicina do Porto.
A clínica implementou-se em Penalva
do Castelo em Agosto de 2010, após ter
sido efetuada uma análise das
necessidades na nossa localidade.
Escolhi um conjunto de equipamentos
modernos e funcionais, destacando o
ortopantomógrafo com telerradiografia,
sendo único no nosso concelho, servindo
para fazer a ortopantomografia ou
radiografia panorâmica e telerradiografia
ou radiografia de perfil, sendo dos
exames radiológicos extra-orais para
avaliação dentária. Trata-se de exames
de diagnóstico, fundamentais em
Medicina Dentária. Estes exames
permitem obter informações sobre o
segmento inferior da face, abaixo da base
das órbitas. A clínica oferece os seguintes
serviços: Implantologia, Ortodontia,
(Continua na página 17)
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COMEMORAÇÃO DO DIA
DO IDOSO EM PENALVA
DO CASTELO
No passado dia 27 de Outubro, realizouse, na Casa da Ínsua, a II COMEMORAÇÃO
DO DIA DO IDOSO.
Esta iniciativa, levada a cabo pela Câmara
Municipal e Rede Social concelhia, contou
com a presença de cerca de 100 idosos, das
oito instituições particulares de solidariedade
social do concelho.
A abrir o programa estiveram cerca de 60

crianças do Jardim de Infância de Penalva do
Castelo, que abrilhantaram o início da tarde
com algumas canções e danças. De seguida,
utentes do Lar de Idosos de Castelo de Penalva
cantaram e tocaram duas músicas. No final, a
Tuna de S. Martinho de Pindo permitiu a todos
os presentes recordar temas e melodias de
outrora, proporcionando animados momentos
de dança e convívio entre todos.
A COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO
incluiu uma Exposição, com fotografias e
trabalhos realizados pelas diversas
instituições sociais, que partilharam com todos
os participantes a vida e a dinâmica das
próprias. Durante toda a atividade, idosos e
participantes tiveram a oportunidade de
assistir ao vivo aos trabalhos de cestaria
realizados pelo Sr. Sílvio Fernandes, um
conhecido artesão do concelho.
No magnífico Salão Príncipe das Beiras da
Casa da Ínsua, a comemoração terminou com
um lanche convívio, onde cada uma das
instituições participantes partilhou, com todos,
as suas iguarias.

“LITERACIA INFORMÁTICA
PARA TODOS” NA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE PENALVA DO CASTELO
O Município de Penalva do Castelo,
através da Biblioteca Municipal, está a
promover o projecto “LITERACIA

pela comunidade

INFORMÁTICA PARA TODOS”, uma iniciativa
direccionada a todos os leitores/utilizadores
adultos da Biblioteca, que pretende promover
a aquisição e desenvolvimento de
competências informáticas.
Considerando que as tecnologias da
informação e da comunicação desempenham
um papel importante na vida quotidiana do
século XXI, tendo os computadores/sistemas
informáticos transformado as formas de
trabalho, vida e relacionamento das
sociedades contemporâneas, o projecto
intenta, entre outros objectivos, apresentar os

conceitos básicos de informática, explicitar os
componentes de um computador, explorar as
noções básicas sobre sistemas operativos,
explicar a utilização de um rato e de um
teclado, explorar o funcionamento de software
de processamento de texto, folha de cálculo
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e criação de apresentações, mostrar as formas
de ligação à Internet, a pesquisa em páginas
Web, a navegação em websites, a utilização
de motores de pesquisa e a comunicação com
outros utilizadores através de correio
electrónico, blogues e outros suportes.
Esta formação, que visa ensinar o público
adulto a utilizar capazmente um computador e
a manusear as ferramentas da Microsoft Office
e a Internet, iniciou-se no passado dia 4 de
Outubro, com cerca de 15 participantes, e
mantém, dada a crescente procura por parte
dos penalvenses, as inscrições abertas para a
constituição de novos grupos. A duração das
acções é adaptada ao conhecimento que cada
grupo possui na área das Tecnologias da
Informação e Comunicação. O horário será
também ajustado em função das necessidades
dos participantes e da disponibilidade da equipa
da Biblioteca Municipal.
“LITERACIA INFORMÁTICA PARA
TODOS” procura responder a um conjunto
significativo de solicitações que têm vindo a
ser feitas desde a abertura da Biblioteca ao
público, no sentido desta instituição promover
iniciativas direccionadas a todos aqueles que
pretendam adquirir e desenvolver
conhecimentos e competências informáticas,
colmatando lacunas de literacia informática
dos cidadãos penalvenses, principalmente
daqueles que não têm qualquer conhecimento
das “novas tecnologias”.
A Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo
está, assim, a cumprir uma das missões adstritas
à Biblioteca Pública – a missão formativa -, uma
vez que as competências informáticas
constituem ferramentas de acesso a um conjunto
quase ilimitado de recursos informativos e de
aprendizagem ao longo da vida, actuando no
combate à infoexclusão e promovendo a
utilização confiante e crítica das tecnologias de
informação, tanto para trabalho como para lazer.

RECEÇÃO AO CORPO DOCENTE
E NÃO DOCENTE
No passado dia 6 de Setembro, decorreu a Receção aos Corpos Docente e Não Docente
em exercício de funções no Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo.
Nesse dia, os docentes participaram em reuniões de trabalho preparatório do novo ano
letivo, na reunião geral com a Direção do Agrupamento, cujo espaço de realização foi o
Auditório da Casa da Banda, mais uma vez cedido gentilmente, e na Receção pelo Executivo
Municipal, seguida de Beberete, nas magníficas instalações da Biblioteca Municipal de
Penalva do Castelo.
O recurso a este novo equipamento cultural serviu assim para o divulgar junto do corpo
docente, especialmente, de forma que as suas valências e os seus conteúdos pedagógicos
possam ser aproveitados na nobre missão de ensinar as nossas crianças e os nossos jovens.
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Quadras
No dia de S. Martinho
Vamos comer e brincar
Para nos divertirmos muito
E também celebrar!

As castanhas se assou.

O dia de S. Martinho
É um dia fabuloso
Comemos muitas castanhas
E um lanche saboroso.

CJ - Jorge Pais e Rafael Pina, 7ºB

São boas e te vou dar
São muito gostosas
Para que as possas saborear.

Já comi castanhas
Agora vou brincar
Ainda no mesmo dia
Mais castanhas vou apanhar.

No dia de S. Martinho
É a festa do magusto
Tiram-se castanhas dos ouriços
E apanha-se caruma, que custo!

Castanhas castanhinhas
Castanhas tradicionais
São comidas por toda a gente
Assadas e saboreadas
São comidas lentamente.
O dia de S. Martinho
É um dia sensacional
Celebrado por muita gente
É um grande festival!
Castanhas assadas
Nas brasas a estalar
E as mesas recheadas
Para toda a gente provar.
Um dia frio e chuvoso
É um dia para conviver
Que geralmente todos gostam
Para as castanhas comer.
C J - Dário Matos e Tiago Cruz,
7ºA
O Magusto com castanhas boas
E bom convívio também
Abraçado a várias moças
Um golinho de jeropiga saberia
bem!

