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Produtos Artesanais
A tentação dos aromas
O Projeto Art’Alva é
desenvolvido no Clube de Ciência
do Agrupamento de Escolas de
Penalva do Castelo e conta com a
participação de alunos do 8º e 9º
ano, orientados por uma
professora/dinamizadora.
Para além de se pretender
desenvolver
nos
alunos
capacidades e competências
experimentais e técnicas, este
Projeto propõe-se fomentar o
tratamento de resíduos e o
reaproveitamento de excedentes;
fazer um levantamento das
matérias-primas da região
suscetíveis de serem utilizadas no
fabrico de produtos artesanais,
nomeadamente sementes, plantas,
azeite e produtos de produção
apícola; valorizar os recursos
naturais da região; envolver a
Comunidade, nomeadamente
através de parcerias com
instituições e/ou produtores locais;

divulgar as potencialidades/
possíveis utilizações de alguns
recursos naturais da região;
produzir produtos artesanais,
como sabonetes, velas e outros;
conceber uma empresa escolar,
nas suas mais variadas vertentes.
Houve a necessidade de
distribuir tarefas, para agilizar
procedimentos e para uma mais
fácil
e
produtiva
operacionalização do Projeto.
Assim, os alunos estão divididos
em grupos: departamento de
produção/controlo de qualidade,
departamento
financeiro/
administrativo e departamento de
relações públicas/marketing.
O Projeto Art’Alva está a
participar em vários concursos,
nomeadamente:
- Escolas Empreendedoras Rede de Empreendedorismo da
CIM Viseu Dão-Lafões, da
responsabilidade
da

GesEntrepreneur
–
Empreendedorismo Sustentável.
- INOVA - Jovens Criativos,
Empreendedores para o Século
XXI, Concurso de Ideias –
Direção Geral de Educação.
- Prémio Fundação Ilídio Pinho

Júri Regional na 1ª fase, em
Coimbra, no passado dia 2 de
abril.
Durante o terceiro período,
proceder-se-á à angariação de
parceiros/patrocinadores para se

AGENDA DO 3º PERÍODO
⇒ Início: 22 de abril
Termo: 6 de junho para o 6º, 9º, 11º e 12º ano (turmas com avaliação externa)
13 de junho para os restantes anos
4 de julho para a Educação Pré-escolar
junho / julho - a confirmar para os cursos do Programa NOVAS
OPORTUNIDADES (CEF, PROFISSIONAIS e E.F.A.), de acordo com as
respetivas horas de formação previstas
⇒ 24 de abril a 1 de maio: comemoração do 40º aniversário do “25 de abril”
⇒ 1 de junho: X PERCURSO PEDESTRE HISTÓRICO-CULTURAL “Caminho dos Galegos”
⇒ 13 de junho: Encerramento do Ano Letivo para a Educação Pré-escolar e 1º CEB
com realização de uma Feira à moda antiga, no Largo Magalhães Coutinho, e
ida ao Circo (oferta da Câmara Municipal)
⇒ 15 de junho: RECRIAÇÃO DA OUTORGA DO FORAL DE REI D. MANUEL, EM 1514,
no âmbito da comemoração dos 500 anos da efeméride
⇒ Afixação das pautas de avaliação interna (anos sujeitos a avaliação externa: 6º,
9º, 11º e 12º ano): 13 de junho
⇒ PROVAS FINAIS DO 1º, 2º E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO – 4º, 6º e 9º ano:
- 4º e 6º ano
1ª Fase (obrigatória) – 19 (Português) e 21 (Matemática) de maio
2ª Fase – 9 (Português) e 14 (Matemática) de julho
Afixação das pautas com os resultados: 12 de junho (1ª F) e 25 de julho (2ª F)
- 9º ano
1ª chamada (obrigatória) – Português: 17 de junho; Matemática: 23 de junho
2ª chamada (para situações excecionais) – Português: 25 de junho; Matemática:
27 de junho
Afixação das pautas com os resultados: 1ª chamada – 14 de julho; 2ª chamadas
- 18 de julho
⇒ PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO 1º E 2º CICLOS:
1ª Fase – chamada única - de 12 a 21 de maio para os dois ciclos
2ª Fase – chamada única - de 7 a 14 de julho para os dois ciclos
Afixação das pautas com os resultados: 1ª Fase – até 12 de junho; 2ª Fase – até
25 de julho
⇒ PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO 3º CICLO:
1ª Fase – chamada única - de 16 a 24 de junho para os dois ciclos
2ª Fase – chamada única - de 1 a 5 de setembro para os dois ciclos
Afixação das pautas com os resultados: 1ª Fase – 14 de julho; 2ª Fase – 11 de
setembro
⇒ EXAMES NACIONAIS E PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO ENSINO
SECUNDÁRIO:
1ª Fase (obrigatória): de 17 a 27 de junho
2ª Fase (só para quem não tenha aprovação na 1ª Fase ou pretenda realizar
melhoria em exame realizado na 1ª F. e no mesmo ano letivo): de 17 a 21 de julho
Afixação das pautas com os resultados: 1ª Fase – 11 de julho; 2ª Fase – 4 de agosto

“Ciência na Escola”.
Relativamente a este último, o
Projeto foi selecionado para a 2ª
fase, tendo o Agrupamento estado
representado na cerimónia de
entrega do prémio de participação
dos projetos selecionados pelo

continuar a desenvolver e projetar
o Projeto Art’Alva a nível local/
regional. Para tal, contamos com
a colaboração de todos!
A docente coordenadora,
Cláudia Saraiva
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Relatório da visita de estudo a Lisboa, com incursão ao Parlamento e
ao Myriad by SANA Hotel, realizada no dia 6 de fevereiro
Este relatório tem como
conteúdo o relato dos mais
importantes acontecimentos
sucedidos na referida visita de
estudo, em que a turma do 12ºB
participou.
A partida do autocarro, com
destino a Lisboa, aconteceu às
sete horas, em ponto, ainda com
os alunos meio ensonados, mas
mesmo assim fazendo uma
grande algazarra. A viagem até à
capital foi longa, até mesmo
fatigante, mas, chegados a Lisboa,
dirigimo-nos à Assembleia da
República, onde pudemos visitar
e conhecer algumas divisões
muito importantes daquele
edifício, tais como a sala de
debate, o salão nobre, a biblioteca

e a sala dos Passos Perdidos,
acompanhados de perto pelo
deputado Acácio Pinto, eleito pelo
círculo de Viseu.
Foi muito interessante conhecer
mais profundamente a história e
detalhes de um local onde se tomam
decisões tão importantes e que
marcaram o passado e marcarão
o futuro do nosso país e da
população portuguesa.
Seguiu-se o almoço no centro
comercial Vasco da Gama, situado
no Parque das Nações. Finalizado
o almoço, os alunos tiveram algum
tempo de lazer, onde puderam
fazer compras ou passear.
De seguida, fomos a pé até ao
Hotel Myriad, onde tivemos uma
visita guiada com um funcionário

IMPRESSÕES DA VISITA AO PARLAMENTO
« A visita à Assembleia da
República foi uma boa iniciativa,
pois, ao realizarmos esta visita,
ficámos a conhecer como
funcionam as sessões no
parlamento, alguns deputados e
ajudou- nos a perceber melhor
a matéria que estávamos a dar.
As turmas participantes,
juntamente com as professoras,
na parte da manhã, visitaram o
Parlamento, a Escadaria Nobre,
a Sala do Senado, o Salão Nobre,
a Sala dos Passos Perdidos, a
Sala das Sessões, onde
estivemos a assistir à sessão
nessa mesma tarde, a Biblioteca
e o Refeitório das Frades, onde
tirámos fotografias.
Esta visita teve vários
objetivos, nomeadamente
sensibilizar para participação
democrática / educação para a
cidadania,
conhecer
a
Assembleia da República e o
funcionamento de um órgão de
soberania e desenvolver o

espírito crítico.
Nos locais visitados fomos
muito bem recebidos, foram muito
simpáticos connosco, muito
atenciosos e no Parlamento ainda
nos deram uns presentes: um livro
do Parlamento e uma Constituição
da República Portuguesa em
miniatura. »
Estela Figueiredo, 11ºD
(in Relatório da visita de estudo)
« ... Pessoalmente, acho que foi
uma visita surpreendente, pois
afinal é tudo muito diferente
daquilo que eu imaginava, desde as
salas, os corredores,… até o debate
entre os deputados. A visita guiada
pelo Parlamento foi assim
relevante.
O ambiente em que decorreu a
visita foi bom, houve uma boa
organização e uma grande
harmonia entre professoras e
colegas. »
Raquel Ventura , 11ºD
(in Relatório da visita de estudo)

do mesmo. É um hotel de 5
estrelas muito charmoso, com a
particularidade de ser construído
quase na totalidade dentro do rio,
tendo os quartos, todos eles sem
exceção,
vista
para
o
deslumbrante rio Tejo, rasgado
pela ponte Vasco da Gama até ao
horizonte. O modernismo marca
o estilo do hotel Myriad, uma
unidade muito dinâmica e aliado
às novas tecnologias, com 23
pisos, todos eles incríveis.

Concluída a visita, voltámos ao
centro comercial Vasco da Gama,
onde esperámos o autocarro para
uma viagem de volta, longa e ainda
mais fatigante.
Para finalizar, resta dizer
apenas que foi uma visita muito
interessante, que enriqueceu
bastante os nossos conhecimentos
e que certamente será para
repetir.
Miguel Costa, 12ºB
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Projeto “Sénior Ativo +”
A Câmara Municipal – através do GDJTL –
proporcionou aos utentes dos lares e centros
de dia do concelho, uma aula de hidroginástica
no âmbito do projeto “Sénior Ativo +”, que, numa
primeira fase, pretende abranger os lares e
centros de dia do concelho e, numa segunda
fase, toda a população do concelho com mais
de 60 anos de idade. Com a implementação
destas aulas, pretende-se fomentar a prática
desportiva e a criação de hábitos de vida
saudável, proporcionando novas experiências
e sensações em contextos distintos e momentos
de salutar convívio.

Câmara Municipal promove
Caminhadas
A Câmara Municipal tem vindo a promover
Caminhadas – integradas no projeto “Penalva
em Movimento” – que se realizam ao domingo
em diferentes percursos, de modo a aliar a
prática saudável do exercício físico à fruição
dos encantadores recantos, sítios e paisagens
naturais existentes no concelho.
Os eventos contam com o apoio da
Farmácia Claro, Farmácia Silveira e
Associação dos Bombeiros Voluntários de
Penalva do Castelo. Com esta iniciativa, a
autarquia pretende sensibilizar os penalvenses
para a importância do exercício físico e
incentivá-los para a prática regular.

XXIII Feira/Festa do Pastor e
do Queijo
Certame atraiu milhares de
visitantes
A XXIII Feira/Festa do Pastor e do Queijo,
realizada pela Câmara Municipal no dia 8 de
fevereiro, foi muito participada ao nível dos
diversos expositores que marcaram presença

no certame e teve uma projeção mediática
invulgar, sobretudo devido às seis horas de
transmissão em direto do programa televisivo
“Aqui Portugal” (RTP1), a partir de Penalva do
Castelo.
A Autarquia decidiu dar um novo formato
ao evento, concentrando no centro cívico da
vila os diversos feirantes habituais e também a
programação festiva, que começou com a
arruada pela Banda Musical e Recreativa e se

pela comunidade

prolongou com a
atuação de diversos
grupos recreativos e
culturais concelhios
(rancho folclórico, tunas
e grupos de cantares).
O Presidente da
Câmara apresentou
como prioridade a
criação de uma queijaria
municipal e armazém de
produtos agrícolas, de
forma a proporcionar
aos
pequenos
produtores adequadas
condições de laboração
do queijo e ainda o
escoamento dos excedentes dos agricultores
pelas IPSS.
A Diretora Regional da Agricultura encorajou
os pastores e queijeiros a continuarem estas
atividades, desafiando os jovens a apostarem
na agricultura e a aproveitarem os incentivos
financeiros do novo quadro comunitário de
apoio.
Quatro dezenas de expositores estiveram
presentes ao longo do dia: várias instituições,
queijeiros, adegas, produtores de fumeiro,
artesanato…
Uma dúzia de queijarias licenciadas e
outros queijeiros comercializaram milhares de
quilos de queijo e durante o dia foi possível
visitar as exposições de pintura e trabalhos
escolares patentes na Biblioteca e na Câmara
Municipal.
No programa televisivo realizado durante a
tarde, desfilaram vários artistas que garantiram
a animação dos presentes no recinto da festa
e a difundiram aos portugueses que assistiram
à transmissão em direto, bem como às
comunidades portuguesas no dia seguinte.
No dia 9, realizaram-se as iniciativas
“Sabores de Penalva” à qual aderiram
estabelecimentos de
restauração concelhios,
que proporcionaram uma
prova de queijo aos
clientes, acompanhada
da maçã Bravo de
Esmolfe, e visitas
acompanhadas a uma
queijaria.
Esta Feira/Festa é uma
aposta da Câmara
Municipal na promoção
da economia local e na
divulgação do património,
cultura, gastronomia,
turismo
e
outras
potencialidades do concelho, que ganhou
amplitude nacional e internacional com a
emissão televisiva.

