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MENSAGEM DE NATAL
Mais um ano termina e com ele mais um ciclo se
fecha.
É tempo de olhar para trás, avaliar os planos
que foram traçados, o caminho que foi percorrido, as
metas e objetivos que foram alcançados e os sonhos que
foram realizados.
É também tempo de olhar para a frente, reformular
planos, traçar novos caminhos e acreditar que, com o
contributo de cada um, o futuro poderá ser melhor.
Nesta encruzilhada que ano após ano se renova, é
tempo de agradecer a toda a comunidade educativa a
sua dedicação e empenho nesta árdua missão de educar,
bem como de desejar um Feliz Natal e um Ano Novo
cheio de Sucessos.
A Diretora
Rosa Figueiredo

Ano de
escolaridade
com avaliação
externa

O AEPC nos Rankings das Provas Finais do Ensino Básico
e nas Provas de Exame do Ensino Secundário 2015
Nº de Escolas
Posição no Ranking
Média Geral
Posição
Posição
Nacional Distrital
(0 a 5 Ensino Básico)
Distrital
Nacional

(0 a 20 Ensino Secundário)

4º

4173

169

294º

16º

3,53 (3,51 em 2014)

6º

1163

46

402º

25º

3,00 (2,86 em 2014)

9º

1225

51

446º

24º

2,89 (2,88 em 2014)

11º e 12º

625

29

253º

14º

10,69 (10,98 em 2014) a)

a) Média de 12,51 a Português (62º a nível nacional);
O Parlamento dos Jovens comemora este ano vinte anos de
existência. Esta iniciativa tem como
propósito a aproximação cultural e cívica da Assembleia da República com
a sociedade portuguesa através das
atividades realizadas nas escolas,
de modo a suscitar o interesse dos
jovens pela política e esclarecer o
que é estar na vida política e praticar
a cidadania “a sério”.
O Agrupamento de Escolas de
Penalva do Castelo está a desenvol-

Média de 12,80 a Matemática A (162º a nível nacional)

ver o programa do Parlamento dos
Jovens no Ensino Básico e no Ensino
Secundário.
Este programa é organizado pela
Assembleia da República (AR), em
colaboração com outras entidades,
com o objetivo de
promover a educação para a cidadania e o interesse
dos jovens pelo
debate de temas
da atualidade.
O programa desenvolve-se em várias fases, ao longo
do ano letivo, e tem
como objetivos: incentivar o interesse dos jovens pela
participação cívica
e política; sublinhar
a importância da

sua contribuição para a resolução de
questões que afetam o seu presente
e o futuro individual e
coletivo, fazendo ouvir
as suas propostas junto
dos órgãos do poder
político; dar a conhecer
o significado do mandato parlamentar e o
processo de decisão da
Assembleia da República (AR), enquanto órgão
representativo de todos
os cidadãos portugueses
e incentivar as capacidades de argumentação na
defesa das ideias, com
respeito pelos valores da
tolerância e da formação
da vontade da maioria.
Está a decorrer a primeira fase - a
fase de escola – e os nossos jovens
estão a organizar-se em listas e a de-
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Acesso ao Ensino
Superior 2015:
resultados da
1ª FASE
Decorrida a 1ª fase do último
concurso nacional de acesso ao
ensino superior, divulgam-se os resultados no que respeita aos alunos
do nosso Agrupamento.
Do total de 31 alunos que se candidataram, todos foram colocados,
dos quais 15 (48%) na 1ª opção,
9 na 2ª (29%) e 2 na 3ª (6%), em
termos de curso superior.
As Universidades da Beira Interior, Lisboa, Aveiro e Coimbra e o
Instituto Politécnico de Viseu são as
instituições de ensino superior que
acolhem maior número de estudantes penalvenses, havendo alguns
a frequentarem outras instituições
como a Universidades do Porto e os
Institutos Politécnicos de Coimbra,
Leiria, Castelo Branco e Guarda.
Os cursos mais pretendidos foram os de Engenharia Informática
e Enfermagem (3 alunos em cada),
seguindo-se os de Comunicação
Social, Engenharia e Gestão Industrial, Engenharia Informática e de
Computadores, Gestão e Publicidade e Relações Públicas (2 alunos em
cada), distribuindo-se os restantes
alunos (1 por curso) por Medicina
em Coimbra, Medicina Dentária no
Porto, Engenharia Física Tecnológica, Engenharia Biomédica, Direito,
Psicologia e outros.
Realce-se o facto de cinco alunos
terem alcançado médias finais bem
elevadas, entre 195 e 172 pontos.
senhar as suas medidas, em obediência aos temas “Racismo, preconceito,
discriminação – ao debate”, no ensino
básico e “Portugal: assimetrias litoral/
interior. Que soluções?”, no ensino
secundário, para se apresentarem
às eleições que irão realizar-se no
próximo mês de janeiro.

As professoras dinamizadoras:
Maria do Céu Gonçalves e Júlia
Carvalho (Ensino Básico);
Isabel Serra (Ensino Secundário)

EM FOCO
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Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
No passado dia 3 de dezembro, comemorámos o Dia Internacional da Pessoa com
Deficiência com um conjunto de atividades.
Durante a manhã foram colocados vários
cartazes nas escolas do Agrupamento alusivos
à temática da deficiência, tendo em vista sensibilizar toda a comunidade educativa para os
direitos da igualdade destas pessoas. No hall
das escolas Básica da Ínsua e E.B/3 Secundária
foram passando curtas-metragens de vídeos
relativos à temática em questão.
No período da tarde, das 16:30h às 17:30h,
foi realizado um workshop alusivo à temática

“Valorizar a Diferença”, que contou com a
presença da Doutora Prazeres Domingues,
Presidente da APPDA (Associação Portuguesa para o Desenvolvimento do Autismo) de
Viseu e de jovens ligados a esta Associação.
Este evento suscitou grande interesse pelos
participantes que manifestaram muita atenção
e interesse nas intervenções quer da Doutora
Prazeres, quer dos jovens que cantaram, tocaram e dramatizaram.
Iniciativas desta natureza criam valor para
a comunidade escolar e afirmam a escola na
sociedade envolvente.