CJ - Fábio Gomes, 9ºC

Dia de S. Martinho na escola
Raparigas e rapazes a passear
É uma coisa como deve ser
Serve para não engordar
E amigos íntimos podemos fazer
Não podemos esquecer a boda
Sem um tostão para gastar
Comemos “à maneira”
Só faltava música para animar.
C J - Flávio Pereira, 7º A
No passado dia 11
Foi o magusto na escola
Boas castanhas e sumos
Mais o que vinha na sacola.

O magusto na escola começou às catorze horas.
Saímos da sala de aula e fomos para o nosso bloco cantar uma canção
relacionada com o S. Martinho.
Foram chegando outros meninos de outras turmas, juntaram-se a nós e
cantámos imenso. No final, recebemos alguns aplausos dos professores e
auxiliares.
De seguida, fomos ao lanche, onde havia pão com fiambre, bolos e sumos
e, como era dia de S. Martinho, não podiam faltar as castanhas assadas.
Comemos algumas castanhas e trouxemos outras num cone que foi feito
na nossa sala de aula.
Gostei muito do magusto e espero que no próximo ano se realize outra vez.
Diogo Oliveira, nº 8 - 4º C

Vários doces e salgados
Tudo isto foi a ementa
Tudo estava saboroso
Escolher foi uma tormenta.
Na nossa escola
O magusto se realizou
Entre várias atividades

Continua na página 22
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PLANO DE ATIVIDADES PARA 2011/2012
É sempre bom
relembrar que o
principal objetivo desta
Associação de Pais e
Encarregados de Educação é
colaborar com as diversas instituições que integram a
comunidade escolar e, sobretudo, com os órgãos de
gestão do Agrupamento, na melhoria das condições
de frequência e aprendizagem escolar de todos os
alunos que o frequentam, designadamente:
• Sensibilizando os referidos órgãos e instituições
para as carências/condicionantes que, de alguma
forma, possam afetar a integração escolar e o
desempenho dos alunos;
• Apresentando sugestões para ultrapassar/
minimizar os efeitos de tais carências/ condicionantes;
• Contribuindo positivamente na elaboração das
decisões relevantes, nomeadamente através das
participações no Conselho Geral e no Conselho
Pedagógico;
• Promovendo a aproximação entre a Escola e as
Famílias; e
• Disponibilizando toda a colaboração na conceção
e/ou desenvolvimento de atividades.
Para tal desiderato, elaborámos um ambicioso
Plano de Atividades para o ano letivo de 2011/2012,
que apresentámos em Conselho Pedagógico, onde foi
aprovada a respetiva integração no Plano de
Atividades do próprio Agrupamento.
Daquele Plano destacamos as atividades/projetos
que se nos afiguram mais relevantes:
Educar Consigo – Este projecto nasceu da
necessidade de criar um ciclo de encontros, destinados
a pais, encarregados de educação, professores e toda
a comunidade educativa interessada, onde são
abordados importantes temas da atualidade.
Desta feita, o encontro consistirá numa
conferência subordinada ao tema “Contributos para
o Sucesso Escolar”, em que os diversos agentes da

comunidade educativa serão convidados apresentar
ideias que possam contribuir para melhorar os
resultados escolares..
Dia da Profissão – Basicamente, a ideia consiste
em trazer ao Agrupamento profissionais de diversas
áreas, tendo em vista sensibilizar os mais jovens para
a importância do conhecimento ministrado na Escola,
mostrando-lhes como essa importância vai muito para
além dos testes. Consideramos fundamental fazer
incutir nos mais jovens três aspectos essenciais:
• Os conhecimentos adquiridos na Escola estão
presentes no exercício de qualquer profissão;
• Qualquer profissão está ao alcance de qualquer
um, valendo a pena o sacrifício necessário para se
chegar à profissão desejada;
O facto de pertencerem a um pequeno Concelho,
marcado negativamente pela interioridade, não é
impeditivo de se tornarem valores de referência
futuros..
Doçaria da Páscoa – Os Pais e Encarregados de
Educação farão uma apresentação no Agrupamento da
doçaria da Páscoa típica desta região. A ideia passa por
arranjar voluntários(as) que queiram oferecer um bolo.
Os bolos e respetivas receitas serão cuidadosamente
expostos para, num primeiro momento, poderem ser
devidamente apreciados do ponto de vista artístico.
Seguidamente, serão ordeiramente partilhados e
degustados num amistoso convívio. No final, serão os
convivas desafiados a atribuir as respetivas “notas”
artísticas e técnicas. Para além do bom ambiente que
se pretende promover com esta iniciativa, haverá
menções honrosas para os(as) participantes.
Dia da Comunidade Educativa – No essencial,
este projeto visa promover uma maior interacção entre
a Escola e a Comunidade, contribuindo para um
relacionamento mais efetivo.
Com base num conjunto diversificado de
atividades, que irão desde simples jogos tradicionais
até desafios onde serão postas à prova algumas

capacidades físicas e intelectuais, passando por bons
momentos gastronómicos, procuraremos proporcionar
um agradável dia de convívio a toda a comunidade
educativa.
Atendimento aos Pais / Encarregados de
Educação – Além do atendimento permanente,
informalmente disponibilizado, esta Associação
propõe-se dar continuidade à deslocação às diferentes
Escolas/Jardins para aí fazer o atendimento aos Pais/
Encarregados de Educação, procurando, dessa forma
, ir de encontro às suas necessidades. estando a ser
elaborado um calendário que será tornado público
brevemente.
Representações diversas – Esta Associação
promoverá a representação dos Pais/Enc. Educação
em diversos órgãos e instituições, designadamente no
Conselho Geral e no Conselho Pedagógico do
Agrupamento, na Comissão de Protecção de Crianças
e Jovens e no Conselho Municipal de Educação.
Contudo, estamos empenhados em melhorar ainda
mais e, para tal, contamos com a sua colaboração:
• Fazendo-nos chegar sugestões para novas
atividades que gostaria de ver realizadas pela
Associação de Pais;
• Apresentando a sua disponibilidade para integrar
esta equipa que pretende dar continuidade ao projeto
que tem vindo a concretizar, mas que precisa de
substituir alguns dos seus elementos.
Aproveitamos para
desejar a todos
UM FELIZ NATAL
E UM PRÓSPERO ANO
NOVO DE 2012
Vítor Fernandes
(Presidente da
Direcção)