“Queijo Serra da Estrela
à Chef”
A Câmara Municipal, em parceria com a
Visabeira Turismo, promoveram no dia 15 de
fevereiro, na Casa da Ínsua, o evento “Queijo
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Serra da Estrela à Chef”.
Esta iniciativa pretendeu sensibilizar o
cliente final para a importância da certificação
do Queijo Serra da Estrela. O evento “Queijo
Serra da Estrela à Chef” juntou, no Hotel Casa
da Ínsua, seis dos melhores chefs portugueses
com o objetivo de promover e valorizar o Queijo
Serra da Estrela DOP (Denominação de
Origem Protegida). A iniciativa teve três
momentos fundamentais: menu degustação,
painel de discussão e prova-cega de queijo.

Comemoração dos 500 anos do
Foral Manuelino
No âmbito das “Comemorações dos 500
anos da atribuição do Foral Manuelino” ao
concelho de Penalva do Castelo, a Câmara
Municipal assinalou esta efeméride, no dia 10
de fevereiro, com a realização de iniciativas
culturais direcionadas à comunidade escolar
e à população em geral.
Durante a tarde, realizaram-se duas
Sessões Escolares: “À Descoberta do Foral
Manuelino de Penalva do Castelo” (para alunos
do 2.º CEB) e “O Foral Manuelino e a Formação
do Concelho de Penalva do Castelo” (para
alunos do 3.º CEB e ensino secundário). Pelas
21:00h, no salão nobre dos Paços do Concelho,
decorreu uma Sessão Pública na qual foi
proferida a palestra “O Foral de Penalva do
Castelo no âmbito da Reforma Manuelina”,
sendo orador o Prof. Dr. João Luís Inês Vaz
(ex-Governador Civil do Distrito de Viseu) e
que contou com a presença da Edilidade
penalvense, autarcas, outras entidades e
população em geral.

Autarquia e “Os Melros” de
Germil assinaram CLDS+
O Presidente da Câmara e “Os Melros” –
Associação Cultural, Social, Recreativa e
Desportiva de Germil assinaram um protocolo
de compromisso para formalizarem o Contrato
Local de Desenvolvimento Social (CLDS+),
cujo projeto do município é coordenado
localmente e executado por esta associação.
O programa CLDS+ visa promover a
inclusão social dos cidadãos, mediante a
execução de ações em parceria com outras
entidades e instituições.
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Com este projeto, a Associação “Os Melros”,
em parceria com o município, pretendem
aumentar as respostas sociais existentes no
concelho e intervir junto da população mais
carenciada, em parceria com outras instituições
concelhias.

Piscinas Municipais celebraram
8.º Aniversário
Foi comemorado, no dia 15 de fevereiro, o

escola viva

residentes no concelho, a participação em
medidas de emprego que têm como finalidade
essencial a inserção de desempregados e
jovens à procura de primeiro emprego no
mercado de trabalho: CEI e CEI+ – contrato
emprego-inserção; CEI – património ativo e
Estágios Profissionais. Nestes programas de
emprego, a Autarquia investe, mensalmente,
cerca de quinze mil euros, comparticipando
os encargos relativos à bolsa mensal e
subsídios de refeição e transporte.

Câmara participou na BTL

8º aniversário das Piscinas Municipais, com a
realização de várias atividades gratuitas (aula
de Zumba Fitness, uma peça de teatro e uma
aula de Hidroginástica), promovidas pela
Câmara, através do seu gabinete de Desporto,
Juventude e Tempos livres.

Autarquia apoia a
Empregabilidade
A Câmara Municipal está a proporcionar a
setenta pessoas de várias faixas etárias,

A Câmara Municipal participou na 26.ª
edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL),
no dia 14 de março – dedicado à Comunidade
Intermunicipal de Viseu e Dão Lafões
(CIMVDL) – integrada no Stand do Turismo do
Centro de Portugal (TCP). A autarquia
penalvense proporcionou um momento de
degustação dos produtos locais mais
emblemáticos do concelho – Queijo da Serra,
Maçã Bravo de Esmolfe, Vinho Dão de Penalva
e Pastel “Feijão de Castendo”.

Câmara de Penalva assinalou o
Dia Mundial da Poesia
A Câmara Municipal assinalou o Dia Mundial
da Poesia – instituído pela UNESCO em 1999
e celebrado a 21 de março – com iniciativas
de promoção da poesia de autores de língua
portuguesa. A Autarquia penalvense ofereceu
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a cada funcionário um poema de escritores
nacionais. Alargou ainda a iniciativa aos utentes
da Biblioteca Municipal durante o fim-desemana, proporcionando a audição de poesia
nas secções infantojuvenil e de adultos.

Dia Internacional das Florestas
O Município associou-se às comemorações
do Dia Internacional das Florestas, celebrado
a 21 de março, com a plantação de uma
centena de árvores da espécie Pinheiro-manso
numa parcela envolvente à Anta do Penedo do
Com, situada em área florestal na freguesia
de Esmolfe. Nesta iniciativa, marcaram
presença meia centena de voluntários e
representantes do Município, Junta de
Freguesia de Esmolfe, Dão Flora, Clube de
Sementes de Castendo e alunos da turma do
Curso de Educação e Formação (CEF) de
Jardinagem e Espaços Verdes do Agrupamento
de Escolas.

Câmara ofereceu ida das
crianças ao Circo
A Câmara Municipal brindou quatro
centenas e meia de crianças das escolas do
1º CEB e jardins-de-infância do concelho e
seus professores, educadores e funcionários
com uma ida ao circo, no dia 25 de março. O
Município penalvense ofereceu o ingresso no
espetáculo e o transporte, cuja verba rondou
os mil euros.

ENTREVISTA
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ONDE P
ARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
PARAM
- Nos últimos tempos, tem
sido vista na nossa escola,
devido à participação do nosso
Agrupamento em projetos
comunitários que envolvem
alunos e professores. O que
sentiu com este regresso à escola
onde passou 8 anos da sua vida?
- Senti-me… Para mim é um
prazer poder proporcionar este
tipo de oportunidades, porque eu
também as tive, noutros
contextos. Foi o reviver de muitas
memórias, o reencontro de
professores... Acima de tudo
porque guardo boas memórias
daquela “casa” que é de todos nós.
- Há 20 anos, em 1994, pôs
“aqui o seu pezinho” pela
primeira vez. O que recorda
desse tempo?
- Recordo-me que ia ser um
grande desafio, porque o meu
irmão já cá estudava e ele era o
meu herói. Era a ”escola dos
grandes” e tudo era enorme
(salas, etc.). Estava habituada a
ter só um professor e depois já
eram muitos, eram alunos de
todas as aldeias mas apesar de
todas estas diferenças o primeiro
impacto foi muito positivo.
- O que mais a marcou em
termos positivos?
- Sem dúvida as amizades que
ainda hoje perduram, a relação
com os professores, com alguns
em particular, e as próprias
competências adquiridas que
foram a “bagagem” para a
universidade.
- E no lado oposto há algo
que não esquece?
- Talvez uma ameaça de
bomba que houve, fomos todos
retirados das salas, andava no
5º ano. Curiosamente ocorreu
por altura das provas globais. E
a morte de um rapaz mais velho
num trágico acidente.
- Conte-nos algum episódio
singular, alguma experiência
engraçada
que
guarda
especialmente.
- Recordo pelo menos três!
Estávamos numa sala de aula do
bloco 1, no segundo andar, e
alguém atirou um caroço de uma
pera que bateu na cara de uma
colega nossa. Inicialmente
ficámos em silêncio e depois
começámos todos a rir. Outro
episódio engraçado foi um colega
meu que ficou pendurado no vão
de escada do Bloco 1 e uma
colega, a mais pequenina da
turma, inclusivamente, foi para
o lado de baixo dizer para ele cair
que ela o segurava. O terceiro foi
também numa sala de aula: o

A Escola-sede regista 27
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 nasceu em Penalva
do Castelo em maio de 1984 e
A nossa ex-aluna de hoje,
que, após o cumprimento do 1º
aquando da entrada na nossa
ciclo na escola primária da Vila,
escola, em 1994
desenvolveu na atual escolasede o seu percurso do 5º ao 12º ano, entre os anos letivos de
1994/95 e 2001/02, tendo frequentado e concluído, no ensino
secundário, o curso geral do Agrupamento 4 – Humanidades.
Seguiu-se o ensino superior, em Lisboa, com a licenciatura
em Estudos Europeus, durante a qual teve a oportunidade de
frequentar a Universidade de Varsóvia, na Polónia, ao abrigo
do programa Erasmus.
Concluída a licenciatura, rumou novamente a outro país, a
Espanha, onde cumpriu um estágio ao abrigo do programa
Leonardo da Vinci, durante 6 meses, período em que teve o
seu primeiro contacto com a gestão de projetos comunitários
e de cooperação internacional.
Em termos de experiência profissional, cumpriu um contrato
de trabalho na Escola de Condução São Cristóvão, nesta vila, e
em paralelo foi dando formação e prestando consultoria, na
área de assuntos europeus, em parceria com organismos da
União Europeia. Desde janeiro de 2011, encontra-se na
Adamastor - Associação Cultural sediada em Viseu, uma
associação juvenil que tem como principal mote a mobilidade
internacional da juventude Europeia com o propósito de
melhorar as suas competências pessoais, profissionais e criar
dinâmicas territoriais locais de consciencialização para uma
cidadania mais ativa e participativa. A atividade da Adamastor
desenvolve-se na sua maioria no âmbito de Programas
Comunitários como é exemplo o Programa Juventude em Ação
e o Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida agora
convertidos no Programa ERASMUS+.
Paralelamente à ativ idade da Adamastor, é também
formadora da Bolsa Nacional de Formadores do Programa
Juventude em Ação.
Referimo-nos a Andreia Filipa Pinto Monteiro, com quem
conversámos num destes sábados de março último.
professor puxou a persiana com
a mão e metade caiu para o
recinto exterior; passados uns
minutos, a funcionária aparece
com a persiana debaixo do braço
para levar a outra parte para
mandar arranjar. Foi uma risada!
- Como foi a passagem pelo
ensino superior?
- Foi uma experiência muito
boa, porque felizmente optei por
uma área que corresponde ao
meu perfil e que que eu gosto de
fazer, fiz bons amigos, adquiri
muitos conhecimentos com
professores fantásticos, num
ambiente académico muito bom.