O Departamento de Educação Especial

AEPC PARTICIPOU NA FEIRA DA MAÇÃ “BRAVO DE ESMOLFE” 2015
O nosso Agrupamento de Escolas registou uma participação
diversificada na última feira dedicada ao fruto mais associado às terras penalvenses e que integra a sua designada
“trilogia de excelência”, a par do vinho do Dão de Penalva e
do queijo da Serra da Estrela.
A presença do AEPC no evento
deu-se nos seguintes termos:
- Numa associação com a Câmara
Municipal e numa tentativa de valorização do património humano, através
da implementação do projeto “Alunos
Bravo”, iniciativa que procurou atuar
em três eixos distintos: valorização
e promoção dos produtos típicos
da região; divulgação dos níveis de
qualidade dos cursos profissionais,
nomeadamente o de Técnico de
Restauração – variante de cozinha/
pastelaria, e integração inclusiva dos
alunos com Necessidades Educativas
Especiais.
Para a materialização deste projeto, a Câmara Municipal reservou
um lugar no seu stand para que os
alunos com Necessidades Educativas
Especiais (NEE) tivessem a oportunidade de vender os próprios artigos
de artesanato, bem como as doçarias
confecionadas pelos alunos do curso

profissional de Técnico de Restauração - variante de cozinha/pastelaria,
e assim contactarem e atenderem o
público, numa das possíveis saídas
profissionais futuras.
Nesse sentido, o projeto assumiu
como objetivos no domínio social e
local: fomentar o convívio e integração inclusiva na comunidade e nas
iniciativas locais dos alunos com
NEE, desmitificar preconceitos e
estereótipos sobre as competências
e capacidades da população com
deficiência e promover os produtos
da região, constituintes da trilogia de
excelência. No domínio educativo,
procurou promover a oferta educativa
de qualidade do concelho, apoiar o
empreendedorismo dos alunos do
ensino profissional, desmitificando
preconceitos em relação às suas
capacidades cognitivas. Por último,
a nível individual e intrínseco das
crianças com Necessidades Edu-

cativas Especiais, pretendeu criar
oportunidade de experimentação de
atividades profissionais e de contacto
com o público, promover a valorização intrapessoal e sentimentos de
autoestima e autoconceito, desenvolver mecanismos de combate
à passividade, incentivando uma
postura ativa e empreendedora e
promovendo a integração inclusiva e o sentimento de pertença.
Esta foi uma iniciativa de
sucesso com bastante adesão
por parte da comunidade, que
teve a oportunidade de comprar
e consumir o sumo natural da
Maçã Bravo de Esmolfe, Doces
de Massapão, Ovos-moles,
Caladinhos, Cavacas e o Ninho
de Maçã Bravo de Esmolfe, doçaria que inclusive se candidatou ao
I concurso “Delícia de Maçã Bravo
de Esmolfe”.
A comunidade aderiu à iniciativa
consumindo os produtos expostos.
Os ganhos financeiros do projeto
vão contribuir para a melhoria da
educação e dos recursos educativos

das crianças matriculadas no sistema
formal de ensino do Agrupamento de
Escolas de Penalva do Castelo.
- Participação no I concurso
“Delícia de Maçã Bravo de Esmolfe”,
com o doce “Ninho de maçã Bravo

de Esmolfe”, confecionado pelos
formandos do curso profissional de
Técnico de Cozinha/Pastelaria.
- Conceção da mascote da Feira,
pelo professor Paulo Neves.
Texto concebido em associação
com a Câmara Municipal

pela comunidade
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Vila Encantada
A Câmara Municipal realiza, de 18 a 28 de dezembro, o
projeto “Penalva, Vila Encantada”, em que serão desenvolvidas
atividades como: Concurso de Presépios, Mercado de Natal,
Concertos/Exposições, Casa do Pai Natal, Animação Infantil,
Oficinas Lúdico-Pedagógicas, Circo, Baile de Natal, Desporto,
Solidariedade, animação musical e muito espírito natalício.
Para saber mais informações, consulte o sítio do Município:
www.cm-penalvadocastelo.pt

A SOLIDARIEDADE VESTE-SE DE PRETO

No dia 25 novembro, data escolhida pela ONU para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação
de Todas as Formas de Violência contra as Mulheres, Penalva do Castelo vestiu-se de preto num gesto
simbólico de solidariedade.
A Câmara Municipal desafiou todos os parceiros sociais e agentes locais a juntarem-se a esta causa,
através do mote “A Solidariedade Veste-se de Preto”, de modo a que o maior número de pessoas se
pudesse solidarizar com a causa, vestindo, neste dia, uma peça de roupa preta em nome das mulheres
vítimas de violência doméstica e das 21 ocorrências no concelho, durante o ano de 2015.
Esta foi uma campanha que superou todas as expetativas, dado o elevado número de pessoas e
instituições aderentes, confirmando que pelo espírito solidário Penalva do Castelo veste a camisola.
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e à Casa da Banda.
A cerimónia iniciou-se com a bênção da estátua,
presidida pelo Sr. Padre José António.
De seguida, procedeu-se ao descerramento da
placa alusiva à “Homenagem ao Músico e à Banda
Musical e Recreativa de Penalva do Castelo, pelos
190 Anos ao Serviço do Concelho”, que coube
ao Presidente da Câmara Municipal, Francisco
Carvalho, Presidente da Junta de Freguesia de
Ínsua, José António, Presidente da Banda Musical
e Recreativa, Anselmo Sales, e ao maestro Rafael
Ferreira.
Esta ideia surge após a construção da rotunda
naquele espaço, um local que antes constituía
um ponto negro do concelho, relativo a acidentes
rodoviários.
A estátua, esculpida em granito, e com o músico
virado para o edifício da Câmara Municipal, é da
autoria do escultor penalvense Isidro Batista e teve
a participação de João Fernandes, colaborador do
Município.