ONDE P
PARAM
ARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
Branqueamento, Odontopediatria, Cirurgia Oral,
Dentisteria, Prótese Fixa e Removível, Periodontologia,
Medicina Oral, Oclusão e Estética Dentária.
Estabeleci um conjunto de parcerias com algumas
Instituições Sociais do concelho, a fim de desenvolver um
projeto-piloto, estando recetiva a todas as propostas que
salvaguardem os interesses da população penalvense.
- Decidiu fixar-se na nossa terra. Como tem sido
esta experiência?
- Gosto muito da minha terra, daí ter apostado em
Penalva do Castelo para estabelecer a clínica. Tem sido
uma experiência extremamente agradável, pela forma
como tudo se tem processado.
- Qualquer profissional deve investir na sua
própria formação / atualização e nunca contentarse com a formação inicial. Constou-nos que esteve
em Cuba, em trabalho… O que tem feito com vista
ao seu melhor desempenho possível?
- A formação contínua é fundamental e necessária
nos tempos que correm. Desde que terminei o Mestrado
Integrado, já concluí duas Pós-Graduações e participo
com alguma frequência em formações promovidas pela
Ordem dos Médicos Dentistas.
Em Fevereiro do presente ano, estive em Cuba, na
Faculdade de Estomatologia de Havana, concluindo a
Pós-Graduação em Cirurgia Oral Avançada. Foi uma
experiência única e muito enriquecedora a nível
profissional e cultural.
Continuarei a frequentar todas as ações que

considerar importantes para a minha evolução
profissional, dando resposta às necessidades de todos
os meus pacientes.
- Como se explica que um país na medicina?
- Fiquei deveras surpreendida com o nível de
conhecimento dos Cubanos. Sem dúvida que é um país
pobre, com escassos recursos materiais, mas rico técnica
e culturalmente. Vivem num regime severo, com graves
problemas sociais, mas estão sempre com um sorriso no
rosto e disponíveis para colaborar, valorizando questões
que nos passam completamente despercebidas. Por razões
óbvias, são pessoas que não ligam tanto aos bens materiais
como nós, daí ocuparem muito do seu tempo a estudar e a
aprofundar conhecimentos na área. Cuba é um país pobre
de recursos, mas rico a nível de mentalidade.
- Como carateriza a higiene oral dos penalvenses?
- Considero que as pessoas estão cada vez mais
interessadas e preocupadas em cuidar da sua saúde oral.
- Que cuidados, que hábitos deverão ter as
pessoas, tendo em vista uma boa higiene oral?
- As pessoas devem, regularmente, fazer um checkup dentário, num consultório de Medicina Dentária,
prevenindo o aparecimento de patologias graves. Devem
ter em conta as regras base de uma boa higiene oral: usar
uma escova e pasta de dentes apropriada à idade; escovar
os dentes 3 vezes ao dia, durante cerca de 2 minutos; utilizar
fio dentário ou escovilhão e um colutório apropriado.
- O nosso País, como outros da zona euro,
atravessa um momento particularmente difícil, em

(Continuação)

termos económicos e sociais. Que comentário lhe
merece tal situação?
- Vivemos num momento muito difícil, tenho
esperança que a situação financeira do País melhore
rapidamente, para bem de toda a população portuguesa.
- Na sua opinião, que medidas deverão ser
implementadas para inverter a situação?
- O nosso País tem potencialidades (clima e solo)
que devem ser mais aproveitadas pelos nossos
governantes. Devemos apostar rapidamente em áreas
que mobilizem os mercados nacionais e assim
contribuam para o crescimento económico do País.
- Como ocupa os seus tempos livres?
- Como qualquer jovem da minha idade, gosto de
desfrutar da companhia dos amigos, de passear e
conhecer, ouvir música e ver um bom filme no cinema.
- Que conselho pode dar aos jovens, para que estes
concretizem o seu percurso de vida com sucesso?
- Um conselho que posso dar aos jovens, muito
sinceramente, é que nunca devem desistir daquilo que
verdadeiramente ambicionam e que devem lutar sempre
pela concretização dos seus sonhos.
Aproveito para desejar a todos os alunos, professores,
funcionários e pais da “nossa escola” um Santo Natal e
um Feliz Ano de 2012, repleto de muitos êxitos.
- Obrigada e Felicidades!
Entrevista conduzida por:
Ana Sofia Faro, 12ºA, e Carlos Carvalho, 11ºB

Página 18

flashes do dia-a-dia

O Planetário esteve na Escola
No âmbito das actividades da disciplina de Ciência FísicoQuímicas, os alunos das turmas do 7º ano puderam visitar um
Planetário, previamente instalado na sala 4, e participar na sessão
– aula de astronomia da respetiva turma, o que ocorreu no passado
dia 26 de outubro.

Greve Geral afetou escolas do
agrupamento
Como forma de protesto perante as medidas de austeridade
decretadas pelo Governo, os sindicatos que integram as duas
centrais sindicais do País (CGTP e UGT) convocaram uma Greve
Geral dos trabalhadores, no passado dia 24 de novembro, que
também se fez sentir no nosso Agrupamento.
O nível de adesão foi de 21,5% no que respeita ao corpo docente
e 32% do total de não docentes, o que motivou o encerramento de
alguns serviços na escola-sede e o seu encerramento no período
noturno.

Concurso de Presépios de Natal
O grupo de professores de Ed. Moral e Religiosa Católica
promoveu um concurso de Presépios de Natal, neste 1º período,
destinado aos alunos do 1º e do
2º CEB.
Os participantes tiveram
de recorrer a materiais
recicláveis e o resultado foi
uma interessantíssima e
v a r i a d a
mostra

de trabalhos que está
em exposição na EBI de
Ínsua.
Os vencedores do 1º CEB foram: 1º -.Luís Carlos,
do 2ºB; 2º - Andreia e Carolina, do 1ºB; 3º - Diana Monteiro e Lara
Rebelo, do 2ºB. No 2º CEB, foram: 1º -Inês Castro, do 5ºC; 2º José Manuel, Susana Pina e Francisco, do 6ºC; 3º - Dina Marques,
do 5ºB.

dezembro de 2011

A importância da matemática
A matemática está
presente em tudo o que nos
rodeia, como, por exemplo, na
música, nos jogos, no
desporto, na nossa casa, nas
nossas atividades diárias, ...
Através da matemática
desenvolvemos a capacidade
de raciocinar, de pensar,
de resolver qualquer problema
que possa surgir na nossa vida
quotidiana.
Alguns investigadores dizem mesmo
que a matemática contribui também
para combater algumas doenças, como
o alzheimer.
Através da matemática podemos
participar em campeonatos e concursos
matemáticos, como, por exemplo, o
Kanguru matemático, as Olimpíadas
nacionais da matemática, o Maismat e as
Mentes Brilhantes. Estes campeonatos e
concursos servem para estimular e motivar
nos alunos o gosto por esta disciplina. Em

alguns casos, podem também ajudar a
perceber e definir o que pretendemos
seguir no nosso futuro.
Sabemos que a matemática é muito
importante, porque sempre contribuiu e
continua a contribuir para o
desenvolvimento da nossa sociedade.
Há pessoas que dizem que a
matemática é uma disciplina muito difícil.
No entanto, nós achamos que, se nos
dedicarmos e trabalharmos, ela poderá
transformar-se num verdadeiro desafio,
que, por vezes, até nos diverte!
Os alunos do 6º B
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CLUBE DE DESPORTO ESCOLAR