- Está ligada à Associação
Adamastor e à gestão de
projetos comunitários… Pode
explicar-nos o que faz a
Associação e as suas tarefas?
- A Adamastor é uma
associação juvenil que tem como
principal missão a capacitação,
através de programas de educação
formal e não formal, promovendo
assim uma forma consciência
europeia e uma maior participação
na vida civil. Na associação, a
minha função é ser responsável
pela redação dos projetos que mais
tarde irão financiar as atividades
para os jovens. Sou também
animadora juvenil e coordenadora
dos programas de mobilidade dos
jovens estrangeiros que vêm para
Viseu à procura de uma nova
experiência de vida.
- Verificamos que viaja
bastante e que acompanha
jovens de vários países… O que
aprecia mais nos jovens e nos
intercâmbios entre jovens de
vários países?
- O antes e o depois, como são
os jovens antes da experiência e
após e as amizades que se criam.
Embora sejam programas de
curta duração, há amizades que
ficam
para
sempre,
a
solidariedade que existe entre
diferentes nacionalidades e
também preconceitos que são
derrubados nessas experiências.
- Como situa Portugal na
Europa?
- Para mim, é o início da
Europa e não o fim, como muitos
afirmam. Não sou nacionalista,
mas conheço outras realidades
europeias e afirmo que Portugal
e os portugueses têm muitas
potencialidades e somos tão
bons ou melhores que os países
mais ricos, acima de tudo porque
temos um grande coração,
somos muito sensíveis e temos
uma mente muito aberta e algo
que pode parecer estranho dizer
mas os Portugueses têm sensocomum. Só precisamos de mais
autoestima para ultrapassarmos
esta noção de que estamos na
cauda da Europa.
- O que aprecia mais nos
seus tempos livres?
- Estar com a minha filhota,
passear o cão, ler, fazer TT e
beber chá com os amigos.
- Obrigada por disponibilizar
um pouco do seu tempo à nossa
escola e ao nosso jornal!
Entrevista conduzida por:
Ana Sofia Dinis e Raquel
Martins, 12ºB
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A Iniciativa Novas Oportunidades tem o firme
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.
Divulgada a oferta formativa em vigor na última
edição do PENA JOVEM, informamos os nossos
leitores sobre o ponto de situação atual, em relação à
iniciativa Novas Oportunidades.
- CEF – Curso de Educação e Formação da
área de Jardinagem e Espaços Verdes, com 1200
horas de formação, incluindo 210 de estágio no final,
de nível 2 e de tipo 3 (duração de 1 ano), que confere
certificação escolar equivalente ao 9º ano e
qualificação profissional de nível 2.
O curso encontra-se em pleno funcionamento,
constitui uma resposta adequada ao perfil dos 20
formandos que o frequentam e tem dado um forte
contributo para o embelezamento do espaço escolar
da escola-sede, tornando-o mais cuidado e aprazível,
onde não falta um pequeno lago, floreiras, ninhos de
madeira em certas árvores, como o evidencia o nº 2
da publicação “Boletim do CEF de JEV”, trimestral,
como suplemento do PENA JOVEM.
- Cursos profissionais, com 3100 (3200 para os
cursos de 1º ano, segundo a nova matriz publicada no
Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho) horas de
formação (3 anos), que conferem certificação escolar
equivalente ao 12º ano, de nível 3: os formandos dos
cursos de 3º e último ano (Técnico de Restaurante/Bar
e Técnico de Viticultura e Enologia) cessarão as atividades
de formação na escola em maio próximo e retomarão a
formação em contexto de trabalho nas empresas
parceiras do ramo, de forma a cumprirem as 420 horas
previstas (170 horas no 2º ano + 250 horas no 3º ano),
exceto os do curso de Viticultura e Enologia, que já
cumpriram ou estão a concluir, no caso de alguns
formandos, o respetivo estágio, retomado em setembro
último e cumprido ao longo do presente ano letivo, num
dia por semana, de forma a acompanhar a temporada
vinícola da empresa, desde a vindima.
Por sua vez, os seus colegas mais novos, dos
cursos de 1º ano (Técnico Auxiliar de Saúde; Técnico
de Eletrónica, Automação e Computadores) e de 2º
ano (Técnico de Eletrónica de Áudio, Vídeo e TV;
Técnico de Restauração – variante de Cozinha/
Pastelaria) cumprirão as horas de formação previstas
para este ano até meados de junho, após o que os
cursos de 2º ano iniciarão a Formação em Contexto
de Trabalho (estágio em empresa). No presente ano,
existe uma novidade que é o facto de 15 formandos
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de 2º ano, já definidos, realizarem o estágio em
empresas de Espanha (Jerez de la Frontera) e de
Itália (Campobasso), ao abrigo do projeto INICIA –
Mobilidades LDV Formação Profissional Inicial, do
Programa Leonardo Da Vinci.
Neste 2º período, cumpre destacar-se o
lançamento, na última Feira-Festa do Pastor e do Queijo
da Vila, do vinho tinto “Pede Rachis”, concebido na
escola-sede pelo curso de Viticultura e Enologia (ver
notícia neste jornal), o funcionamento do Restaurante
Pedagógico do 11ºD e 12ºB - Cursos Profissionais de
Técnico de Restauração (variantes de Cozinha/
Pastelaria e de Restaurante/Bar), os quais têm

dinamizado pequenos eventos quer no Agrupamento,
quer na comunidade, ou colaborado em grandes
eventos como a Feira-Festa do Queijo e a iniciativa
“Sabores de Penalva”, nos restaurantes aderentes.
Criados os cursos técnicos
superiores profissionais
«Com o objetivo de adequar a oferta educativa tanto à
diversidade da procura quanto às necessidades do país em
termos de quadros qualificados foram criados os cursos
técnicos superiores profissionais.
À semelhança dos atuais cursos de especialização
tecnológica (CET), estes novos cursos, criados através
do decreto-lei n.º 43/2014, de 18 de março, atribuem um
diploma não conferente de grau académico, correspondente
ao nível 5 do Quadro Europeu de Qualificações, e têm uma
duração de dois anos.
Os cursos técnicos superiores profissionais (CTSP) serão
ministrados no âmbito do ensino superior politécnico e têm
uma componente de formação geral e científica, uma
componente de formação técnica e uma componente de
formação em contexto de trabalho, que se concretiza através
de um estágio de seis meses.
Podem candidatar-se aos CTSP os titulares de um curso
de ensino secundário; quem tenha sido aprovado no programa
de acesso ao ensino superior “Maiores de 23 anos”; e os
estudantes que, tendo obtido aprovação em todas as
disciplinas dos 10.º e 11.º anos de escolaridade e não tendo
concluído o curso de ensino secundário, sejam considerados
aptos através de prova de avaliação a realizar pela instituição
de ensino superior. Podem igualmente candidatar-se a estes
cursos os titulares de um diploma de especialização
tecnológica ou de um grau de ensino superior, que pretendam
a sua requalificação profissional.
A criação de CTSP, bem como a fixação dos seus planos
de estudos, é precedida, obrigatoriamente, de consulta ou
recolha de informação junto das entidades empregadoras e
associações empresariais e ou socioprofissionais da região
onde se insere a instituição de ensino superior, da Agência
Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, que
ouvirá o Conselho Setorial para a Qualificação respetivo, e,
ainda do Instituto do Emprego e da Formação Profissional.»
in site da ANQEP

- Curso EFA (Educação e Formação de
Adultos), em horário pós-laboral, de nível secundário
(12º ano) e de dupla certificação na área de Técnico
de Turismo Ambiental e Rural, de continuação (com
2045 horas de formação, para detentores do 9º ano).
Professor Francisco Guedes,
Coordenador NOVAS OPORTUNIDADES
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Plano de Melhoria
do Agrupamento:
uma oportunidade
de mudança!
O Plano de Melhoria do Agrupamento,
elaborado na sequência da avaliação externa
assenta no pressuposto de que o Agrupamento
de Escolas de Penalva do Castelo é capaz de
repensar estratégias e encontrar soluções para
problemas detetados e sinalizados pela equipa
da Inspeção Geral da Educação e Ciência.
Enquanto organização dinâmica, recetiva à
mudança, a comunidade tem sido envolvida nas
avaliações internas e externas, princípio que tem
sido posto em prática ao longo dos últimos anos.
Em conformidade com esta visão de escola,
o plano de melhoria tem-se revelado um
instrumento orientador para o desenvolvimento
das ações que se adequam à resolução das
principais fragilidades identificadas: resultados
escolares, planeamento das atividades letivas,
eficácia das medidas de apoio e mecanismos de
acompanhamento e supervisão da atividade
letiva em contexto de sala de aula, planificaramse as ações de melhoria.
As ações apresentadas visam a melhoria do
sucesso educativo, com particular incidência em
áreas onde se detetam fragilidades, e a
sistematização do trabalho colaborativo entre os
docentes. O modelo matricial do planeamento
das ações de melhoria é comum, apresentando
os seguintes campos: Identificação do problema;
Objetivos; Metas; Indicadores; Atividades;
Calendarização; Monitorização e Resultados
esperados.
Nesta abordagem, propõe-se a utilização dos
resultados de várias modalidades de avaliação
externa para a identificação dos domínios a
melhorar, provocar melhorias nos apoios
prestados pela escola, com vista à tomada de
decisão e de correção de procedimentos que
conduzam a uma melhoria da ação educativa e a
uma melhoria das aprendizagens dos alunos e
dos seus resultados académicos.
Realizada, pela IGEC, a primeira avaliação
intercalar do Plano de Melhoria entre os dias 17
e 19 de fevereiro contatou-se que “ As ações
implementadas têm tido um impacto positivo
nas atividades do Agrupamento, nomeadamente
no
planeamento
estratégico,
no
desenvolvimento efetivo dos docentes em
dinâmicas de trabalho colaborativo e no
desenvolvimento profissional pela observação de
aulas”.
Assim, ao finalizar o segundo período deste
ano letivo, não poderia deixar de dirigir umas
palavras de apreço e incentivo a todos quantos
diariamente continuam a acreditar que
poderemos ser melhores e contribuem, com um
esforço acrescido, para concretizar com sucesso
a nossa missão.
A todos o meu agradecimento!
A Diretora
Rosa Figueiredo

escola viva
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O desenvolvimento do programa “Parlamento dos Jovens”
constitui-se como uma mais-valia para o desenvolvimento
integral dos nossos jovens do Ensino Básico. Através da
implementação das diferentes ações e fases do programa,
estamos a educar para a cidadania e a estimular o gosto pela
participação cívica e política.
Por outro lado, é uma oportunidade para dar a conhecer a
Assembleia da República e as regras do debate parlamentar,
promovendo-se assim o debate democrático, o respeito pela
diversidade de opiniões e pelas regras de formação de decisões.
Neste contexto, os alunos vivem a experiência de participação
em processos eleitorais, nomeadamente nos momentos de
campanha, sendo estimulados a desenvolver a capacidade de
expressão e argumentação.
No nosso Agrupamento, o programa desenvolveu-se em dois
edifícios, dado que o 5º e o 6º ano de escolaridade se encontram
na escola básica da Ínsua e o 7º, 8º e 9º ano frequentam a escola
básica e secundária. Este ano, não foram apresentadas listas
com alunos do 3º ciclo. Embora tenham sido feitas várias
tentativas de envolvimento dos alunos, estes não chegaram a
apresentar lista, mas participaram no ato eleitoral de forma
bastante satisfatória.
Numa primeira fase, foi feita a divulgação a toda a
comunidade escolar e os alunos aderiram, alguns levados pela
curiosidade e outros já com experiência do ano anterior, foram
divulgando a iniciativa aos seus pares. Destacamos aqui o
empenho e alegria demonstrados pelos alunos que se iam
envolvendo voluntariamente nas atividades propostas. Foram
realizadas diversas sessões informais, projetando vídeos e
analisando outros materiais sobre o tema, até ao momento da
constituição da comissão eleitoral e da divulgação das normas e
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do calendário eleitorais. De seguida, os alunos organizaram-se
em listas e começaram a redigir as medidas, elaborando cartazes
que foram afixados pelas escolas. Na elaboração dos cartazes,
foi pedida a colaboração dos professores de Educação Visual e
Educação Tecnológica. Também foi colocada toda a
documentação do processo eleitoral em placar e nas vitrinas
reservadas para o efeito em ambos os edifícios.
É de referir que o tema, “Drogas – evitar e enfrentar as
dependências”, foi trabalhado no Apoio ao Estudo, na Oferta
Complementar (Literacia Social) e também na disciplina de
Português, facilitando assim o debate e alargando a discussão
do tema a diferentes contextos.
Antes da realização das eleições, foram dinamizados vários
encontros informais com os elementos das diferentes listas. No dia
16 de janeiro, decorreram as eleições e de imediato foram
divulgados os resultados eleitorais e afixados os documentos do
processo eleitoral – ata e lista dos deputados eleitos à sessão escolar.
No dia 21 de janeiro, realizou-se a sessão escolar,
procedendo-se à eleição dos 2 deputados efetivos e 1 suplente
para representarem o Agrupamento na sessão distrital e à
aprovação do respectivo projeto de recomendação. Foi também
eleito o candidato à mesa da sessão distrital – Eduardo Pinto, nº
9, do 6ºB.
No dia 27 de janeiro, realizou-se um debate no auditório da
escola-sede, com a presença do senhor deputado
Acácio Pinto que, após uma breve apresentação
da organização e funcionamento da Assembleia
da República, respondeu a um vasto conjunto de
questões relacionadas com o tema e muitas outras
perguntas sobre a vida de um deputado. A sessão
decorreu com muita animação e contou com a
presença dos enfermeiros Luís Almeida e Ana
Sofia, que integram a equipa EPS (Escola
Promotora de Saúde),
Os jovens deputados eleitos – João de
Campos, do 6ºC, Mariana Pina, do 6ºA, e Joana
Rocha, do 5ºB – apresentaram o Projeto de
Recomendação do Agrupamento na sessão
distrital, que decorreu no dia 31 de março, em
Mangualde.