Dia Europeu do Enoturismo assinalado em Penalva do Castelo com
“Desafio aos Sentidos”

No âmbito da comemoração do Dia Europeu do
Enoturismo, a Câmara Municipal, em parceria com
a Confraria dos Enófilos do Dão, representada pelos
Engenheiros Carlos Silva e Rodrigo Costa, realizou,

Inaugurada escultura de um músico em homenagem à Banda Musical e Recreativa de Penalva
do Castelo e a todos os músicos penalvenses
Decorreu, no dia 22 de novembro, a inauguração da escultura que homenageia todos os Músicos
Penalvenses e os 190 anos de existência da Banda
Musical e Recreativa de Penalva do Castelo ao
serviço das nossas gentes.

Inserida nas comemorações da padroeira dos
músicos, Santa Cecília, o Presidente da Câmara
Municipal de Penalva do Castelo, Francisco Carvalho, inaugurou a escultura de um músico na
recém-criada rotunda junto à Biblioteca Municipal

nos dias 9 e 16 de novembro, na Biblioteca Municipal, um workshop de Iniciação à Prova de Vinhos
intitulado “O Dão de Penalva do Castelo”.
Esta foi a primeira vez que a Câmara Municipal
promoveu uma atividade deste género, que visou
dotar os participantes de conhecimentos essenciais
para uma apreciação crítica ao vinho no geral e ao
“Dão de Penalva do Castelo” em particular. Foram,
por isso, abordados temas como a análise sensorial
(aspeto visual, aroma e paladar), a temperatura
ideal para o consumo de vinhos, a importância da
utilização de copos adequados, e algumas noções
básicas para apreciar e reconhecer diversas castas
do Dão.
O workshop, em que estiveram representados
vinhos de diversos produtores/engarrafadores do
concelho, constituiu um momento privilegiado de
aprendizagem, divulgação, degustação, reflexão
e debate sobre a importância do desenvolvimento
do Enoturismo enquanto motor de desenvolvimento
da economia local, aliado à diversificação da oferta turística existente em cada região, de forma a
valorizar o que de mais singular e único cada uma
tem para oferecer.
A autarquia, consciente do contributo positivo
deste tipo de iniciativas, continuará a apoiar eventos
que manifestamente assumem elevada importância
no desenvolvimento pessoal e territorial.

dezembro de 2015

pela comunidade

Câmara Municipal
Promove a Igualdade

No âmbito do Dia Municipal para a Igualdade, assinalado no dia 24 de outubro, o Município de Penalva do Castelo promoveu uma ação de sensibilização
sobre a influência dos estereótipos na definição do projeto de vida da criança.
Esta atividade, dirigida a crianças com idades compreendidas entre os 4 e
os 13 anos, decorreu na Biblioteca Municipal, inseriu-se na habitual estrutura
do projeto “Sábados na Biblioteca” e teve como ponto de partida a história “O
Tiago é muito alto”, que retrata a fábula de um coelhinho muito alto para a sua
idade e que, pela sua diferença, era discriminado pelos seus colegas.
Após um pequeno debate sobre a moralidade do conto infantil, deu-se início
à atividade denominada “Quem é quem?”, onde foi descrita uma profissão tipicamente associada ao sexo masculino e foi pedido às crianças que retratassem
a pessoa, a partir da descrição que estava a ser feita.
Foi uma oportunidade de reflexão em que as crianças conviveram com
exemplos concretos do dia-a-dia de uma profissão que desconheciam, onde
identificaram comportamentos discriminatórios no seu grupo de pares, desmistificaram estereótipos e desenvolveram ferramentas úteis para promoverem a
igualdade de género junto dos seus.
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Exposição «Guernica 75 anos»
na Biblioteca Municipal

A Biblioteca Municipal acolheu, na sala polivalente, a exposição “Guernica
75 anos”.
Esta mostra, da autoria do Grupo de Trabalho de Artes Plásticas da Festa
do «Avante!», foi organizada no âmbito da comemoração do 75º aniversário
desses mesmos bombardeamentos sobre a localidade espanhola de Guernica,
tragicamente fixada nesta obra maior de Pablo Picasso (1881-1973).
Além da reprodução do conhecido quadro do pintor espanhol (pintado com
as dimensões 2,30 m x 4,93m), a exposição foi constituída por um conjunto de
estudos realizados pelo pintor em torno de “Guernica”, algumas fotografias de
Dora Maar, que acompanhou o próprio processo criativo, e poemas de Carlos
de Oliveira (“Descrição da Guerra em Guernica”, dividido em 10 partes) e
Eugénio de Andrade (“Guernica).
A Câmara Municipal, a Biblioteca Municipal e a DORViseu do PCP uniram
esforços para mostrar ao público uma obra-prima da pintura mundial.
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EQUIPA ESCOLAR PORTUGUESA, QUE INCLUIU ALUNO PENALVENSE, CONQUISTOU OURO E PRATA NAS OLIMPÍADAS IBEROAMERICANAS DE FÍSICA
Equipa portuguesa arrecada cinco
prémios na Bolívia: uma medalha de
ouro, duas medalhas de prata, uma
menção honrosa e o prémio especial
para a melhor prova teórica.
As Olimpíadas Ibero-americanas de Física
decorreram em Cochabamba, Bolívia, de 5 a 13
de setembro. Participaram nesta competição 69
estudantes finalistas do ensino secundário de 19
países do espaço ibero-americano. Esta Olimpíada, que vai já na XX edição, é uma competição
anual onde jovens estudantes pré-universitários
são convidados a demonstrar a sua preparação
em Física em dois longos e difíceis exames (um