Compal Air: uma outra
forma de jogar basquetebol

O DESPORTO ESCOLAR É MOVIMENTO, COOPERAÇÃO, EMPENHO E ALEGRIA!
Tal como nos anos letivos transatos, o
Clube do Desporto Escolar do Agrupamento
de Escolas de Penalva do Castelo continua a
desenvolver diversas atividades, contando
com a participação, empenho, entusiamo e
dedicação de muitos alunos.
No presente ano letivo, o Clube do
Desporto Escolar tem em funcionamento doze
grupos/equipas: três de Atletismo, três de
Basquetebol, três de Natação e três de Futsal.
No âmbito da Atividade Interna, até ao
momento, já foram realizadas as seguintes
atividades:

a integração fosse feita de forma lúdica e
divertida, ao mesmo tempo que se mostravam
os jogos que há várias décadas eram
realizados na nossa região e no nosso país.
Os intervenientes mostraram empenho,
entusiasmo e, acima de tudo, muita alegria
na realização desta atividade.
• Formação de juízes/árbitros nas
modalidades de Futsal, Basquetebol, Natação
e Atletismo. Decorreu durante o mês de
novembro.
• Torneio de Basquetebol 3 X 3 – Compal
Air – dia 23 de novembro de 2011. Contou

• Meeting de Atletismo – dia 28 de setembro
de 2011 – teve como principal objetivo a
captação de alunos que revelaram
potencialidades para a modalidade.
• Encontro de Jogos Tradicionais (em
colaboração com o Projeto Comenius CARE)
– dia 11 de outubro de 2011, aquando da

receção que o nosso Agrupamento fez a
alunos e professores dos sete países
participantes. Esta atividade serviu para que

com a presença de cento e vinte alunos
distribuídos por trinta equipas. Os jogos
decorreram em simultâneo nos pavilhões
gimnodesportivos da escola sede e da EBI
Ínsua. Neste torneio apuraram-se as equipas
que representarão o nosso Agrupamento na
fase distrital. Os alunos revelaram grande
empenho, entusiasmo e alegria.
• Corta-mato escolar – dia 16 de dezembro.
Inicialmente previsto para dia 11 de novembro,
foi realizado no último dia deste 1º período,
devido às más condições climatéricas que se
fizeram sentir no dia de s. Martinho. Registou a
participação de cerca de 300 alunos. Os 3
primeiros de cada escalão representarão o
Agrupamento na fase distrital, a realizar-se no
2º período.
Lembra-se a todos os alunos interessados
que ainda se podem inscrever em qualquer
um dos grupos/equipas do Clube do Desporto
Escolar, bastando para tal que contactem o
seu professor de Educação Física.
O Desporto Escolar é movimento, emoção,
cooperação, empenho, dedicação e muita
alegria!
O Coordenador do
Clube do Desporto Escolar
Professor António Fortuna Antunes

No dia 23 de novembro, no nosso Agrupamento de
Escolas, realizou-se um torneio de basquetebol –
Compal Air - entre equipas de vários escalões: sub14
fem., sub14 masc., sub16 fem. e sub16 masc.
Neste jogo, há 3 jogadores em campo e um suplente e
é utilizado apenas metade do campo e um só cesto,
evidentemente. Todos os alunos usam uma camisola com
a designação da atividade e, no fim do jogo, são-lhes
oferecidas embalagens do referido sumo. Assim, os alunos
são levados a praticar desporto de uma forma saudável.
Mas, o mais giro disto tudo, é que podemos
conhecer pessoas de outras escolas e aprender a
conviver melhor em grupo. Além disso, aperfeiçoamos
técnicas que aprendemos ao longo do ano, nesta
modalidade desportiva.
Como havia várias equipas de cada escalão, foram
realizados jogos para decidir qual a equipa que irá
representar o nosso agrupamento na próxima fase, a
qual se vai realizar, em Mangualde, numa quarta-feira à
tarde.
As equipas eram eliminadas do torneio, de acordo
com os jogos que perdessem… No escalão sub14 fem.,
as vencedoras foram uma equipa constituída por alunas
da turma do 8ºB e uma aluna do 8ºA. No escalão sub14
masc., foi a equipa da turma do 9ºE a vencedora.
Trabalho realizado por: Filipe Marques nº4,
Tânia Frias nº15 e Vanessa Ferreira nº17, do 8ºB
Igualdade de Género

Diversidade cultural
A diversidade cultural representa as diferenças de
cultura entre as populações. Essas diferenças podem
estar na língua, no vestuário, na tradição, na arte… A
cultura integra a pessoa numa sociedade.
Desde o aparecimento das primeiras populações de
homens que procuramos adaptar-nos às diferentes
situações, o que levou as sociedades a criarem
diferenças que persistem até hoje.
Para além das diferenças nas roupas ou língua,
existem as diferenças morais.
Há quem diga que a preservação das culturas
indígenas é tão importante para a humanidade como a
preservação da biodiversidade é para a vida. No entanto,
há também quem discorde desta teoria, julgando que é
imoral o esforço para impedir o desenvolvimento dessas
mesmas culturas mais primitivas.
Todas estas diferenças provocam, muitas vezes,
divergências que podem levar a conflitos maiores,
principalmente devido à religião, onde as convicções
de cada povo se acentuam.
Quando se fala em diferenças culturais, tem que se
fazer referência a desigualdades, nomeadamente a
desigualdade de género.
Muitas culturas têm as mulheres como seres
inferiores e o homem como o ser perfeito, incontestável.
Esse tipo de visão não agrada às populações dos países

em que isso não existe, mas o certo é que esta é uma luta que se trava um pouco por
todo o mundo.
Mesmo em países com culturas mais desenvolvidas, a desigualdade faz-se notar
em tarefas tão simples do dia-a-dia, que estão, previamente, destinadas às mulheres.
Por vezes, a discriminação parte das próprias mulheres! Muitas vezes podemos ouvir
as nossas avós dizer: “Não sabes fazer nada em casa! Coitado do homem que casar
contigo!”. São este tipo de ideias feitas que marcam uma parte da cultura que, feliz ou
infelizmente (dependendo da visão), têm vindo a ser contrariadas, ainda que
lentamente, nas gerações mais novas.
Laura Carvalho, 10ºA, na disciplina de Formação Cívica

efemérides
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Viva o 63 º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem!
10 de dezembro de 2011
Por um futuro melhor para todos!
O grande desafio do desenvolvimento do século
XXI é a salvaguarda do direito das gerações de
hoje e do futuro a uma vida com liberdade, justiça,
igualdade e dignidade.
O financiamento necessário para o
desenvolvimento terá de ser superior à atual ajuda
pública ao desenvolvimento.
Assim, é necessário colmatar as lacunas de
financiamento e uma das soluções surge através
da proposta de criação de um imposto sobre as
transações monetárias, já defendido no Relatório
do Desenvolvimento Humano de 1994.
A recente crise financeira reavivou o interesse
pela proposta, sublinhando a sua pertinência e
sentido de oportunidade, no Relatório do
Desenvolvimento Humano de 2011:
“A nossa análise atualizada demonstra que, por
uma taxa muito pouco significativa (0,005%) e sem
quaisquer custos administrativos suplementares,
o imposto sobre as transações monetárias poderia
gerar receitas anuais suplementares de cerca de
40 mil milhões de dólares. ...”
Acrescenta ainda:

“Mais vale acender uma vela do que amaldiçoar
a escuridão”.