No dia 12 de março
de 2014, desloquei-me
ao IPJ de Viseu para
participar na sessão de
eleição dos candidatos à
mesa da sessão distrital
do Parlamento dos
Jovens.
À chegada a Viseu,
estava muito ansioso e
nervoso, mas quando
entrei na sala vi logo um
colega com quem já tinha
jogado
futebol
e
acabámos por nos
conhecer melhor.
De
seguida,
apresentámo-nos e
falámos dos nossos
concelhos, das nossas
escolas e dos nossos
gostos pessoais e tudo
parecia fácil. Eu era o
único jovem deputado do
6º ano, todos os outros
eram mais velhos e
frequentavam o 3º ciclo.
Foi um momento
interessante.
Quando fui eleito
pelos meus colegas para
representar a escola,
fiquei muito contente.
Depois apercebi-me que
era necessário estudar
os regulamentos e
regimentos e comecei a
entrar em stress. Com a
ajuda dos professores,
dos amigos e dos meus
pais
tudo
foi
ultrapassado.
Só tenho uma
coisinha a dizer:
participem e logo veem
o que eu “sofri”.
Eduardo Pinto, 6ºB
A professora coordenadora,
Maria do Céu Gonçalves

Comemoração dos 500 anos do Foral Manuelino
FORAL (também designado carta de foral)
era um diploma que o rei ou um senhorio laico
ou eclesiástico concedia a uma localidade. O
documento estabelecia a forma como se
administravam e mencionavam os tributos
devidos e os privilégios concedidos aos
habitantes.
O dia 10 de fevereiro de 1514 é uma data
história para Penalva do Castelo, pois foi nessa
data que D. Manuel lhe atribuiu novo foral.
No âmbito do programa de comemoração dos
500 anos da efeméride, ao longo deste ano de 2014,
a Câmara Municipal promoveu a realização de duas
palestras, proferidas pelo Prof. Dr. João Luís Inês
Vaz e destinadas a alunos do AEPC, que decorreram
na tarde de 10 de fevereiro, precisamente, no
auditório da escola-sede: “À Descoberta do Foral

Manuelino de Penalva do Castelo” para alunos do 5º
ano, e “O Foral Manuelino e a Formação do Concelho
de Penalva do Castelo” para alunos do 8º ano e ensino
secundário.

Ainda no contexto da
comemoração do 500º
aniversário do Foral, o AEPC
associou-se ao Município e,
enquadrado pelas atividades
formativas do curso EFA de
dupla certificação de Técnico
de Turismo Rural e Ambiental,
encontra-se a preparar uma
recriação histórica, ao ar livre,
da outorga do foral por D.
Manuel, evento que chegou
a estar previsto para incluir o
programa da última Feira-Festa do Queijo, mas que
teve de ser adiado para o final do ano letivo devido às
condições climatéricas desfavoráveis que se têm feito
sentir.

escola viva
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A MATEMÁTICA DOS JOGOS
No passado dia 4 de março,
realizou-se o Campeonato de Jogos
Matemáticos a nível de Escola, com
o principal objetivo de selecionar os
representantes dos diferentes ciclos
de ensino do Agrupamento nos
diferentes jogos.
A iniciativa foi acolhida de forma
bastante entusiástica, tendo-se
registado uma significativa adesão
por parte dos alunos da Escola Básica
e Secundária. Foram selecionados os
seguintes alunos: Oleksandr
Arkhipov, nº18 do 8ºB, no jogo do
Avanço do 3º ciclo e André Sousa,
nº1 do 10ºA, no mesmo jogo, no
secundário, que foi substituído pela
aluna Magda Costa Correia, nº14 do
11ºB; Dário Matos, nº 9 do 9ºA, no
jogo do Hex do 3º ciclo e Carlos
Carvalho, nº5 do 12ºA, no mesmo

jogo, no que respeita ao
secundário; António
Alexandre Santos, nº4 do
8ºC, no jogo do Rastros,
e Cristóvão Monteiro, nº6
do 11ºC, no jogo do
Produto.
No dia 14 de março,
estes alunos deslocaramse, em representação do
nosso Agrupamento, à
Cidade do Fundão, para a
participação no 10º
Campeonato Nacional de
Jogos
Matemáticos,
acompanhados pelo professor Rui
Matos. No Campeonato estiveram
envolvidos cerca de 2500 alunos,
oriundos de 340 escolas do país.
A viagem proporcionou um
excelente convívio entre os

participantes e constituiu uma
experiência agradável para todos. O
resultado saldou-se positivo, pois,
nos seus “duelos”, todos travaram
conhecimento com novas táticas e
estiveram perto de passar à final.
No dia 31 do corrente, realizouse mais um concurso do Canguru
Matemático sem Fronteiras 2014,
que pretende contribuir para a
promoção e popularização da
matemática nos jovens. A
participação dos alunos distribuiu-se

pelas categorias de Benjamim,
Cadete, Júnior e Estudante. Como é
hábito na nossa escola, a participação
foi numerosa e as expectativas foram
elevadas. Todos demonstraram
bastante empenho e procuraram obter
um bom resultado.
Aos alunos envolvidos nestas
atividades, os nossos parabéns!
O Grupo de Matemática do
3º CEB e Secundário

O Campeonato de
Jogos Matemáticos

Olimpíadas da Matemática
Eu sou o João de Campos e gosto de participar nos concursos de
Matemática, de preferência, ganhá-los. Frequento o 6º ano e consegui
passar para a segunda fase das Olimpíadas da Matemática.
A professora Eduarda tinha-me preparado bem para a prova e a
professora Benvinda levou-me ao local onde decorreu o concurso, a Escola
Secundária. A prova era um pouco difícil e, por isso, fi-la o melhor que
consegui.
No final, ainda tive de voltar para a Escola Básica da Ínsua para participar
nas Olimpíadas da Criatividade com os meus amigos.
Foi um dia muito bom, pois tive oportunidade de participar em duas
provas de que gostei muito.
João de Campos Fernandes, 6ºC

No dia 14 de março, os alunos Sandra, Gonçalo e Tiago, do 6ºano
da EBI de Ínsua, foram representar a escola na final nacional do
Campeonato dos Jogos Matemáticos, que se realizou na cidade do
Fundão.
A viagem ainda foi longa, cerca de duas horas, e fomos
acompanhados por alunos de Nelas que também participaram no
campeonato.
Os jogos duraram toda a manhã e contaram com a participação de
muitas escolas do País. Foi muita a emoção de ali estarmos.
A competição foi muito grande, cada um procurava dar o nosso
melhor. Infelizmente, não chegámos à final…
Na parte da tarde, visitámos a cidade, dois museus e uma igreja e,
ainda, nos divertirmos imenso num fantástico parque da cidade.
Quando chegámos a Penalva, os nossos pais já estavam à nossa
espera e nós tínhamos imensas histórias para contar…
Os alunos: Gonçalo Barbosa e Sandra Nunes, 6ºB

Será que à terceira é de vez?
Olá, eu sou o Tiago Carvalho, um dos alunos do 6º ano que participou no campeonato de
jogos matemáticos. Foi pela terceira vez consecutiva que integrei este campeonato, desta
vez realizado no Fundão, no dia 14 de março.
Achei a viagem muito divertida. Tive colegas simpáticos com quem me ri muito. Foi
extraordinário!
Já lá, no Fundão, num gimnodesportivo, as coisas não correram assim tão bem. Não
consegui passar à segunda eliminatória.
Não foi à terceira das minhas participações que ganhei o campeonato! Fiquei um pouco
triste, mas depois passou-me… Afinal o que ganhou tinha derrotado todos!
À tarde, as coisas correram melhor… Para começar fizemos uma visita turística com
guia e tudo. Comemos guloseimas e fomos até um parque de diversões. Que fixe!
Foi pena termos almoçado tão tarde, mas foi um dia que não vou esquecer!
Tiago Carvalho, 6ºC

uma jogada estratégica com um dos adversários

escola viva
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FINAL DAS OLIMPÍADAS DA CRIATIVIDADE
Comecemos pelo princípio: alguns alunos do
5.º ano (turmas A e B) inscreveram-se nas
olimpíadas da CriAtividade. Estas Olimpíadas são
um evento mundial de Resolução Criativa de
Problemas e “têm como principal função a
promoção do pensamento criativo, crítico e
analítico. Simultaneamente, desenvolvem a
cooperação e o sentido de responsabilidade pelo
futuro coletivo.” (OC14)
A partir de textos – História-Problema - que
nos chegaram da organização destas olimpíadas,
identificámos situações-problemas, propusemos
soluções, criámos critérios de decisão e
elaborámos um plano de ação que representava
como poderíamos resolver a situação.
Analisámos temas como: o isolamento social,
a desertificação e, na prova da meia-final, já
qualificativa, o tema foi a sociedade de vigilância.
Não tivemos pontuação para atingir a chamada
1.ª divisão, os que demonstraram melhores
competências de Resolução Criativa de
Problemas, como aconteceu com os nossos
colegas de escola do 6.ºano, mas a organização
presenteou-nos para participar numa
competição paralela (2ª Divisão), como
reconhecimento do nosso trabalho.
Aceitamos o convite e lá fomos à Final destas
Olimpíadas que se realizaram na faculdade de
engenharia da Universidade do Porto, nos dias
28, 29 e 30 de março. Como acompanhantes,
tivemos os nossos pais, que aderiram de
imediato ao convite. No 1.º dia, fomos recebidos
em festa pela organização. Começou por haver
uma parada de bandeiras representativas de
todas as escolas presentes e a nossa “subiu” ao

palco pela mão da Carolina Ferreira do 6.ºC.
Seguiu-se um peddy paper, antecedido pela
partilha criativa (no átrio da faculdade, os
Criativos trocaram presentes que tinham levado
para a ocasião) e nós ficámos bem agradados com
o que nos calhou! Durante o peddy paper já nos
interligámos a uma equipa do Seixal e a outra
dos Açores e formámos uma excelente equipa.
O dia seguinte era o dia das PR OVAS . Lá
estivemos a explorar o tema: Transportes
Terrestres. Analisámos os desafios do sistema de
transportes em Pequim, em 2037 e os problemas
mais importantes que os viajantes regulares irão
enfrentar. A vida dos habitantes de Pequim não
estará facilitada, mas a nossa
também não estava… Lá
construímos um plano de ação
para a resolução do problema
dos transportes que, de tarde,
tivemos de transpor para um
stekch- pequena peça de
teatro com a duração de 2 a 4
minutos.
Conseguimos
desenvencilhar-nos, mesmo
mudando de planos, quando
vimos o quanto o palco era
pequeno; mesmo assim, valeu
uma cabeçada à Joana… À
noite, pudemos assistir ao
Justcre8, festa -convívio, onde
pudemos deliciar-nos com
música, dança e outas alegrias

trazidas por vários participantes das Olimpíadas.
No dia 30, foi dia de entrega de prémios aos
vencedores. Não subimos ao palco para receber
prémios, apenas para nos associarmos à dança e
alegria dos vencedores. Mas regressámos com a
certeza que também somos capazes, que
estamos no percurso, que vamos empenhar-nos
e a nossa vez também vai chegar!
Foram três dias de excelente convívio com os
outros Criativos!!
Joana Amaral, Tiago Melo (5.ºA); Leonor Pinto,
Leonardo Gonçalves (5.ºB); professora Júlia Carvalho
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APRESENTAÇÃO DA
EQUIPA GJ343
PENALVA DO CASTELO