teórico e um experimental). O nível
de conhecimentos requeridos para
realizar estas provas vai para além
do programa de Física do ensino
secundário, envolvendo por parte
dos estudantes imenso esforço e
dedicação durante a fase de preparação. O vencedor absoluto desta
olimpíada, que obteve a melhor
classificação no conjunto dos dois
testes, foi um estudante de El Salvador, Rene Villela Escalante.
Os team-leaders que acompanharam a delegação a Cochabamba, Fernando Nogueira e Orlando
Oliveira, fazem um balanço muito CARLOS COUTO (Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo, medalha
p o s i t i v o de prata), Paulo Mourão (Escola Secundária de Santa Maria da Feira, meda pres- dalha de ouro e melhor prova teórica), João Carvalho (Escola Secundária
t a ç ã o de Viriato, Viseu, menção honrosa) e Gonçalo Raposo (Escola Secundária
portuManuel da Fonseca, Santiago do Cacém, medalha de prata).
guesa:
“A prestação global dos
tiveram também um papel de extrema importância,
nossos estudantes foi
visto que a preparação experimental foi feita com
muito boa: três dos alunos
eles, nas escolas e fora do horário normal. A muito
portugueses obtiveram
deficiente componente experimental dos programas
classificações acima dos
ministrados no nosso ensino dificulta enormemente
40 pontos em 50 poso trabalho de preparação, exigindo muito esforço
síveis. Um deles, Pauda parte dos alunos para compensar o seu pouco
lo Mourão, foi mesmo
à vontade num laboratório de Física.”
a melhor prova teórica
A lista dos estudantes portugueses é a seguinte:
da competição. Merece
- Paulo Duarte Mourão (Escola Secundária c/
também destaque o facto
2º e 3º ciclos de Santa Maria da Feira), medalha de
de todos os alunos terem
ouro.
obtido mais de 15 pontos
- Gonçalo Eduardo Cascalho Raposo (Escola Seem 20 possíveis na prova
cundária Manuel da Fonseca, Santiago do Cacém),
experimental, algo inédito
medalha de prata.
na história da participação
- CARLOS ALBERTO REBELO COUTO
portuguesa nas olimpía(Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo),
das internacionais.”
medalha de prata.
Os docentes da Uni- João Francisco Lopes Cruz de Carvalho
versidade de Coimbra
(Escola Secundária de Viriato, Viseu), menção
salientam que “a prova
Honrosa.
experimental exigia granAs Olimpíadas de Física são uma atividade prode destreza experimental
movida pela Sociedade Portuguesa de Física, com
para conseguir recolher
o patrocínio do Ministério da Educação e Ciência,
todos os dados necessáda Agência Ciência Viva, da Fundação EDP e da
rios. O trabalho de prepaFundação Calouste Gulbenkian. O treino da equipa
ração dos alunos ao longo
decorreu no Departamento de Física da Faculdade
do ano, individualmente,
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimnas suas escolas, e nas
bra, integrado nas atividades da escola Quark! de
sessões que decorreFísica para jovens.
ram na Universidade de
Coimbra, foi essencial. Os
(a partir de Nota de Imprensa da SPF
professores destes alunos
– Sociedade Portuguesa de Física)

Rua Nossa Srª de Fátima, 63
3510-094 VISEU
Tel 232-426591 Fax 232-426681
geral@j5f.pt

pela comunidade
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ONDE PARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
A Escola-sede regista 29 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 ex-aluna nascida em novembro
de 1983, na Corga, e que, após o cumprimento do 1º ciclo na ex-escola
primária da Corga, desenvolveu aqui o seu percurso do 5º ao 12º ano,
entre os anos letivos de 1993/1994 e 2000/01, tendo frequentado e
concluído o ensino secundário, no curso geral do Agrupamento 1 – A nossa ex-aluna de
hoje, aquando da
Científico-Natural em 2001.
entrada na Escola
Seguiu-se o ensino superior, com a licenciatura em Meteorologia
C+S em 1993
e Oceanografia Física, na Universidade de Aveiro, tendo concluído
o curso no ano letivo de 2006/2007. Ainda na mesma Universidade
concluiu o seu mestrado em Meteo-rologia e Oceanografia Física no ano letivo de 2007/2008
e, no ano de 2013, o seu Doutoramento em Ciências do Mar e do Ambiente.
Atualmente, exerce a atividade profissional de Investigadora de Pós-Doutoramento no
Centro de Estudos do Ambiente e do Mar na Universidade de Aveiro.
Referimo-nos a Magda Catarina Ferreira Sousa, que nos acolheu no primeiro sábado
deste mês de dezembro, aproveitando assim um regresso a casa e a Penalva num fim de
semana, após uma longa ausência de um mês por terras amigas da Galiza, mais propriamente em Ourense.
Sabemos que agora passa a maior parte o
seu tempo fora de Penalva e da Corga natal. O
que significa cada regresso a casa?
- Cada regresso a casa significa ver a família,
estar ao pé dos nossos e sentir-me verdadeiramente em casa, apesar de ter casa em Aveiro.
- Em 2001, concluiu o ensino secundário na
nossa escola. Como foi o seu percurso desde
a escola da Corga até esse ano?
- Foi um longo período, saí da aldeia para vir
para a vila e foi bom, pois conheci novos amigos.
Também passei por tempos complicados, pois
houve uma grande mudança a partir do momento
em que tive que passar a comer na escola em vez
de ir a casa, ter que apanhar o autocarro… Foi
diferente, mas uma boa altura.
- Que recordações desse tempo lhe são mais
marcantes pela positiva?
- Acima de tudo os amigos que ficaram, os
amigos que criei e que tenho atualmente, além
dos professores que tive, com quem estabeleci
uma boa relação.
- E pela negativa, também tem alguma?
- Não, nenhuma, mesmo.
- Se soubesse o que sabe hoje, teria mudado
alguma coisa desse seu percurso escolar?
- No 5º ano, optei por Francês e agora optaria
por Inglês, pois no meu ramo tem uma importância
fundamental.
- Como é que uma menina do interior do país
se deixa fascinar pelas ciências do mar?