50º Aniversário da
Amnistia Internacional
In

“Um imposto sobre as transações financeiras
mais genérico também promete um enorme
potencial em termos de receitas …
O Fundo Monetário Internacional (FMI)
confirmou a viabilidade administrativa de um imposto
mais genérico. Uma versão do imposto, uma taxa de
0,05% sobre as transações financeiras nacionais e
internacionais, poderia gerar um montante calculado
em 600 a 700 mil milhões de dólares.
A monetização de parte do excedente dos
Direitos de Saque Especiais (DSE) (1) do FMI
também foi alvo de interesse. Esta operação
poderia angariar até 75 mil milhões de dólares com
custos orçamentais reduzidos ou nulos para os
governos contribuintes”.
In Relatório do Desenvolvimento Humano
das Nações Unidas - 2011
Propostas dignas de reflexão, que a serem
adotadas resolveriam muitos dos problemas
económicos e sociais com que nos debatemos.
De acordo com o estudo «Divided We Stand:
Em 1961, um advogado Inglês, Peter Benenson,
lançou uma campanha mundial (“Apelo para
Amnistia 1961”) com a publicação de um artigo
proeminente - “Os Prisioneiros Esquecidos”, no
Jornal “The Observer”. A notícia da detenção de dois
estudantes portugueses, que elevaram os seus copos
para brindar em público à liberdade, levou Benenson
a escrever este artigo. O seu apelo foi publicado em
muitos outros jornais pelo mundo fora, tornando-se
assim na génese da Amnistia Internacional.
http://www.amnistia-internacional.pt/
index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=11
Salil Shetty, Secretário Geral da Amnistia
Internacional, escreve no Relatório da Amnistia
Internacional de 2011:
“Cinquenta anos depois, o mundo mudou
dramaticamente, mas o imperativo para os
indivíduos se juntarem para combater a injustiça
e proteger os direitos dos seres humanos, onde quer
que estejam, não mudou.
Para os políticos que defendem a primazia dos
direitos civis e políticos sobre os direitos
económicos, sociais e culturais – ou vice-versa –
a clareza com que os ativistas definiram a sua
frustração como estando relacionada com a falta

Why Inequality Keeps Rising», da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
(OCDE), Portugal continua a ser um dos países
mais desiguais do mundo desenvolvido, com um
fosso acentuado na distribuição dos rendimentos.
Os 20% mais ricos têm rendimentos seis vezes (6,1)
superiores aos dos 20% mais pobres.
Há que alterar esta situação, pois só assim
venceremos o grande desafio do desenvolvimento
do século XXI.
(1) Direitos de Saque Especiais (DSE) (Special
Drawing Rights-SDR)- O FMI, Instituição criada em 1944, pelo
Acordo de Bretton Woods, desenvolveu, em 1969, o Direito
Especial de Saque – DES - (em inglês: Special Drawing Rights
- SDR), moeda escritural utilizada como Reserva dos Estados,
naquela Instituição, juntamente com o ouro e moedas de alguns
países de economia forte e estável, constituindo as Reservas
dos Estados junto ao FMI. São apenas trocados entre bancos
centrais, não sendo utilizados nas transações comerciais. São
igualmente utilizados como unidade de conta internacional,
sendo o seu valor determinado através da média ponderada das
cinco principais moedas do comércio

A professora do Grupo 430 (Economia),
Isabel Nogueira
de perspetivas políticas e económicas prova que
esta é uma falsa dicotomia que ignora as
experiências de milhões, senão milhares de
milhões, de pessoas em todo o mundo que vivem
sem nenhum desses direitos.
A necessidade de os indivíduos que dão valor aos
direitos e às liberdades trabalharem em conjunto e
além-fronteiras continua a ser grande, numa altura
em que os governos continuam a perseguir aqueles
que desafiam os abusos de poder. Enquanto indivíduos
corajosos e determinados reclamam os seus direitos
e liberdades, governos, grupos armados, empresas e
instituições internacionais procuraram escapar ao
escrutínio e à responsabilização.”
In Relatório Anual da Amnistia Internacional
2011
Estas são as sábias palavras que muito nos
honram transcrever no nosso jornal, dando a
conhecer o importante papel da Amnistia
Internacional, ontem e hoje, na luta pela
incondicional defesa dos Direitos Humanos em
todo o Mundo,
A professora do Grupo 430 (Economia),
Isabel Nogueira

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
No âmbito da comemoração do Dia Internacional da Pessoa
com Deficiência, 3 de dezembro, foram desenvolvidas atividades
promovidas pelo Grupo de Educação Especial, com a
colaboração da Direção do Agrupamento de Escolas de Penalva
do Castelo. Assim, foi distribuído um desdobrável relativo a esta
efeméride, foram elaborados e expostos quadros, cartazes e
um painel. Foram, ainda, projetados dois filmes: ”O pequeno
trevo” e “Somos iguais, diferentes”.
Gostaríamos de relembrar que existem mais de 500 milhões
de homens, mulheres e crianças que sofrem de alguma
deficiência mental, física ou sensorial, o que faz das pessoas
com deficiência uma das maiores minorias do mundo.
Os professores de Educação Especial

reflexões
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Porque é importante a Filosofia?
Na terceira quinta-feira do mês de Novembro,
comemora-se o Dia Internacional da Filosofia. É um desafio
lançado pela UNESCO para uma reflexão sobre a
importância do pensamento filosófico na vida de cada um.
Os nossos alunos assumiram o desafio e
produziram as seguintes reflexões:

obra sobre a felicidade... Mostraria ao mundo que é
possível ser-se feliz, que um sorriso vale mais que uma
lágrima, um gesto carinhoso sabe melhor do que mil
palavras... Procuraria abrir caminho para uma vida mais
simples, mais inspiradora e mais consciente.”
Bárbara, 10ºB

“A filosofia leva-nos a pensar sobre a vida, isto é,
sobre as experiências mais marcantes, sobre o mundo
à nossa volta (pessoas e natureza) e sobre o destino da
humanidade.”
alunos do 10ºD