Formandos do Curso EFA
em rota medieval

Penalva do Castelo
É uma vila portuguesa
Temos queijo, vinho e maçã
E já tivemos uma Fortaleza
Penalva do Castelo
É a terra de onde vimos
Nós somos os criativos
E também grandes amigos
Vamos conhecer e inventar
Sobre transportes terrestres
E também queremos tentar
Não ser umas grandes pestes.
Estamos aqui para ganhar
Nem que seja a experiência
O melhor de nós vamos dar
Vamos trabalhar com eficiência
Nós somos os criativos
E viemos para criar
Temos bons cérebros ativos
Para o nosso mundo mudar.
Todos juntos somos inteligentes
E gostamos de aprender
Como temos belas mentes
Os problemas vamos resolver
Treinamos todas as semanas
Com empenho e emoção
Na nossa vida futura
Queremos ser a solução
Nós somos ainda jovens
Mas vamos sempre criar
Muitas e boas soluções
Para o nosso mundo ajudar
Toda esta nossa equipa
Veio aqui para aprender
Com todos os criativos
Juntos poderemos vencer.
Apresentação individual
Eu sou a Carolina
Persistente e organizada
Sou a única menina
No meio da rapaziada
Eu sou o João de Campos
Pequeno, mas muito atinado
Gosto de situações novas
E de ser desafiado
Eu sou o João Artur
Tímido e muito inseguro
Gosto muito de estudar
E acredito no futuro
Eu sou o Henrique
E gosto de trabalhar
E acredito que um dia
Vou aprender a voar
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No dia 10 de fevereiro do
corrente, os formandos do
Curso
EFA
Turismo
Ambiental
e
Rural,
acompanhados pelo seu
Diretor de Curso, professor
Rui Matos, e outros
formadores, deslocaram-se
aos Paços do Município, com
o intuito de assistir a uma
palestra, proferida pelo
professor Doutor João Luís
Inês Vaz. A mesma foi
organizada pela Autarquia,
no âmbito das comemorações
dos 500 anos da outorga do
Foral a Penalva do Castelo.
Estiveram presentes o
executivo camarário e vários elementos da
comunidade,
alguns
diretamente
relacionados com associações culturais do
concelho.
O orador, aliando todo o seu conhecimento
a um aprazível sentido de humor, cativou
extraordinariamente a plateia, dissertando
sobre o conceito e a importância dos forais e,
mais especificamente, sobre o que respeita ao
nosso concelho. A particularidade dos forais
manuelinos foi também alvo da sua
intervenção, o que contribuiu para uma
elucidação dos presentes, fomentando a sua
cultura geral.
Não poupando nas palavras, caracterizou
Castendo, já à época um território onde o
vinho e outras produções agrícolas se
impunham, traçando um pouco da sua
evolução durante a Idade Média. O Mosteiro
do Santo Sepulcro, atualmente votado ao
abandono, carente de intervenção pela
importância de que se reveste, atendendo a

que foi o primeiro desta Ordem a ser erigido
na Península Ibérica, constituiu um dos
pontos altos do discurso. Seguiu-se-lhe a
Ponte, erguida nas suas imediações, que
defronte lhe sorri, sabendo-se objeto de
reconstrução imediata.
Por último, soubemos que o Dr. Inês Vaz
se encontra a traduzir o antigo Foral para o
português atual, permitindo uma melhor
compreensão da sua leitura e também a
dramatização da sua outorga, por D. Manuel
I, evento cuja recriação nos encontramos a
organizar, no âmbito de Planeamento e
Organização de Projetos de Animação, área
lecionada pela formadora Elizabeth
Cancelas. A seu tempo, divulgaremos o
respetivo cartaz, aguardando que a iniciativa
contribua sobremaneira para a dinamização
cultural de Penalva do Castelo.
Os formandos do Curso EFA
(área de Cultura, Língua e Comunicação)

PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE
Caros cidadãos de Penalva do Castelo!
Nós, alunos do 5ºC, queremos alertar que a camada de ozono está a diminuir.
Acamadadeozonoéumaregiãopertencenteàscamadassuperioresdaatmosfera.
O ozono, gás instável, encontra-se concentrado nesta zona. A
principal causa da destruição desta camada é a reação química
do CFC’s (clorofluorcarbonetos) com o ozono. Estes existem
nos aerossóis, ar condicionado, frigoríficos, arcas congeladoras,
desodorizantes em spray…. Se esta camada diminuir, irão
acontecer danos incalculáveis, pois a quantidade de radiação
ultravioleta que atingir a terra será maior provocando
problemas tais como: cancro da pele, cataratas (problema de
visão), destruição de várias espécies de seres vivos, aumento
da temperatura do planeta e consequente perturbação do
clima… Para evitar estes problemas, têm que colaborar
connosco: evitar o uso de desodorizante em spray ou outros
aerossóis, evitar o uso do ar condicionado, sempre que possível
andar de transportes públicos ou de bicicleta, usar produtos
reutilizáveis, plantar árvores para que absorvam o dióxido de carbono, na praia usar protetor solar,…
etc.
Como podem verificar, é urgente que colaborem na proteção do ambiente!
Trabalho elaborado pelo 5ºC
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DESPORTO ESCOLAR
Andebol - Nova Modalidade do Clube do Desporto Escolar

Sendo o Andebol uma
modalidade com alguma tradição
no concelho de Penalva do Castelo
e existindo na nossa escola alunos
que praticam esta modalidade
com regularidade, o grupo de
Educação Física decidiu criar, no
ano letivo 2013/14, uma equipa de
Andebol para participar nos
quadros competitivos da
Coordenação do Desporto Escolar
de Viseu.
Começámos com uma equipa
de infantis masculinos.
A adesão dos alunos a este

grupo/equipa tem sido muito boa
e os resultados conseguidos
excelentes.
Na 1ª fase do Torneio InterEscolas, venceram todos os jogos
da série A, classificando-se em
primeiro lugar.
Na 2ª fase, vão disputar o
acesso à final com a equipa da
Escola Dr. Azeredo Perdigão –
Viseu. Este apuramento para a
final joga-se a duas mãos. Na
primeira mão, realizada dia 26 de
março, em Abraveses, a equipa
do AEPC venceu por 20 – 18.

Resta agora disputar o jogo
decisivo agendado para dia 30 de
abril em Penalva do Castelo, que
ditará qual a equipa que estará

presente na final distrital de 2014.
Eis, resumidamente, o quadro
dos resultados obtidos pela equipa
de Penalva do Castelo:

O professor responsável pelo grupo/equipa: António Fortuna

Corta-Mato Distrital
Alunos do AE de Penalva do Castelo sobem ao Pódio!
colectivamente, foram muito
positivos.
Em termos colectivos,
destacou-se a equipa de
Juniores
Femininos,
constituída pelas alunas: Rita
Almeida, Bianca Barros,
Catarina Romão e Daniela
Abrantes, que alcançou um
honroso 3º lugar.
Individualmente,
salientaram-se os alunos
Vanessa Clemente e José
Lemos, que venceram a prova
em que participaram.
Destaque ainda para o 2º lugar
alcançado pela Inês Oliveira
e o 3º lugar conseguido pelo

No dia 18 de fevereiro, realizou-se no Parque do Fontelo,
em Viseu, o Corta-mato da Coordenação do Desporto
Escolar de Viseu.
Como já vem sendo habitual, o AEPC esteve presente
com uma grande comitiva, formada por 52 alunos
participantes. Os alunos participaram nesta prova com
entusiasmo, empenho e muita alegria, esforçando-se para
alcançarem boas classificações.
Os resultados obtidos, tanto individual como

David Lopes e pelo Tiago
Macário.
Foi um dia que estes alunos
dificilmente esquecerão!
Todos
os
alunos
participantes estão de parabéns
pela forma como representaram
o Agrupamento de Escolas de
Penalva do Castelo.
O Coordenador do CDE:
professor António Fortuna
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Coordenadores Desporto Escolar da DSRC
reúnem em Penalva do Castelo
No 27 de março, reuniram na
sede do Agrupamento de Escolas
de Penalva do Castelo todos os
Coordenadores distritais do
Desporto Escolar pertencentes à
Direção de Serviços da Região
Centro.
A Diretora do Agrupamento
esteve presente na receção aos
coordenadores, deu-lhes as boas
vindas e desejou um bom trabalho.
Em cima da mesa estiveram os Campeonatos Regionais e Nacionais do presente ano
letivo – elaboração dos programas, organização e outras questões de logística. Acertaramse também matérias relacionadas com os projetos complementares: Mega Sprinter, Tag
Rugby, Futebol (feminino e outros) e Basquetebol 3 X 3.
Esteve ainda em análise o projeto piloto do Desporto Escolar no 1º Ciclo e a respetiva festa
final de 2014.
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Lenda do Lobisomem
Era uma vez um casal que tinha um filho. O filho já era um Homem falado.
Todas as noites de lua cheia saía sem dizer nada a ninguém. Porém, o pai que
já andava muito desconfiado, disse à mulher:
- O nosso filho anda muito estranho. Desconfio que nos anda a enganar. Na
próxima lua cheia irei segui-lo, para ver o que anda a fazer.
Quando a lua cheia chegou, o pai viu o filho sair, esperou que ele se adiantasse,
e seguiu-o.
Caminharam, caminharam, até que chegaram a um lugar sombrio e cheio de
árvores penosas que à noite pareciam fantasmas. O filho, de repente deu um grito
desesperado e caiu no chão, e o pai, muito aflito, viu-o transformar-se num animal
que parecia um lobo.
Assustado com aquilo que viu, o pai fugiu, só parando em casa. Contou tudo à
sua esposa, que ficou aterrorizada. Então disse à mulher:
- Na próxima lua cheia colocarei umas grades no quarto dele.
E assim fez. Quando a lua cheia chegou, o filho estava na cama a dormir e
quando acordou e viu o pai a fechar-lhe a porta, aflito disse:
- Pai, deixa-me sair, deixa-me sair!
Mas o pai não cedeu. Assim, quando o filho se transformou em lobo, o pai foi
buscar a arma e disparou sobre ele. O feitiço desapareceu e o filho ficou vivo, mas
com a marca da bala, para nunca se esquecer do que se tinha passado.
Diz-se que esta lenda aconteceu numa terra chamada Quinta da Silva.

Recolha feita por Gonçalo Martins, 5ºA

DESPORTO ESCOLAR – modalidade de Futsal
O quadro competitivo do Desporto Escolar está a decorrer de forma empolgante nesta
fase distrital.
No Futsal, os nossos alunos juvenis/juniores venceram todos os jogos realizados, tendose sagrado campeões de série. No dia 7 de maio, irão jogar para o apuramento do campeão
distrital 2013/2014.
Também as alunas do grupo/equipa de Futsal – Iniciadas têm tido um comportamento
digno de registo. Depois de serem surpreendidas em casa pela equipa de Mões/Castro
Daire, foram ao Sátão ganhar o jogo realizado com as alunas da Escola Secundária. O
entusiasmo é grande e adivinha-se que os próximos dois jogos sejam extremamente
competitivos.
Estão de parabéns todos os alunos e alunas envolvidas no Clube do Desporto Escolar,
pelo empenho demonstrado e pela qualidade das prestações desportivas na sua participação
neste quadro competitivo distrital.
O professor responsável pelo grupo/equipa, Manuel Marques

Macieiras Bravo de Esmolfe
no Meu Quintal
Conta a lenda que, quando D. Sancho passou na aldeia de Esmolfe, num dia
de calor intenso, alguém lhe ofereceu uma maçã. Surpreendido pelo sabor, o
“Povoador” terá respondido: “Bravo, Esmolfe”. Assim, terá nascido o nome da Maçã
Bravo de Esmolfe.
Outra história relata que os frutos provêm de uma macieira que ninguém plantou
ou semeou. Foi-lhe assim dado o nome de Bravo, por ser brava, e Esmolfe, porque
foi a terra onde surgiu.
Dizem, também, que um rei ou fidalgo tinha a mulher doente a quem o médico
receitou comer pétalas de rosas. Ela comeu-as, mas a contragosto. Então, o rei ou
o fidalgo, pediu ao seu jardineiro para cruzar roseiras com macieiras. Depois de
muitas tentativas falhadas, nasceu a Bravo de Esmolfe, um cruzamento perfeito de
rosa com maçã.
Recolha feita por Rodrigo Clemente, 5ºA

escola viva
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Diz Mais
A
Diz+
é
uma
competição
anual
multidisciplinar. O seu
principal objetivo é pôr à
prova os conhecimentos dos
alunos nas três grandes
áreas disciplinares –
Matemática, Português e
Ciências.
No dia 30 de abril de
2014, das 9h às 13h, vai decorrer
na Universidade de Aveiro mais
uma vez a competição destinada
a alunos do segundo ciclo na
disciplina de Matemática.
Da prova Diz+ que é realizada
em computadores numa grande
tenda branca, fazem parte os
seguintes conteúdos matemáticos:
sequências e regularidades,
múltiplos e divisores, critérios de
divisibilidade, números primos e
compostos, decomposição em
fatores primos, mínimo múltiplo
comum, máximo divisor comum de
dois números, potências de base
e expoente natural, números
inteiros, proporcionalidade direta,
escalas, números racionais não
negativos, operações com
números racionais não negativos,
representação e interpretação de
dados, retas paralelas e

perpendiculares, propriedades e
classificação de polígonos, círculo
e circunferência, ângulos, sólidos
geométricos, perímetros, área,
volumes, reflexão, rotação e
translação.
Neste ano letivo participarão 8
alunos, da nossa turma do 6ºA, ou
seja, quatro equipas: “Os Falcões”
Francisco José e João Ferreira,
“As Rebeldes” Fátima e Soraia, “Os
Sábios” João Bernardo e Carolina,
e “Os Megas Matemáticos” Gabriel
e Diogo Gomes.
Este campeonato é muito
importante porque vamos
conhecer colegas de outras as
escolas e jogar muitos jogos que
não conhecemos.
Esta pesquisa realizada
por: Francisco José e João
Ferreira, 6ºA