- Inicialmente não foi por ciências do mar que
me apaixonei, mas sim por achar piada às meninas
que apresentavam a meteorologia na televisão. Fui

por causa do curso de meteorologia e só depois é
que me interessei mais pelas cadeiras da oceanografia e optei pelas ciências do mar.
- Pode resumir-nos a sua passagem pelo
ensino superior, na Universidade de Aveiro?
- Em 2001, fui para a Universidade de Meteorologia de Geografia Física. Em 2006, fui para
Lisboa fazer o meu estágio, concluí-o em 2007
e depois tirei o mestrado. Em 2013, também tirei
o mestrado de ciências do mar e do ambiente na
Universidade de Aveiro. Iniciei no verão a minha
bolsa de pré-doutoramento.
- O que mais a marcou durante a licenciatura,
o mestrado e o doutoramento?
- Cresci muito e tornei-me numa pessoa mais
autónoma, pois tive de aprender a viver sozinha e
a fazer as minhas coisas.
- O que faz uma investigadora da Universidade de Aveiro na área do mar e do ambiente?
- Basicamente, o meu trabalho é ficar horas à frente do computador a fazer previsões meteorológicas.
- Recentemente, realizou-se a 21º Cimeira do
clima, em Paris. Que comentário lhe merece a
realização da mesma, tendo em conta o futuro
do planeta?
R- Acho que temos de tomar medidas, pois o
ambiente está cada vez pior, de uma forma geral,
e não podemos deixar para depois o que se pode
fazer agora.
- O que é que nos ensina a Oceanografia
Física?
- Ensina, por exemplo, se quiseres ir à praia
no verão, qual a probabilidade de haver marés,
altas ou baixas, como também a corrente de água
quando vamos tomar banho.
- Se pudesse, o que é que faria para tornar
o mundo melhor?
- Faria com que as pessoas estivessem mais
bem informadas, fizessem o que podem fazer
agora e não depois, preservassem o ambiente,
não poluíssem as águas,…
- Sabemos que esteve recentemente em
Ourense, na Galiza, em trabalho. Pode dizer-nos
que trabalho foi esse?
- Já vou à Galiza desde 2011, duas vezes por
ano, com uma estadia de um mês, e como o meu
doutoramento tinha parceria com outras universidades, tal permitiu-me viajar muito e lá interajo
com outros investigadores, trato lá os dados para
cá poder implementar nos meus dados.
- O que aprecia fazer nos seus tempos
livres?
- Gosto de ler, fazer tricot, ginásio e passear.
- Muito obrigado pelo tempo que nos dispensou!
Entrevista conduzida por:
Diogo Silva e Luís Sousa, 11ºB

"GUERNICA" EM PENALVA DO CASTELO

A exposição realizada pelo grupo de
Artes Plásticas da Festa do “Avante!” na
comemoração dos setenta e cinco anos dos
bombardeamentos em Guernica, Espanha,
esteve na Biblioteca Municipal de Penalva
do Castelo, no mês de outubro, e os alunos
do Curso Científico-Humanístico de Línguas
e Humanidades do Agrupamento tiveram
a oportunidade de a visitar, numa aula da
disciplina de História A, em horário articulado com a Biblioteca Municipal, por ser uma
visita guiada.
Guernica é uma pequena cidade espanho-

la que, durante a guerra civil do país, foi bombardeada brutalmente. A exposição conta com
uma reprodução do quadro de Pablo Picasso,
pintado em 1937, para a Exposição Internacional de Paris, que apresenta o mesmo nome
da cidade “Guernica”, com poemas de Carlos
Oliveira - “Descrição da Guerra em Guernica”,
e de Eugénio de Andrade - “Guernica”, que
acompanham cada acontecimento do quadro
e, ainda, fotografias da evolução desta obra do
tão famoso pintor espanhol, tiradas pela sua
companheira Dora Maar.
O quadro, tal como explicado na visita, foi

pintado com as cores preto e branco para
mostrar o sofrimento e o sentimento de
repulsa do artista face ao acontecimento
retratado e entra no estilo cubista, um dos
muitos estilos adotados por Picasso.
A exposição deu, assim, aos alunos novos
conhecimentos sobre a História Mundial e
Espanhola ou relembrou a má fase do país
vizinho que eles mesmos irão estudar na
disciplina que os levou à aventura de “interpretar” um quadro de Picasso - História A.
Raquel Vitória, 11ºB

escola viva
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NOVAS DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES

Aconteceu nas BEs …

Outubro – Mês Internacional
das bibliotecas escolares

No mês de outubro, assinalámos o mês
internacional das bibliotecas escolares com a
realização de um bibliopaper que decorreu em
cada BE. Os alunos do 5º e 7º ano conheceram o funcionamento da respetiva biblioteca,
alguns colocaram questões e muitos demonstraram saber qual a organização dos livros.
Aquando da dinamização desta atividade,
pretendeu-se desenvolver competências
de informação. Assim, os objetivos foram:
conhecer a organização das bibliotecas em
geral; saber interpretar a cota de um livro e
saber localizar livros a partir da cota.
Os alunos também escreveram uma frase
sobre a biblioteca.
O 5ºC e o 7ºC foram as turmas vencedoras do bibliopaper.
As frases vencedoras foram as seguintes:
5ºA - Na biblioteca podemos ler livros
muito interessantes e também podemos

exercitar a nossa imaginação.
(Margarida Lopes, Andreia Martins)
5ºB - A biblioteca é um local mágico
onde se pode desenvolver a criatividade,
a aprendizagem e onde se cria o vício da
leitura e escrita.
(Inês Frias, Petra Melo)
5ºC - A biblioteca é uma floresta encantada, uma nuvem de sonhos onde descobrimos
histórias, personagens, lugares encantados e
onde a aventura acontece.
(Lara Pais, Dina Rodrigues)
7ºA – A biblioteca é onde a imaginação
nasce e onde os conhecimentos crescem.
(Mariana, Rodrigo, Hugo)
7ºB - A biblioteca é importante porque é
um local de conhecimentos e onde podemos
relaxar como em nossa casa.
(Luana, Catarina Trigoso)
7ºC – A biblioteca é uma ajuda para trabalharmos melhor e mais concentrados.
(Luís, Daniela)
7ºD - A biblioteca é sítio cheio de histórias, aventuras e é um local onde podemos
estudar, ler e fazer muitas outras coisas.
(Marta, Lara)

Autor do mês

O Autor do mês é uma atividade
desenvolvida em parceria com os
alunos do 7ºB que, durante o mês
de novembro, pesquisaram e recolheram informações sobre Miguel Torga.
Agora, em dezembro, dedicam a sua
atenção ao escritor Mário de Carvalho
com o apoio da professora de Português, Madalena Viegas. Os trabalhos
dos alunos e os livros do autor são
expostos na BE.
Miguel Torga
Pseudónimo de Adolfo Correia da
Rocha, autor de
uma produção
literária vasta e
variada, largamente reconhecida. Nasceu em
S. Martinho de
Anta em 1907.
Foi poeta e
abordou temas
bucólicos, a angústia da morte, a revolta, temas sociais como a justiça e a
liberdade, o amor, e deixou transparecer uma aliança íntima e permanente
entre o homem e a terra.