“Se eu pudesse ser filósofa, o meu livro seria sobre a
arte de pensar e de motivar o pensamento para a
descoberta do outro e do mundo. As minhas questões
seriam: “Por que é que os seres humanos sentem a
necessidade do uso de drogas?” ou “Qual a razão de ser
da doença e do sofrimento?”. Talvez a minha preocupção
esteja ligada à psicologia racional...não sei!!! Se eu pudesse
ser filósofa, gostaria de responder a todos os “porquês”
que hoje me atormentam e me suscitam curiosidade.”
Sílvia Sousa, 10ºB

“Se eu pudesse ser filósofo, seria um homem amigo
e muito sábio, indagaria as condições de validade do
nosso pensamento, preocupando-me com as regras, cuja
observação facilita a chegada a conclusões.”
Daniel, 10ºB
“Se eu pudesse ser filósofo e escrever um livro, este
descreveria os gestos mais simples da vida: o bom dia,
o abraço, o amor, a paz, enfim, um livro a que eu
chamaria a essência da vida, pois tentaria explicar e dar
a minha opinião sobre estes pequenos nadas”.
Inês, 10ºB

Apontaria caminhos para a educação, como a
essência do futuro dos jovens… procurando inverter a
tendência actual da humanidade!”
João Silva, 10º B

“Se eu pudesse ser filósofo, o meu livro seria uma
obra acerca da essência do mundo, cheia de teorias e
probabilidades. Tentaria dar resposta às mais misteriosas
questões. Essencialmente, provaria a existência/
inexistência de Deus, poria um ponto final nos dogmas,
com respostas cientificamente corretas. Enfim! O meu
objetivo! Uma análise semântica do Cosmos!”
Marília, 10ºB

“Se eu pudesse ser filósofo, pensaria que o céu, o ar,
a terra e todas as coisas que vejo não passariam de
ilusões. Iria duvidar de tudo, pôr tudo em causa e não
resistir à dúvida. Distinguia o que é certo do que é errado.
Mas o problema seria a ideia de certo e errado, mudar
sempre, dependendo de como vemos o mundo. Gostaria
de poder melhorar a sociedade e até movimentar a alma
humana, para melhorar o próprio homem. Dividia o mundo
em dois: o mundo das coisas e o mundo das ideias.”
Joana Oliveira, 10ºB

“Se eu pudesse ser filósofo, a minha reflexão seria
sobre o mundo e os homens!

“Se eu pudesse ser filósofo, o meu livro seria uma

“A minha reflexão prende-se com a temática da
teologia. A relação entre o Homem e Deus, a
necessidade do transcendente, a espiritualidade
humana seriam questões a tratar e a desenvolver. Que
relação é esta do Homem com Deus?”
Sara Dias, 10ºA
“A minha grande questão é de ordem ética/moral. Que
humanidade é esta que faz a guerra? Que abandona
crianças? Que mata? Que se prejudica a si própria? Creio
que está na hora de a humanidade se tornar mais humana!
O desafio é respeitar o outro como a si próprio.”
Laura, 10ºA :)
“O meu livro seria sobre a religião, a ligação entre o
Homem e o sagrado. Tentaria entender porque existem
tantas religiões e tantas crenças, quando muitas delas
são semelhantes.”
Diogo Figueiredo, 10ºA
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COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO
“Tu és aquilo que comes”
Como forma de sensibilizar cada vez mais as
crianças e jovens para o consumo de alimentos
saudáveis, no dia 18 de Outubro, o agrupamento
de escolas de Penalva do Castelo comemorou o
Dia Mundial da Alimentação, sustentado no
slogan “Tu és aquilo que comes”.
Comer deve ser um prazer, contudo, não
devemos esquecer que variar e consumir frutas e
vegetais são o segredo de uma alimentação
saudável.
O departamento de matemática e ciências
experimentais, em articulação com os
departamentos de expressões, do 1º CEB e da
educação pré-escolar, construíram coletivamente
uma roda dos alimentos no átrio de um dos blocos
da E.B.I. de Ínsua, expuseram diversos trabalhos e
proporcionaram um lanche-convívio com
alimentos saudáveis: leite, pão, fruta e doces
caseiros de abóbora e marmelada...
Nas salas do Jardim de Infância, confecionouse a sopa, uma salada de frutas, tartes de maçã…
com legumes e frutos trazidos pelas crianças.

Livros Escolares,
apoio ao Estudo,
edições Gerais,
novidades de grandes autores...
Sr. Professor,
Visite a Sala do Professor e beneficie das
condições especiais na compra de manuais
escolares, apoio ao escolar e edições gerais
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Another
Halloween story

Once upon a time, at midnight,
Lucy and her friends decided
to go trick or treating in the
city. It was Halloween. There
was a beautiful moonlight. When
they were walking by the graveyard, they heard scary
music...Then, they saw a ghost,
a skeleton, a zombie, a vam-

linhas de escrita

pire, a monster and a mummy
dancing. When the monster saw
the children he ran after them.
The scared children ran away.
At half past midnight, Lucy
heard people singing and followed the voices into the forest. As she approached, she
recognized the song “Sunday,
bloody Sunday” by U2. Deep in
the forest she saw a group of
weird people. Why were they
singing? She tried to get closer
but she stepped on some leaves
and made noise. The group
caught her and placed her inside a ring of candles and told
her they were about to do a
drinking contest... with her
blood! They were vampires! As
they tried to bite her, she made
a candle fall, setting fire to the
leaves and managing to run away.
At one in the morning, Lucy
heard a strange noise. She went
to the kitchen to drink a glass
of water when she saw a shadow
of a girl cutting herself. It was
the ghost of a girl who had died
in that haunted mansion. She
closed her eyes and the girl was
gone. SShee opened the door and
found blood but she didn’t see
anyone. Then, through the silence she heard a scream. She
turned back and followed the
muddy footprints on the floor.

She was hiding under the stairs
when she saw a mummy looking
at her. She yelled and yelled
and yelled and ... she woke up.
After all it was just a dream....
12ºD (2011/2012)

--------------------Halloween story

Once upon a time, a little boy
called Jack was walking through
the forest to meet his friends
in town. It was Halloween’s night
and it was dark. In the forest,
he saw a big house so when he
met his friends they were curious and went back to see the
haunted mansion. It was midnight. When they arrived there
was fog around the house. Inside they saw lots of pictures of
zombies, a big table and a candle. They lit the candle and
started to play cards. While
they were playing they heard a
noise in the kitchen. Jack and
his friends decided to take a
look. In the kitchen they found
... a ghost and a skull kissing.
They felt so scared that they
ran away.
At half past midnight, while Jack
was playing hide and seek with
zombies, in the old graveyard
he heard footsteps. Suddenly,
they heard a laughter coming
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from an empty coffin. They felt
shivers down the spine and ran
away.
At one in the morning, Jack
was walking in the black forest.
There he saw a castle and heard
a scream. He entered the castle and saw a black cat. The cat
turned into a witch. The witch
chased Jack in her flying broom
to the top of the castle. She
grabbed his clothes and he fell
down. Then ...he woke up and
realized it was a just a dream!
12ºC (2011/2012)