O Papiro de Rhind
O papiro é uma planta
originária do Egito. Os
egípcios aproveitavam as
folhas humedecidas e
colocavam-nas a secar em
cima de tábuas. Através desta
secagem
obtinham-se
grandes rolos que eram
aproveitados para fazerem
registos. Os mais importantes
encontram-se guardados nos
túmulos egípcios.
Assim, o conhecido Papiro de Rhind ou Papiro de Ahmes é um
documento de origem egípcia, sendo um dos mais famosos antigos
documentos matemáticos que chegaram aos dias de hoje.
Este documento media originalmente 18 pés de comprimento e 13
polegadas de largura. Quando foi encontrado, não se apresentava
intacto, pois estava fragmentado em
duas partes, faltando-lhe, além disso,
também algumas porções.
Só meio século mais tarde, os
fragmentos desaparecidos, que
continham informações importantes
para a compreensão de todo o
trabalho, foram finalmente
encontrados nos depósitos da
Sociedade Histórica de Nova York.
Atualmente, o Papiro de Rhind encontra-se no Museu Britânico,
em Londres, contém 85 problemas, sendo que a maioria deles são
problemas muito simples, possíveis de resolver por meio de equações
lineares com uma incógnita.
Pesquisa efetuada por: Manuel Lopes, 6ºA
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EXPERIÊNCIAS NAS
AULAS DE CIÊNCIAS

Na disciplina de Ciências da
Natureza, estudamos temas
muito
interessantes
relacionados com o nosso
corpo.
Estudamos
a
importância
de
uma
alimentação equilibrada para
uma vida saudável, a
composição e funcionamento
do sistema digestivo, sistema
respiratório
e
sistema
circulatório. Estas aulas são
uma
oportunidade
de
conhecermos melhor como é
constituído e como funciona o
nosso corpo.
Sempre que oportuno,
realizamos experiências onde
utilizamos material de
laboratório semelhante ao
dos
cientistas
e
investigadores, o que nos faz
sentir pequenos cientistas.
Gostamos muito dessas
aulas práticas, porque somos
todos naturalmente muito
curiosos e gostamos de tirar
o maior partido dessas
experiências. Trabalhamos
em equipa e a nossa
professora dá-nos um guião
para fazermos o relatório no
final das experiências que
realizamos. Neste relatório,
colocamos o problema para
o qual procurámos uma
resposta com a experiência
que realizámos, o material de
laboratório que utilizámos
nessa
experiência,
o
procedimento e a conclusão.
No primeiro período, fizemos
uma experiência com alguns
alimentos (pão, batata, cenoura
e arroz) para verificarmos se
continham amido. Dos quatro
alimentos
analisados,
concluímos que apenas a

cenoura não tem amido.
Ao longo deste período já
realizámos
outras
experiências: uma com parte
do sistema respiratório de um
leitão, outra com peixes
chamados de percas. Com
estas duas experiências
ficámos a saber melhor como
é constituído e como funciona
o sistema respiratório de
qualquer
mamífero
e
também conhecemos o
sistema respiratório de um
peixe, para além das
diferenças entre um e outro.
A conclusão a que chegámos
é que o sistema respiratório
de um mamífero não é igual
ao do peixe. O sistema
respiratório de um mamífero
é diferente e muito mais
complexo do que o do peixe.
A última experiência que
realizámos neste período foi
com corações de porcos, em
que o objectivo era observar
como era constituído o
coração de um mamífero.
Colocámos luvas, cortámos o
coração
para
ver
as
cavidades, as válvulas, vimos
também
alguns
vasos
sanguíneos (veias e artérias)
e a diferença entre a
espessura dos ventrículos em
relação às aurículas.
As aulas práticas na
disciplina de Ciências são
muito interessantes porque
podemos ver e perceber
melhor a matéria que
andamos a estudar.
TRABALHO REALIZADO
POR:
Sandra Nunes e
Kassandra Almeida, 6ºB

escola viva
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Concurso “Arte em Movimento”

O Município de Penalva do Castelo foi um
dos vencedores do concurso “Arte em
Movimento”, promovido pela Associação de
Municípios da Região do Planalto Beirão em
parceria com a Ferrovial Serviços, destinado
a crianças do 1º ciclo do ensino básico. Este
concurso teve como objetivo a criação de uma

imagem alusiva à
gestão de resíduos.
O Agrupamento de
Penalva do Castelo foi
convidado a participar
no concurso e o
desenho vencedor
pertence à aluna
Sandra Gomes, do
3ºA da EBI de Ínsua,
e será utilizado para
decorar a viatura de
recolha de lixo do
concelho de Penalva
do Castelo.
A cerimónia de
entrega de prémios realizou-se no passado dia
13 de dezembro, pelas 15 horas, no auditório
do Centro de Tratamento de RSU do Planalto
Beirão, Borralhal – Tondela e contou com a
presença de vários autarcas e vereadores, dos
municípios envolvidos, bem como
representantes dos vários Agrupamentos de
Escolas, professores
e familiares dos
alunos.
Foi certamente
uma tarde muito
especial para todas
as
crianças
premiadas.
No dia 26 de
janeiro, o carro do lixo
foi exposto na EBI e
todos os alunos
puderam observar o

Custos associados ao carregamento do cartão SIGE (já incluem IVA)

NOTA: continuam em funcionamento as formas habituais de carregamento

desenho elaborado pela aluna. Numa simples
cerimónia, o senhor presidente da Câmara
Municipal de Penalva do Castelo enalteceu o
trabalho desenvolvido pela aluna e ofereceulhe uma medalha e um livro referentes ao
concelho de Penalva do Castelo.
A escola também premiou a aluna com
material escolar.
Parabéns, Sandra!
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ENTREVISTA
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Entrevista a Filomena Carvalho, autora de “Contos solidários”
(docente em exercício no Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga)
- Sabemos que é uma escritora recente. O
que a motivou particularmente para esta
atividade?
- Eu já trabalho com crianças há quase
trinta e quatro anos. Sou professora. Sou
escritora recente com publicação, mas
escrevo há muito tempo. Tenho muitas coisas
escritas, embora não publicadas. Vou publicar
agora e o que me motivou a escrever para
crianças foi o facto de trabalhar com elas e o
gosto por contar histórias. Comecei a sentir
que elas gostavam de me ouvir e elas próprias
perguntavam “Por que é que a professora não
escreve um livro?”. E decidi experimentar. Foi
assim que editei o primeiro livro.
- Por que escolheu a literatura infantil?
- Precisamente porque trabalho com
crianças. Tenho um livro que estou a escrever
e que não é tão dedicado a crianças, é mais
para os pais, provavelmente. Vou escrevendo,
ano após ano. Relato a minha experiência
como aluna antes do 25 de Abril e como
professora depois desta data, porque a
diferença é abismal!
- Além de uma boa história, o que mais
exige um livro infantil?
- Boas ilustrações! Um livro infantil sem
ilustrações não interessa. Quando há imagens,
torna-se muito mais cativante!
- O que são os “Contos solidários”?
- O nome “Contos Solidários” surgiu porque
a segunda história tinha a ver com a
solidariedade de uma criança para com os
idosos e a primeira também estava relacionada
com o tema,, porque, de algum
modo, uma criança que deixa
de querer o brinquedo predileto,
com que sonha há tantos anos,
para que os pais possam adotar
um bebé, é um ato muito
solidário. Foi o que esteve na
origem da escolha do título.
- Considera que o processo
de criação é algo fácil?
- Criar um livro não é difícil,
basta que a pessoa goste de ler,
e eu sempre gostei de ler …
Quando era miúda, escondia-me
dos meus pais para ler, porque
eu fui criança numa altura em que
a leitura não tinha interesse
nenhum. Muito antes do 25 de
Abril, os nossos pais não se
interessavam em saber se nós
líamos ou não, e eu escondia-me para ler.
Achava que estava quase como que a cometer
um pecado. Quem gosta muito de ler, acaba
por gostar de escrever! Aliás, tenho o exemplo
de alunos meus do ano passado, que eram os
que estavam comigo e que mais me
incentivaram a editar, do 4º ano, que
começaram também a escrever…
-Qual o papel da literatura na vida das
crianças?
- É muito importante para estimular a
criatividade. Hoje em dia é tão difícil uma
criança sonhar! E a literatura ajuda ao
estímulo, ao sonho, a ser criança, porque hoje

elas não brincam, não leem ou leem muito
pouco. Passam o tempo a jogar no computador
e a leitura fica um bocado posta de lado…
- Considera que a escola desempenha
um papel importante neste domínio? E as
famílias, o que lhes cabe fazer?
- Claro, a escola é muito relevante para
estimular a leitura nas crianças. Não como
obrigação, porque, se for obrigatória,
necessitando que a criança faça depois um
resumo, e eu tenho isso por experiência, ela
acaba por não querer ler, porque depois tem
que fazer aquele trabalho. As famílias também
têm um papel muito importante. Se a família
começa a contar histórias às crianças, desde

que são muito pequeninas, ainda sem saberem
ler, se aquelas aprendem a manuseá-lo, mesmo
a roê-lo, isso trará frutos, elas acabarão por
gostar de livros, por gostar de ler. Os pais que
levam os filhos pequeninos à biblioteca para
os ajudar a escolher um livro, os que os
habituam a ler um pouco à noite, introduzindolhes o vício da leitura… a criança que vê o pai
ou a mãe a ler, vai querer imitar. E, com a
imitação, acaba por gostar de ler.
- Considera que a literatura infantil é
devidamente reconhecida?
- Sim, a literatura infantil dos autores já
reconhecidos. Dos novos, não. Também

depende muito das editoras. Se tiverem a sorte
de ter uma boa editora… se acontecer que
tenham uma má editora, como é o meu caso,
não divulgam os meus livros, quem tem que o
fazer sou eu, não os distribui…, portanto, se
acontecer algo assim, a pessoa não consegue
ser reconhecida. Se já tem nome, se tem uma
boa editora por detrás, o livro é reconhecido,
realmente. Se não, não vale a pena, é só por
amor à causa. Hoje, por exemplo, a editora
não mandou os livros. Estes fui eu que trouxe
da papelaria da terra, para o caso de alguém
querer. E não foi a primeira vez!
- Indique-nos os autores que mais
marcaram a sua trajetória de vida.
- O autor que mais me marcou foi
Eça de Queirós. As suas obras foram
os livros que mais gostei de ler. Eu
repito a leitura dos seus livros. Já li
“Os Maias” três vezes, há quem não
consiga ler uma…
- Diga-nos o que pensa dos
livros digitais (infantis ou não).
- Acho bom, embora julgue que
manusear um livro, folheá-lo, é muito
importante. O livro digital é bom para
quem tem pouco dinheiro e não
consegue comprá-lo. Ou, por
exemplo, numa escola, se quero que
todos os alunos leiam o livro, é útil têlo digitalizado, porque nem sempre
conseguimos ter o número suficiente
na biblioteca. Só nesse aspeto. Mas
manuseá-lo é ótimo, bem como o
cheirinho do papel…
- Acha possível viver da escrita em
Portugal?
- Acho. A Ana Maria Magalhães, a Isabel
Alçada, provavelmente, vivem da escrita em
Portugal. São escritores já conhecidos. Eu
ainda não ganhei nada com este livro. Tive
que pagar a primeira parte da edição, tive que
pagar ao ilustrador… neste momento, não
poderia viver da escrita. Só com muitas vendas
conseguiríamos ganhar alguma coisa com os
livros… Não é fácil! Por vezes, desmotivamos.
Entrevista conduzida
por alunos do Clube de Jornalismo
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Visita de estudo do 12ºC
à Quinta de Ervamoira e ao Museu do Côa
No passado dia 27 de fevereiro,
a turma do 12ºC - Curso Profissional
de Técnico de Viticultura e Enologia
visitou a Quinta de Ervamoira,