Mário de Carvalho

Mário de Carvalho nasceu em
Lisboa em 1944. O seu primeiro livro,
Contos da Sétima Esfera, causou surpresa pelo inesperado da abordagem
ficcional e pela peculiar atmosfera,
entre o maravilhoso e o fantástico.
Desde então, tem praticado diversos
géneros literários, percorrendo várias
épocas e ambientes, sempre em
edições sucessivas. Nas diversas
modalidades de Romance, Conto e
Teatro, foram atribuídos a Mário de
Carvalho os prémios literários portugueses mais prestigiados Os seus
livros encontram-se traduzidos em
várias línguas. Alguns títulos …

Concurso “Literacia 3D”

De 23 a 27 de novembro, alunos do 5º, 7º e 8º ano participaram no concurso
“Literacia 3D”, promovido pela Porto Editora. O principal objetivo deste concurso
é promover a literacia em 3 dimensões fundamentais do conhecimento: leitura,
matemática e ciência.
No dia 23 de novembro, 5 alunos do 5ºA e 6 alunos do 5ºC realizaram a prova
de literacia da leitura. No dia 25 de novembro, 8 alunos do 7ºA e 4 alunos do 7ºB
realizaram a prova de literacia da matemática e no dia 27 de novembro, 4 alunos
do 8ºA e dois alunos do 8ºB realizaram a prova da literacia da ciência. A realização
desta atividade contou com o apoio dos professores Maria do Céu Gonçalves, Ana
Paula Santos, João Figueiredo e Ana Paula Tomás.
Feira do livro
De 14 a 17 de dezembro realizou-se a feira do livro na escola-sede do agrupamento.
Sugestões de leitura…
Parar, ler, refletir, avançar, ler … reler…

“Cada um vê os personagens de acordo com as suas vivências, o leitor também
transporta algo para o romance e é muito interessante este encontro entre dois
espíritos, no sentido transitivo, de comunicação entre duas disponibilidades, duas
experiências, duas vivências, a do autor e a do leitor.” Mário de Carvalho
“Recomeça… se puderes, sem angústia e sem pressa e os passos que deres,
nesse caminho duro do futuro, d´-os em liberdade, enquanto não alcances não
descanses, de nenhum fruto queiras só metade.” Miguel Torga

Estreou-se com Ansiedades, destacando-se no domínio da poesia com
Orfeu Rebelde, Cântico do Homem,
bem como através de muitos poemas
dispersos pelos dezasseis volumes
do seu Diário; na obra de ficção escreveu A Criação do Mundo, Bichos,
Novos Contos da Montanha, entre
outros. O Diário ocupa um lugar de
grande relevo na sua obra. Também
como escritor dramático, publicou três
obras intituladas Terra Firme, Mar e O
Paraíso. Recebeu o Prémio Camões
em 1989 e o prémio Vida Literária
(atribuído pela Associação Portuguesa de Escritores) em 1992
Árvore de Natal é Vida, Paz,
Esperança e Alegria.
A estrela ilumina o caminho.
O azevinho é protecção.
O presépio é nascimento.

FELIZ NATAL
E PRÓSPERO ANO NOVO!
A professora bibliotecária,
Edite Angélico
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NOTÍCIAS DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENALVA DO CASTELO
No dia 20 de novembro de
2015, foram eleitos os novos
Corpos Gerentes da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas
de Penalva do Castelo, para o biénio de 2016/2017,
constituídos pelos seguintes elementos:
ASSEMBLEIA GERAL:
Presidente: Célia Grilo
1º. Secretário: Silvina Santos
2º. Secretário: Helena Sales
DIREÇÃO:
Presidente: Anselmo Sales
Vice-Presidente: Ezequiel Lopes
Secretário: José Manuel Vieira
Tesoureira: Ana Paula Correia
Vogais: Alexandra Oliveira, Mª Conceição Melo,
Sandra Bernardo, Sónia Monteiro, Paula Rodrigues
CONSELHO FISCAL:
- Elisabete Lopes
- Dália Maria Martins
- Paulo Jorge Rodrigues
Esta Associação tem por objetivos:
a) Fomentar a colaboração permanente entre
o corpo docente, pessoal administrativo, auxiliar,
alunos e pais e encarregados de educação dos alunos da Escola criando e mantendo condições que
assegurem a efetiva participação destes últimos nas
tarefas que lhes compete;
b) Defender o direito e facilitar o exercício do dever dos pais e encarregados de educação no acompanhamento do projeto escolar dos educandos, seja
este específico da Escola ou integrado em projetos
conjuntos com outras escolas ou instituições;
c) Contribuir para uma estrutura educacional que
possibilite a participação dos pais e encarregados de
educação no enriquecimento da atividade escolar e
associativa;
d) Contribuir para o desenvolvimento e promoção

de todas as ações de carácter pedagógico, cultural e
social conducentes ao bom funcionamento das escolas, no sentido de obter a resolução de problemas
relacionados com a educação integral dos educandos bem como das condições globais de higiene e
segurança dos edifícios e áreas envolventes;
e) Intervir e participar em estreita colaboração
com o ministério da tutela, em todas as iniciativas
de carácter educacional, pedagógico e cultural integradas no sistema nacional de ensino, nas matérias
em que, por direito, facultativa ou obrigatoriamente,
tenha de ser ouvida, designadamente pela emissão
de pareceres sobre regulamentos e linhas de política
de educação nacional, e da juventude, sobre a gestão
de estabelecimentos de ensino e quanto a quaisquer
projetos ou propostas de diplomas legais de particular
importância para a vida escolar, incluindo os que se
situem no âmbito das relações escola-família.
No seu Programa Anual de Atividades para o
ano de 2016, foram definidos alguns projetos, que
consistem, designadamente:
- PROJETO 1 – “RUMO AO SUCESSO”: reunir,
pelo menos uma vez por mês, com a Diretora do
AEPC, para formalizar o desenvolvimento de atividades conjuntas, obter e fornecer informações e alertar
e sensibilizar para situações anómalas, contribuindo
para a melhoria da qualidade do ensino e bem-estar
dos Alunos na escola.
- PROJETO 2 – “DINAMIZAÇÃO ESTUDANTIL”:
reunir, sempre que se justifique, com a Associação
de Estudantes, bem como apoiar projetos de atividades que contribuam para a melhoria da qualidade do
ensino e bem-estar dos Alunos na escola.
- PROJETO 3 - “VIDA ESCOLAR”: realizar ao
longo do ano letivo inquéritos aos alunos, sobre a
Escola.
- PROJETO 4 - “FÉRIAS ATIVAS”: organização
das “Férias em movimento”, em conjunto com a
Câmara Municipal e o AEPC, no final do ano letivo