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 e com uma assistente operacional.
No primeiro caso, referimo-nos à professora Carmo Marrafa, que leciona a disciplina de Ciências Naturais no 3º CEB,
Biologia e Geologia no secundário e Microbiologia num curso profissional; no segundo caso, referimo-nos à assistente operacional
Ana Cristina Macário, que nos habituamos a ver no nosso Bar.
- Qual o motivo
que a levou a
escolher a sua
p r o f i s s ã o ,
Professora
de
Biologia?
- Na altura do
liceu, adorava a
disciplina
de
Biologia, mas, no
entanto, o que eu
queria ingressar na via científica, mas não tive
hipótese.
- Algum dia lhe passou pela cabeça desistir
e optar por outra profissão?
- Sim, várias vezes, pois o que eu queria mesmo
seguir era Antropologia.
- Há quantos anos exerce a função de
Professora?
- Há 20 anos.
- Durante estes anos, acha que a sua missão
de ensinar todos os alunos que passaram pelas
suas mãos foi cumprida com sucesso?
- Para alguns sim, para outros não. Depende…
- Gosta de lidar com os alunos? Qual a sua
maior dificuldade no relacionamento com os
alunos?
- Sim, a maior dificuldade é lidar com os alunos
do 3º ciclo, que estão na “idade do armário”!
- Tem noção de quantos alunos passaram
pelas suas mãos? Estarão agora bem sucedidos?
Pensar nisso é algo que lhe agrada?
- Claro que é!
- Se soubesse o que sabe hoje, teria tomado
a mesma opção (professora de Biologia)?

- Não, tinha ido para medicina dentária, estava
rica! Ah!ah!.
- Permita-nos a nós, alunos, que saibamos
um pouco mais de si. Ser professora deixa tempo
para a vida fora da escola?
- Muito pouco! Os professores levam muito
trabalho para fazer em casa, fazer testes, corrigir
testes, fazer trabalhos, preparar aulas…
- No seu tempo livre de que se ocupa?
- Adoro ver filmes, gosto de fazer mais coisas
mas não tenho tempo… Adoro ir ao cinema.
- Portugal atravessa um período de grande
perturbação (negativa) ao nível da economia.
Qual é a sua opinião acerca disto?
- Temos que aguentar! Não há nada a fazer…
Seguir em frente e tentar remediar a situação.
Entrevista conduzida por:
Ana Gomes e Raquel Cabo, 11ºB
------------------------------------------------------------ Olá! Como todos nós sabemos, está pela
primeira vez a exercer a sua profissão nesta
escola-sede, vinda da EBI. Está a gostar?
- Sim, porque é uma experiência nova.
- Algum dia pensou que viria a exercer esta
profissão? Gostava de ter outra profissão?
- Nunca. Claro que sim, gostava de ser
professora de Línguas, de Português/Inglês.
- Gosta de ser funcionária pública? Há
quantos anos exerce?
- Nem sempre, porque o salário não é aquele
que eu gostaria que fosse. Há 11 anos.
- Como é a sua relação com os alunos?
- Penso que é boa e divertida.
- Trabalhar numa escola fá-la recordar dos

seus tempos de
estudante?
- Sim, até porque
a escola onde estou
atualmente foi a
minha de estudante.
- Acho que os
alunos
do
Agrupamento da
Escola de Penalva
do Castelo podem
vir a ter o futuro desejado?
- Sim, porque os alunos têm capacidade e
vontade se quiserem chegar aos seus objetivos.
- Sentiu alguma diferença em relação à
comunicação com os alunos do ensino primário
e básico com os alunos do ensino secundário?
- Sim, porque a idade varia muito e há grandes
diferenças entre eles, naturalmente.
- Como ocupa os seus tempos livres?
- Com as minhas filhas, a passear e a brincar, e
também a descansar em casa.
- Como todos nós sabemos, estamos todos a
passar uma época difícil, uma época de crise.
Faz alguma coisa para combater a crise?
- Faço, evito gastos desnecessários e tento
passar esta mensagem às minhas filhas.
- Acha que a escola deve fazer alguma coisa
para combater a crise?
- A escola é autónoma de decidir o que fazer
quanto a isso.
Entrevista conduzida por:
Beatriz Albuquerque e Patrícia Pereira,
11ºB

TABACO
Tabaco é o nome comum dado às plantas do género
Nicotiana, originárias da América. Um dos seus
principais componentes é a nicotina.

que foram publicados os primeiros relatos científicos que
relacionavam o cigarro a doenças que causavam nas
pessoas que fumavam.

sendo fumadores, se encontram frequentemente
expostos ao fumo.

A história do tabaco
Os povos indígenas da América utilizavam o tabaco
com fins medicinais.
Foi trazido para a Europa pelos espanhóis no início
do século XVI.
Em 1561, Jean Nicot (de onde deriva o nome da
nicotina), embaixador francês em Portugal, aspirava-o
moído (rapé) e percebeu que ele aliviava as suas
enxaquecas. Com o sucesso deste tratamento, o uso
do rapé começou a popularizar-se.
Foi em Espanha que se criou aquilo que seria o
primeiro charuto.
Só por volta de 1840 começaram os relatos do uso
de cigarro.
Com o consumo banal do tabaco, a finalidade
terapêutica com que começou a consumir-se o tabaco
desapareceu, passando a existir o hábito de fumar por
prazer.
O uso do cigarro tomou enormes proporções a partir
da 1ª Guerra Mundial (1914-1918), mas só em 1960 é

O Tabagismo
Anualmente, cerca de
4,9 milhões de pessoas
morrem, em todo o mundo,
em resultado do tabagismo.
Em 2020/2030, esse
número poderá chegar aos
10 milhões de pessoas, por
ano, se não houver mudança de atitudes no consumo
de tabaco (Organização Mundial de Saúde).
Uma vez iniciado o consumo do tabaco, rapidamente
se transforma em dependência (física e psicológica),
provocada por uma droga - a nicotina – presente na
folha do tabaco.
O fumo produzido pelo consumo do tabaco contém
milhares de compostos químicos com efeitos tóxicos e
irritantes, dos quais mais de 40 são reconhecidos como
cancerígenos.
O tabagismo não é factor de risco apenas para o
próprio fumador, mas também para aqueles que, não

Estudos confirmam a associação entre o
tabagismo e...
• Um terço de todos os casos de cancro;
• 90 por cento dos casos de cancro do pulmão;
• Cancro do aparelho respiratório superior (lábio,
língua, boca, faringe e laringe);
• Cancro da bexiga, rim, colo do útero, esófago,
estômago e pâncreas;
• Doenças do aparelho circulatório;
• Bronquite crónica (75-80 por cento), enfisema e
agravamento da asma;
• Irritação ocular e das vias superiores.
Fumar reduz a esperança média de vida em cerca
de dez anos!
Podemos concluir:
• Vale a pena deixar de fumar porque os não
fumadores têm uma vida mais saudável;
• Parar de fumar diminui o risco de morte prematura.
Os ex-fumadores vivem em média mais anos do que os
fumadores.
Trabalho realizado por: Eva Almeida, 6ºA