localizada na região do Vale do Côa
e na zona do Alto Douro Vinhateiro,
assim como o Museu do Côa,
localizado em Vila Nova de Foz Côa.
Chegados à localidade de Chãs,

a turma tinha à sua espera
transporte especial (viatura todo
terreno) e respetiva guia que nos
levou através das paisagens

enfeitadas pelas amendoeiras em
flor, em todo o seu esplendor, ao
mesmo tempo que iam apreciando
as paisagens únicas do Douro
vinhateiro. E eis que surge lá no

fundo a Quinta de Ervamoira,
emoldurada com as suas vinhas e
com a particularidade de estas se
posicionarem ao alto e não aos
socalcos. A casa e museu de
Ervamoira, rodeada de amendoeiras
em flor, é uma reconstrução toda
em xisto, da região. O museu de
Ervamoira representa toda a
evolução dos vinhos da marca
Ramos Pinto, respetivos rótulos e
diferentes estratégias de Marketing,
assim como achados arqueológicos
e gravuras rupestres descobertas na
Quinta.
De seguida, fez-se uma paragem
para almoço no Miradouro de São
Gabriel, de onde se avista
simultaneamente a Quinta de
Ervamoira e o Museu do Côa, que
se confunde com a paisagem.
Por fim, visitou-se o Museu do
Côa, uma obra dos arquitetos
Camilo Rebelo e Tiago Pimentel, que
se apresenta imponente e em
respeito total pela paisagem
envolvente de onde se avista tanto
os rios Douro como o Côa. Dentro
do Museu do Côa ficámos a

conhecer a arte rupestre presente e
os sítios arqueológicos existentes na
zona, assim como uma exposição
temporária de Maria de Castro,
intitulada “Família” e onde
predominava o tingimento do vinho
nos materiais.

Em conclusão, foi um dia muito
enriquecedor para o conhecimento,
em que a turma foi brindada com
sol, para o avistamento destas
paisagens únicas, enriquecidas no
momento com a flor da amendoeira.
Alunos do 12ºC, com a professora
de Gestão e Marketing
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Visitas de estudo
Neste 2º período, realizaram-se as seguintes visitas de estudo:
- No dia 6 de fevereiro, durante a manhã, 52
alunos das turmas 11ºC, 11ºD e 12ºB,
acompanhados por 5 professores, foram recebidos
na Assembleia da República por 4 deputados eleitos
pelo círculo de Viseu, do PS José Junqueiro, Elza Pais
e Acácio Pinto e do PSD Pedro Alves. Aos nossos
alunos foi dada uma explicação sobre o
funcionamento do órgão de soberania, foram
respondidas todas as perguntas que entenderam
fazer e foram conduzidos numa visita à Biblioteca, Sala
dos Passos Perdidos, Restaurante dos Frades,
Escadaria, Sala do Senado e Sala das Sessões.
Durante a visita foi distribuída a cada jovem uma
miniatura atualizada da Constituição da República
Portuguesa (ver texto neste jornal).
- Os formandos da turma 12ºC – curso
profissional de Técnico de Viticultura e Enologia
rumaram até ao Alto Douro Vinhateiro, em 27 de
fevereiro, com o propósito de visitarem o Museu do
Côa e a emblemática Quinta da Ervamoira, a tal que,
a par das gravuras rupestres do Vale do Côa, teria
ficado submersa, em grande escala, se a barragem
de Fozcôa tivesse sido construída (ver texto neste
jornal).
- Os formandos da turma 11ºD – curso
profissional de Técnico de Restauração – variante
de Cozinha/Pastelaria deslocaram-se até à vila

Teatro, os alunos das turmas do 7º ano
deslocaram-se até à cidade de Viriato, Viseu, onde
exploraram o seu centro histórico, nomeadamente
com uma incursão ao Museu Grão Vasco, à Sé
Catedral, ao Teatro Viriato e ao Centro de
Coordenação Cultural, onde está patente uma
exposição do “herói de Bordéus”, o beirão Aristides
de Sousa Mendes, que salvou da morte certa
milhares de judeus, em fuga ao holocausto.
medieval de Óbidos, na região Oeste, no dia 21 de
março, onde se deliciaram com as várias iguarias do
Festival Internacional do Chocolate.
- Os formandos do CEF de Jardinagem e
Espaços Verdes realizaram duas atividades de
formação fora da escola, nos
seguintes termos: no dia 21 de
fevereiro deslocaram-se até à vila
da Batalha, onde visitaram a
ExpoJardim Batalha, enquanto no
dia 28 de março se dirigiram à
capital minhota, Braga, também
conhecida como a “Roma
portuguesa”, onde puderam
usufruir de uma visita guiada ao
badalado Estádio AXA, utilizado
pelo Sporting Clube de Braga
- No dia 2 de abril e
enquadrados pelas atividades das
disciplinas de História e Geografia,
os alunos das turmas do 8º ano
partiram até à costa atlântica da
região de Aveiro, onde puderam
explorar o navio bacalhoeiro S.to André, o Museu
Marítimo de Ílhavo, com um aquário de bacalhaus,
entre outros conteúdos ligados à faina do mar, e o
Complexo da famosa Cerâmica Vista Alegre.
- Na manhã do dia 3 de abril e enquadrados pelas
atividades das disciplinas de História, Geografia e

- Contextualizados pelas atividades da disciplina
de Português, para além de Gestão e Marketing (caso
da turma 12ºC), os alunos das três turmas do 12º
ano rumaram ao Oeste do País, região saloia a norte
de Lisboa, no dia 3 de abril, com o firme propósito de

conhecerem aquele que é o expoente máximo do
estilo Barroco em Portugal - o grandioso Palácio
Nacional de Mafra, através de uma visita guiada, e
assistirem a uma representação da obra “Memorial
do Convento”, do nosso prémio Nobel da literatura –
José Saramago, objeto de estudo obrigatório na
disciplina de Português.

AÇÃO DE INFORMAÇÃO
SOBRE IRS E OUTRAS
OBRIGAÇÕES FISCAIS

No âmbito das atividades de formação do
Curso EFA de Técnico de Turismo Rural e
Ambiental, unidade de formação de “Fiscalidade”,
da componente técnica, realizou-se uma ação
de informação sobre obrigações fiscais e as
potencialidades do Portal das Finanças, incluindo
o preenchimento on-line do IRS.
O evento foi organizado pelo referido curso,
no dia 3 de abril, à noite, dirigido a todos os
adultos interessados, e teve como orador um
técnico da Direção de Finanças de Viseu.
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CARTA DE FORAL
Como saberás, este ano comemoram-se os 500 anos da outorga do
Foral a Penalva do Castelo, por D. Manuel I.
Vem à descoberta e diverte-te, seguindo as indicações fornecidas, de
modo a formar vocábulos relacionados com o tema.

11. Documento que regula as relações entre um senhorio e os membros
da comunidade entre si.
12. Unidade de divisão territorial e administrativa.
13. No feudalismo, indivíduo ligado a um suserano por juramento de fé e
homenagem.
14. Documentos em que se encontravam inscritas as condições em que
eram atribuídas ou renovadas as Cartas de Foral.
Clube de Jornalismo
1. Inquiridores, 2. Manuel, 3. Privilégios, 4. Fernão, 5. Rainha, 6. Rei, 7. Senhorio, 8. Cortes, 9.
Impostos, 10. Terras, 11. Foral, 12.Concelho, 13. Vassalos, 14. Cartas

SOLUÇÕES DO FORAL

NO
VAS D
A BEs
NOV
DA

(Continuação da última página)

episódios vividos no seu trabalho como bombeiro. As crianças da
educação pré-escolar adoraram. No dia 2 de abril, os alunos do 1º
ciclo também foram presenteados pela professora Lídia almeida com
a história “Querida avó”, apresentada pelo Clube de Música. Neste
dia, comemorou-se o Dia Internacional do Livro Infantil.

1. Andavam pelas terras a fazer inquirições, a encargo régio.
2. Rei que concedeu a Carta de Foral a Penalva do Castelo, o I deste nome.
3. Regalias concedidas pelo Rei.
4. Filho do cronista Rui de Pina.
5. Esposa do rei.
6. O mesmo que monarca.
7. Proprietários das terras.
8. Assembleias de estrutura e funcionamento complexos, existentes na
Idade Média.
9. Tributos a pagar.
10. Propriedades agrícolas.

Leituras proporcionam fugas. Sonhos ajudam
a acreditar. Olhares atentos fomentam
descobertas. Palavras criam histórias. Livros levam
e trazem experiências na bagagem.
Na FEIRA DO LIVRO, podes encontrar um livro
à tua medida!
De 31 de março a 9 de abril no antigo edifício
da Câmara Municipal de Penalva do Castelo.
Feliz Páscoa!
A professora bibliotecária, Edite Angélico
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A PODA DE ARBUSTOS
A poda é uma técnica cultural que
consiste na supressão total ou parcial
dos órgãos secos (repouso) ou
verdes (crescimento), de modo a
conseguir educar a planta de acordo
com o objetivo que se pretende,
nomeadamente, produção de flores
e frutos e/ou controlar o crescimento
da planta. A poda é uma prática que
se faz normalmente uma vez por ano
e acontece quase sempre após a
queda da folha (descanso vegetativo),
denominada poda em seco. De uma
maneira geral, a poda favorece o
crescimento das plantas, estimula a
floração dos arbustos com flores e a
frutificação das árvores frutíferas.
Antes de podar uma árvore, é
necessário conhecer os hábitos
vegetativos das espécies e aprender a
conhecer os diferentes tipos de gomos
presentes no ramo. Como regra geral,
diremos que se devem eliminar todos
os ramos secos, mal inseridos,
sobrepostos, para assim favorecer o
arejamento e a iluminação de todas as
partes da planta.
Descreve-se de seguida algumas
normas a seguir de acordo com o tipo
de planta:
- Plantas vivazes (cravo e
crisântemo) – se deixarmos estas

plantas desenvolverem-se livremente,
irão envelhecer precocemente.
Assim, anualmente deve-se eliminar
as flores murchas e os ramos secos,
assim como os rebentos muito débeis,
rejuvenescendo a planta.
- Arbustos – nos arbustos de flor,
devemos ter em conta se a floração
ocorre no inverno/princípio da
primavera ou no verão/outono e sobre
ramos do ano anterior ou sobre os
ramos do ano. Nos arbustos de floração
invernal (p.ex.deutzia, viburnum,
spirae, escallonia, weigelia, etc), os
gomos florais formam-se durante o
verão para se desenvolverem na
rebentação do ano seguinte (ramos
com mais de 1 ano). Nestas plantas, a
poda deve fazer-se após a floração, na
primavera. (Fig. A - Poda de arbustos
após floração (primavera)
Nos arbustos de floração estival
ou outonal (por exemplo abélia,
buddleia, hibiscos, hypericum,
spirae, tamarix, etc.), os gomos
florais formam-se sobre os rebentos
de primavera, pelo que a poda deve
efetuar-se antes da formação destes,
isto é, no inverno. Existem ainda
arbustos, como por exemplo, azálea,
camélia, erica, nerium, pieris,
skimmia, onde a poda tem de ser



muito ligeira, seguindo as mesmas
regras, e que se denominam
“arbustos sem poda”.
Sendo a roseira um dos arbustos
mais presente na nossa escola,
descrevemos algumas regras da poda
utilizada pela turma:
- A poda deve-se iniciar logo que
apareçam os primeiros rebentos;
- Os cortes prioritários são nos
ramos mais velhos, nos rebentos
mais fracos que estão mais sujeitos
às doenças e nos ramos que se
cruzam e impedem o ar de circular;
- A poda deve ser proporcional ao
vigor da planta e dos ramos que
constituem o seu esqueleto. Assim,
um ramo vigoroso poderá podar-se
acima do 4º gomo, se o ramo for fraco
deixar-se-á somente 1 a 2 gomos;
- Após selecionar os ramos
saudáveis e por forma a controlar o
crescimento e a floração da roseira,
o corte em bisel, com inclinação
oposta ao gomo, deve ser efetuado
acima do 3º rebento que nasce a partir
da base
- Nas espécies trepadoras, e uma
vez formada a estrutura, todos os
ramos formados na primavera podamse a 1/3 ou 1/5 da sua altura e
suprimem-se os ramos velhos, sendo