de 2015/2016.
- PROJETO 5 – “CAIXA DE SUGESTÕES”: apoio
aos pais, encarregados de educação e representantes dos pais das turmas sobre questões colocadas,
sobre a Escola/Alunos/professores, numa caixa de
sugestões a colocar nas duas Escolas.
- PROJETO 6 – “FORMAÇÃO PARA A VIDA”:
contribuir para o desenvolvimento e promoção de
ações de carácter pedagógico, cultural e social,
envolvendo todos os elementos da Escola, designadamente, alunos, pais, encarregados de educação
e professores, através da organização de palestras,
colóquios e ações de formação e de sensibilização.
- PROJETO 7 – “ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E
AGRADÁVEL”: contribuir para o desenvolvimento e
promoção de todas as ações de carácter pedagógico,
bem como das condições alimentares dos alunos,
com o almoço de um pai ou encarregado de educação em cada cantina do Agrupamento, em dias a
combinar com a Direção.
- PROJETO 8 – “DESPORTO PARA TODOS”:
contribuir, em colaboração com a Câmara Municipal,
para o desenvolvimento de uma estratégia coordenada de iniciativas integradas de fomento, divulgação
e valorização das atividades desportivas, tais como,
o zumba, o ballet, a aeróbica, a dança de salão, a
ginástica corporal, hidroginásticas, etc., destinado à
comunidade penalvense, aos pais e aos alunos dos
jardins-de-infância.
Para finalizar, em meu nome pessoal e em nome
de todos os elementos do Corpos Sociais desta
Associação, desejo a todos os pais, encarregados
de educação, alunos, trabalhadores, colaboradores,
membros da Direção e do Conselho Geral do Agrupamento um SANTO e FELIZ NATAL e um BOM
ANO DE 2016.
O Presidente da Direção,
Anselmo Gomes de Almeida Sales

escola viva
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A história portuguesa
Os cartagineses a pensar
Que eram chineses e como tal
Dedicaram-se ao trabalho
De conservar os alimentos em sal.

Isto reconhecido no tratado de Zamora
Onde também ficou acordado
Que Portugal ficasse para a história.
Carla Sousa, 4ºB EBI

E os fenícios eram comerciantes
Que estabeleceram relações comerciais
Com os habitantes
Da nossa península tão especial.
Alexandre Rodrigues 4ºB EBI
A formação de Portugal
No condado Portucalense
D. Henrique governou
Com a sua morte
A mulher se apoderou.

Reconquista cristã

D. Afonso Henriques
Consegui uma grande vitória
Mas foi com o tratado de Zamora
Que assumiu a sua glória.
Anabela Martins, 4ºB EBI
A chegada dos povos
Vieram os povos de longe,
Fizeram uma algazarra com lanças e
pedras.
Juntando – se a eles mais alguns,
Conquistaram a Península Ibérica.
Mais tarde a reconquista Cristã
Deu origem ao condado Portucalense
De onde se veio formar o nosso lindo País.
Neste lindo País ouve mais quem ajudasse
Os nossos reis e rainhas.
Que muitas batalhas travaram.
Para proteger e alargar o nosso território.
Mariana Almeida, 4ºB EBI

A formação de Portugal
História de Portugal
História sem final.
Graças a D. Afonso Henriques,
Somos independentes.
Descobriu várias cidades,
Como Leiria e Sabugal.
No entanto foi o primeiro
Rei de Portugal

De França vieram dois cavaleiros franceses,
Que eu pensava que eram bolonheses.
Chamados D.Henrique e D. Raimundo.
Que viajaram pelo mundo.
D.Afonso VI vieram ajudar
Os Muçulmanos derrotar.
Gabriel Pina, 4ºB EBI

A primeira dinastia

A D. Afonso Henriques a morte lhe chegou
Aos muçulmanos algumas cidades roubou
D. Sancho I lhe sucedeu
Continuando a batalha que lhe antecedeu.
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Comemoração do Dia
Mundial da Alimentação
No dia 16 de outubro, comemorou-se o Dia Mundial da Alimentação, na
escola E.B.I da Ínsua.
Os alunos elaboraram trabalhos em conjunto com os professores de Ciências Naturais, Educação Visual/Tecnológica, que foram expostos nos átrios
e corredores da escola.
A exposição constava de cartazes, panfletos, maquetes, receitas tradicionais do concelho de Penalva do Castelo e trabalhos a três dimensões.
Na parte da manhã, foi oferecido um lanche saudável aos alunos. Durante a tarde, os alunos do 6º ano realizaram, com a ajuda dos professores
de Ciências Naturais, Educação Musical e Educação Visual/Tecnológica, um
espetáculo para os alunos do pré-escolar, do 1º ciclo e do 5º ano, com o objetivo
de transmitirem a mensagem de que devemos ter uma alimentação saudável.
Nesse espetáculo foram apresentadas as canções “Show das leguminosas”
e “Dança da fruta” e a peça de teatro “Sopa verde”.
O público que assistiu ao espetáculo aplaudiu, com muito entusiasmo.
Foi um dia em cheio na escola E.B.I do Ínsua.
Ana Pires, Diana D’Amil e Sara Almeida, 6ºC

Passados alguns anos Castela invade
Portugal
Os concelhos estavam escritos numa carta
de foral
D. Afonso Henriques conseguiu uma grande
vitória
Mas foi com o tratado de Zamora
Que assumiu a sua glória.
Lara Pinto, 4º B EBI

Os Povos

Lusitanos, celtas, celtiberos
Fenícios, gregos e iberos
Todos nos tentaram conquistar
Mas para os orientar
Tiveram de vir os Romanos
Para nos sentirmos mais humanos.
Também vieram os cartagineses
A pensar que eramos chineses.
Península Ibérica é a maior
Conseguida com sofrimento e dor
Espanha tem a “siesta”
Mas é em Portugal que se faz a festa.
Matilde Vieira, 4ºB EBI

Clube De Ciências

VISITA AO MUSEU DO QUARTZO
Observámos, ainda, ao microscópio, diferentes
minerais. Também foi fácil descobrir quais eram as
rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas
que lá se encontravam.