Escola viva
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XXX OLIMPÍADAS PORTUGUESAS DE MATEMÁTICA
A Sociedade Portuguesa de Matemática
(SPM) organiza, neste ano letivo de 2011/
2012, as XXX Olimpíadas Portuguesas de
Matemática (OPM). As OPM contemplam para
os 3º e 4º anos as Mini-Olimpíadas, para o 5º
ano as Pré-Olimpíadas e para o 6º e 7º ano a
Categoria Júnior. A Categoria A será para o
8.º e 9.º ano e a Categoria B para o 10º, 11º e
12º.
No passado dia 9 de Novembro, pelas
15h30, realizou-se a 1ª Eliminatória das OPM
(http://www.spm.pt/olimpiadas/), dando-se
cumprimento a uma das atividades do Plano
Anual de Atividades do Agrupamento.
Apenas nas Categorias Júnior, A e B
haverá duas eliminatórias e uma Final
Nacional que, nesta edição, terá lugar na
Escola Secundária Domingues Sequeira, em
Leiria.
Tendo como principal objectivo incentivar
e desenvolver o gosto pela Matemática e
detetar vocações precoces nesta área do
saber, as OPM são também o meio de seleção
das equipas que irão representar Portugal na
segunda edição das Olimpíadas de
Matemática da Lusofonia (OML), que
decorrerão em Julho de 2012, no Brasil, nas
Olimpíadas Internacionais de Matemática
(IMO), que realizar-se-ão na Argentina,
também, em Julho de 2012, e nas Olimpíadas
Ibero-Americanas de Matemática, que terão
lugar em Setembro de 2012, na Bolívia.
A 1ª Eliminatória efetuou-se nas duas
Escolas do Agrupamento, tendo 37 alunos
realizado a prova na Escola Sede e 48 alunos
na E. B. I. de Ínsua.
Agora só resta aguardar pelos resultados
a nível nacional!

Lista Ordenada das Melhores
Classificações
(EBI de Ínsua)
Categoria Pré-olimpíadas (5º ano)
21 participantes

Categoria Júnior (6º ano)
27 participantes

Categoria B (Ensino Secundário)
9 participantes
(Escola Sede)
Categoria Júnior (7º ano)
6 participantes

Categoria A (8º e 9º anos)
22 participantes

PROJETO
MATEMÁTICA ENSINO

A Casa da Ínsua e as Isometrias
Ao visitar a Casa da Ínsua reparei que existiam uma série de isometrias na sua construção e na
natureza que a rodeia.
O palacete e a flor de lis são, na Matemática, um caso de reflexão porque podemos imaginar um
eixo, dividindo em duas partes iguais cada uma das construções.
No jardim, observando bem, encontrei esta planta em que cada folha, em relação a outra, é uma caso
de rotação…
Também os diferentes canteiros do jardim são exemplos de transformações por translação.
A Matemática está mesmo em todo o lado!
Trabalho realizado por: Rogério Craveiro Carvalho, 6ºA

O Projeto Matemática Ensino – PmatE
(http://pmate.ua.pt), promovido pela
Universidade de Aveiro, à semelhança de anos
anteriores, realizou o TDmat - um teste
diagnóstico em Matemática para alunos que
ingressem nos 4º, 6º, 9º e 12º anos.
Realizados numa plataforma de ensino
assistido por computador, disponível apenas
na Internet, os TDmat têm como objetivo aferir
os conhecimentos e as competências básicas
adquiridas pelos alunos, diagnosticando
também as lacunas e as fragilidades que estes
apresentam durante o seu percurso escolar.
Os alunos do 7º e 10º anos deste
Agrupamento, dando cumprimento a uma das
atividades do Plano Anual de Atividades,
realizaram o TDmat.
Grupo de Professores de Matemática
do 3º Ciclo e Ensino Secundário

passatempos

Página 26

PROJETO
“CARE”
NO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
DE PENALVA DO CASTELO
Identifica os oito países, e respetivas capitais, de onde eram
oriundos os alunos e professores participantes.
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Faz corresponder a cada tópico uma alínea, por forma a completar
corretamente a grelha.

CJ - Ana Sofia Rodrigues, Daniela Soares e Fabiana Gomes
(8ºC) Fábio Gomes e Nuno Oliveira (9ºC)

O nosso Magusto em BD

C J – Raquel Vitória, 7ºD

Adivinhas
1-Se me rio… de mim sai uma donzela,
mais donzela do que eu ela vai com quem
a leva, eu fico com quem me deu.
2-Tenho coroa sem ser rei e raiz sem
ser planta, dou sustento à minha gente mas
também faço sofrer.
3-Qual é coisa, qual é ela, que é redonda
como o sol, tem mais raios do que uma
trovoada e anda sempre aos pares?
4-Qual é coisa, qual é ela, que atravessa
todas as portas sem nunca entrar nem por elas sair?
5- Qual o Oceano que não se zanga com ninguém?

Vamos rir!
1 - Qual a parte da casa que vive apressada?
2 - O que faz o narrador para bater o recorde?
3 - O que perguntou a fechadura à chave?
4 - O que disse a areia da praia ao mar?
Recolhido por Clube de Jornalismo

A) José e Maria
B) Estábulo
C) Natais e Janeiras
D) Pinheiro
E) O Salvador
F) Vermelho e verde
G) Pai Natal
H) Estrela
I) Família
J) Trenó
L) Aletria e filhós
M) Jesus
N) Presentes
O) Fraternidade
P) Belém
Q) Consoada
R) Bolo-rei
S) Missa do Galo

CARE – Países participantes e suas capitais

1 - Nasceu no dia 25 de dezembro.
2 - Guiou os Reis Magos.
3 - Cidade onde nasceu o Salvador
4 - Local onde terá sido dado à luz.
5 - Pais de Jesus.
6 - Cognome de Jesus.
7 - Sentimento característico desta época.
8 - Bolo famoso nesta quadra.
9 - Árvore que enfeitamos nesta quadra.
10 - Principais cores utilizadas nesta época.
11 - Celebra-se na noite do dia 24.
12 - Celebração eucarística da meia-noite.
13 - Doçarias tradicionais.
14 - Cantares de porta em porta.
15 - As crianças aguardam-no ansiosamente.
16 - No nosso imaginário, é puxado pelas renas.
17 - Abrem-se à meia-noite.
18 - Natal é a festa da …

SOLUÇÕES
ADIVINHAS o ouriço; o dente; a roda da bicicleta; a fechadura; o
Pacífico.
PARA RIR o corredor; nada; “Vamos dar uma voltinha?”; “Deixate de ondas!”
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APOIA O ENSINO EM
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