A REGA SOB PRESSÃO
Uma das matérias abordadas nas aulas teóricas foram os sistemas de rega
sob pressão. Os sistemas de rega sob pressão visam utilizar a água de forma
eficiente na atividade agrícola, preservando os recursos naturais. Os sistemas
de rega sob pressão, automatizados, utilizados na agricultura, são o sistema
de rega por aspersão e o sistema de rega localizada, gota-a-gota. (Fig. C, D, E
(Continua na página seguinte)



EDITORIAL
Caros leitores:
A edição anterior superou as
expetativas dos alunos do CEF de
Jardinagem e Espaços Verdes e
do conselho de turma, resultado
do empenho dos alunos e da
comunidade escolar na
divulgação e na distribuição do
Boletim do CEF e da recetividade
dos leitores a esta nova
publicação.
Continuamos assim com a
edição nº 2, em que abordamos
as atividades desenvolvidas pela
turma e algumas das
aprendizagens na área dos
espaços verdes, nomeadamente
a poda em árvores e arbustos,
sistemas de rega e a multiplicação
de plantas - a enxertia.
Desejamos a todos uma boa
leitura!
substituídos pelos jovens. A poda
nestas roseiras é feita sobre os ramos
que deram flor no ano anterior,
deixando os que não deram flor, pois
estes florescerão nesse ano.
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A REGA SOB PRESSÃO

e F– Rega por aspersão, rega localizada e
microaspersão).
O sistema de rega por aspersão tem como
principal característica o fornecimento de água
às culturas sob a forma de chuva, por intermédio
de aspersores ou pulverizadores. O sistema de
rega localizada baseia-se na distribuição de água
por gotejadores, gota a gota, junto da planta,
humedecendo o solo junto às raízes das culturas.
O sistema de rega por aspersão adapta-se às
culturas do relvados desportivos e ornamentais,
milho, horticultura, viveiros e pastagens, etc. A
microaspersão, uma vertente da rega por aspersão,
utiliza microaspersores que debitam menores
quantidades de água e adapta-se à fruticultura e
jardins. O sistema de rega localizada adapta-se à
fruticultura, viticultura, plantas ornamentais, etc.

(Continuação da página anterior)

   

  

  


ENXERTIA
A enxertia é um método de multiplicação
assexuada muito antiga que consiste em unir porções
de plantas de modo a que formem um só indivíduo.
Esta técnica foi implementada, em grande escala, em
Portugal na cultura da vinha para o combate à filoxera.
Hoje em dia é uma técnica muito utlizada na atividade
agrícola, em árvores e arbustos e nas diversas
culturas frutícolas, como sejam os citrinos,
pomóideas, prunóideas, etc. e na atividade florestal.
Numa planta enxertada, distinguem-se duas
partes:
- O porta-enxerto ou cavalo - situado abaixo
do ponto de enxertia. Tem por função desenvolver
o sistema radicular da planta,
- O enxerto ou garfo - situado acima do ponto
de enxertia. Tem por função emitir um caule e deve
ser provido dum gomo.
A enxertia tem como objetivos: regular o
crescimento e entrada em produção das árvores;
prevenir ataques de parasitas, pela utilização de plantas
resistentes (exemplo da videira, dos citrinos e do
castanheiro); reparar partes danificadas de árvores
adultas e obter formas especiais de crescimento e
adaptar as plantas às diferentes condições
edafoclimáticas (excesso de água, salinidade,…).
Para que a enxertia tenha sucesso são
necessários os seguintes cuidados: utilizar garfos
e cavalos compatíveis; ter cuidados na seleção dos
garfos, evitando escolher garfos doentes; executar
a enxertia em condições ótimas de temperatura
(entre 23ºC e 28ºC) humidade (os tecidos devem
ser ricos em água (> 90 %)).
A enxertia pode efetuar-se no local definitivo,
em pés enraizados de porta-enxertos já plantados
no solo ou na mão, antes da plantação.
A enxertia de fenda (Fig G) é um tipo de
enxertia que consiste em fender o porta-enxerto
verticalmente segundo o maior diâmetro, para a
introdução do garfo talhado em cunha. A enxertia





 
em borbulha (Fig H) é outro tipo de enxertia em
que o porta-enxerto deve apresentar uma casca que
se destaque com alguma facilidade do lenho, mas
com a lenhificação em progresso, e o garfo é um
gomo por abrolhar.
Para se realizar a enxertia são necessários os

seguintes utensílios e materiais (Fig I): tesoura
de poda, navalha de enxertia, ráfia ou fita isoladora,
parafina ou um unguento e uma espátula.



ECOESTUFA
A turma encontra-se a desenvolver o projeto
denominado – ECOESTUFA-, inserido no
programa “Empreendedorismo nas Escolas CIM
Viseu Dão Lafões”.
A Ecoestufa é uma estufa vertical, ecológica
(plástico reutilizado), com plantação vertical de
plantas aromáticas e medicinais e tem como
objetivos: colmatar problemas de falta de espaço

horizontal para instalação de uma horta e diminuir o
custo da água de rega na produção de plantas. O
material plástico da ecoestufa é obtido a partir de
garrafões plásticos de água (5 litros), recolhidos
semanalmente no Agrupamento de Escolas, nas
instituições da vila (lar da 3ª idade e bombeiros) e
no comércio local.
O coentro, a hortelã-pimenta, o cebolinho, o

poejo, o tomilho, o tomilho limão, o manjericão, o
orégão, a salvia e a salvia ananás são exemplos de
plantas aromáticas e medicinais (P.A.M.) a plantar
no nosso “mini-jardim” vertical. A nossa
ECOESTUFA vai dar que falar!
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
No início do segundo período, a
turma apresentou uma ação de
sensibilização aos alunos do 2º ciclo
sobre
a
importância
da
compostagem. A turma construiu
uma apresentação que abordou todo
o processo de compostagem
desenvolvido pelos alunos e a
importância dos 5 R´s para o planeta
(r eciclar, repensar, reduzir,
reutilizar e recusar).
No dia 14 de fevereiro, a turma
promoveu uma venda de rosas (Fig J
– Botões de rosas), alusiva ao Dia
dos Namorados.
O dia de S. Valentim é cada vez
mais motivo de celebração entre os
jovens e todos aqueles que gostam
de expressar os seus afetos. Por esse
motivo, os alunos decidiram
promover uma venda de botões de
rosas na Escola-sede e pela vila de
Penalva do Castelo. A iniciativa foi
um êxito.
Nesse mesmo dia, foi inaugurada
a Sala de Convívio dos alunos. A
turma embelezou o espaço com

quatro vasos decorativos de interior
(Fig. L – Vasos decorativos de
interior).
A turma executou a poda de
arbustos e árvores presentes no
recinto escolar. Foram feitas
floreiras em madeira a partir do
corte de duas árvores que se
encontravam mal posicionadas no

espaço escolar e envelhecidas (Fig.
M – Floreiras em madeira).
No mês de março, começámos
com as plantações na horta biológica.
Já se encontram plantados
morangueiros em camalhões, plantas
aromáticas e medicinais em
consociações com espécies
hortícolas. (Fig. N – Morangueiros



em camalhão).
Os canteiros da escola foram
arranjados de forma original,
introduzindo novas espécies de
plantas e utilizando pedras
decorativas, cedidas pela Câmara
Municipal de Penalva do Castelo
(Fig. O – Canteiro quadrangular).



No sentido de proteger a biodiversidade, colmatando a diminuição de
lugares de nidificação de aves de pequeno porte, um grupo de alunos da turma
(Luís; André; Miguel; Paulo e Emanuel) construiu ninhos em madeira e
colocaram-nos sobre os ramos de diversas árvores de folha caduca presentes
no recinto escolar. Os alunos utilizaram madeira de pinho e diversas máquinas
(tico-tico, compressor, pistola de pregos, pistola de cola quente, etc.) para
construir as pequenas casas que irão albergar o chapim, a alvéola, a carriça, o
pisco e muitas outras aves. É uma forma original de dar as boas vindas à
primavera
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Neste 2º período, desenvolveram-se duas
visitas de estudo: à EXPOJARDIM, na Batalha (Fig.
R – Expojardim 2014), à AGRO 2014 e ao estádio
AXA, em Braga (Fig. S – Feira Agrícola de Braga
2014 e Estádio AXA do S.C. de Braga).
A visita de estudo à EXPOJARDIM 2014, que
decorreu na Exposalão da Batalha, realizou-se no
passado dia 21 de fevereiro.
Foi uma atividade interessante, pois pudemos

    

explorar a feira individualmente
ou em grupo. Visualizámos uma
grande
diversidade
de
expositores que representaram
empresas, nomeadamente de
máquinas e equipamentos, de
infraestruturas para jardins
verticais, viveiros com novas
espécies
de
plantas
comercializáveis, de tapetes de
relva para relvados desportivos,
entre outros. Também pudemos
conhecer as novas tecnologias
para a Horticultura e
Fruticultura (FRUTITEC/
HORTITEC). Contactámos
com diversas empresas
nacionais e internacionais do
setor da jardinagem e espaços
verdes.
No dia 28 de março, em

Braga, visitámos a feira
correspondendo esta a 80 % das necessidades do
Agrícola de Braga, AGRO 2014. Nessa manhã,
relvado. Mencionou ainda as técnicas culturais
pudemos participar numa visita guiada ao estádio
necessárias para manter um relvado desportivo
AXA, onde joga o Sporting Clube de Braga. O
saudável, nomeadamente o corte, escarificação,
estádio foi, por diversas vezes, considerado um
fertilização, etc. À tarde, visitámos a feira agrícola
dos mais originais e belos estádios do mundo.
- AGRO 2014 – que estava organizada em três
Durante a visita guiada ao estádio, a turma
grandes setores: setor pecuário, setor da produção
conversou com a equipa de manutenção do relvado
vegetal e alimentação e o setor das máquinas e
desportivo que explicou como foi instalado o
equipamentos. No setor animal, pudemos visualizar
sistema de drenagem, com várias camadas de
as diversas raças autóctones (barrosã, arouquesa e
materiais, e a preparação do solo para a aplicação
mirandesa). No setor da produção vegetal, estavam
das placas de relva. Revelou que o sistema de rega
expostos, nomeadamente, as empresas de rega,
e drenagem instalado reaproveita a água da chuva,
empresas de sementes, empresas de fertilizantes,
empresas de jardinagem espaços verdes e
organização de produtores. No setor das máquinas
e equipamentos, estavam representadas as empresas
construtoras de tratores e outros equipamentos
necessários para a agricultura e pecuária.
A turma aproveitou ao máximo as visitas de
estudo desenvolvidas neste 2º período,
considerando estas atividades como experiências
enriquecedoras e interessantes para a nossa área
de estudo!


1. Preencha com números de 0 a 9 os espaços em
branco, fazendo com que, ao efetuar as operações,
os resultados coincidam tanto na horizontal quanto
na vertical.

Sopa de Letras

  




Ingredientes:
1Kg de morangos, 1 lata de leite
condensado, 1 lata 1/2 de leite
(medida da de leite condensado),
1 colher de sopa de maizena, 2
ovos, 1 colher de açúcar fino e
açúcar para salpicar os morangos.
Preparação:
Lave os morangos, enxugue e
corte-os ao meio. Distribua-os num pirex, salpique
com o açúcar e reserve. Leve ao lume até engrossar,

DE MORANGO
o leite condensado com o leite, a
maizena e as 2 gemas. Distribua o
creme sobre os morangos. Bata as
claras em castelo com o açúcar fino
e coloque por cima do creme. Leve
ao forno a gratinar. Coloque no
frigorifico antes de servir.

 


Soluções: Matemática – A _ 7 + 3 X 5 = 22; B_ 6 / 2 – 9 = -6; C_ 8 / 4 X 1=2

DELÍCIA