Todas as quartas feiras, das 14:10 até às 15:40,
funciona o Clube de Ciências.
Neste clube, no 1º período, realizámos algumas
experiências tais como a do ovo engarrafado, a
das areias movediças e outras. Também confecionámos um bolo de chocolate no micro-ondas.
Este bolo estava fofo e delicioso. Para além disto,
fizemos trabalhos com materiais reciclados alusivos
ao Natal.
Este clube é muito divertido, porque nos sentimos como verdadeiros cientistas. Esta diversão é
garantida pela professora Cândida Rodrigues, que
orienta este clube!
Os alunos do Clube de Ciências

No dia vinte de novembro, realizou-se a visita de
estudo ao Museu do Quartzo, em Viseu, por parte
dos alunos do 5º ano da Escola E.B.I. de Ínsua.
Nesta visita, ficámos a saber que o Museu foi
construído ao lado de uma fileira de quartzo, chamada Monte de Sª Luzia que, pelo povo, é chamado
de Monte Careca.
No Museu, vimos como se formou o Sistema Solar, a diferente constituição dos seus planetas
e as diferentes camadas do interior da Terra.

Por fim, numa das salas do Museu, visitámos
a exposição "A tua casa - O teu Reino Mineral",
que identificava a aplicação das rochas e dos
minerais.
Esta visita de estudo foi muito interessante, pois
aprendemos bastante sobre as rochas!
Francisca Teixeira, 5º A
Pedro Sequeira, 5º C
Petra Vaz, 5º B

escola viva
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MARCELO SANTOS, DO 9ºC, É O NOVO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES
Com o início de mais
um ano letivo, a Associação de Estudantes da
Escola-sede foi a votos,
como se costuma dizer,
para eleger os seus órgãos, o que sucedeu
no passado dia 30 de
outubro.
Duas listas apresentam-se a sufrágio, uma
liderada pelo Luís Martins, do 11ºC, e outra
pelo Marcelo Santos, do 9ºC, tendo
a campanha eleitoral decorrido de
forma animada nos dias anteriores.
A tomada de posse deu-se no
dia 10 de novembro, altura em que
os novos elementos dos três ór-

gãos assinaram a ata e
“se comprometeram a
desempenhar com responsabilidade as funções
que lhes foram atribuídas, tendo sempre em
conta o bom nome e os
interesses da Associação
e da Escola”.
Seguem-se os resultados:
Alunos inscritos: 385
Votantes: 327
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Visitas de estudo

Neste 1º período, realizaram-se as
seguintes visitas de estudo:
- No passado dia 20 de novembro,
os formandos das turmas 10ºC, 11ºC e
12ºC, respetivamente Curso Profissional

das três turmas do 5º ano rumaram
ao Monte de S.ta Luzia, nos arredores de Viseu, para conhecerem
e explorarem o Museu do Quartzo
(ver notícia neste jornal).

de Técnico de Gestão e Programação
de Sistemas Informáticos, de Técnico
de Manutenção Industrial – variante de
Eletromecânica e de Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores,
visitaram a CONCRETA/ENDIEL 2015
– Feira Internacional de Construção,
Reabilitação, Arquitetura e Design, que
decorreu na Exponor – Porto.
- Na tarde do mesmo dia, os alunos

- Contextualizados pelas atividades de formação da componente técnica do respetivo curso, os
formandos do curso profissional de
Técnico de Restauração – variante
Cozinha/Pastelaria, visitaram as
empresas Hotel Grão Vasco e
Montebelo Hotel e SPA, em Viseu,
no passado dia 3 deste mês (ver
notícia neste jornal).

(84,9%)
Abstenção 58 (15,1%)
Votos brancos: 2
Votos nulos: 25
Lista M: 170 (52%)
Lista S: 133 (40,7%)

«Aprendizagem da língua francesa…»
No passado dia 10 de novembro, realizou-se uma palestra destinada aos alunos
do 9º ano regular e da turma de Humanidades do 10º ano, subordinada ao tema
«Aprendizagem da língua francesa através da representação: simulação lúdica de
cenas da vida quotidiana», proferida por René Rivière, ator francês e formador
de professores.
Os alunos tiveram a possibilidade de contactar com uma nova abordagem na
forma de lecionar a disciplina de Francês. Os mesmos puderam interagir entre eles
e com o dinamizador de uma forma lúdica, descontraída e aperceberem-se de que
a Língua Francesa é uma língua gémea da nossa, desfazendo assim a ideia de
que é muito difícil aprender Francês.
O feed-back dos participantes foi muito positivo, de tal modo que as docentes
estão a colocar em prática alguma metodologia utilizada por René Rivère, para
agrado dos discentes.
Grupo de Professores de Francês

Polichinelo encantou
as crianças

Dentro do espírito natalício, o município de Penalva do Castelo proporcionou a todos os alunos da Educação Pré-escolar e do primeiro CEB
o espetáculo de teatro “Polichinelo”, realizado no cineteatro do Sátão, no
passado dia 15 de dezembro.
“Polichinelo” sensibiliza para a diferença, para o respeito pelo outro. Uma
peça de teatro que estimula a imaginação e a criatividade com a criação de
um mundo de magia e fantasia.
“Polichinelo” encantou crianças e adultos, facultando-lhes momentos de
emoção, alegria e boa disposição.
Um bem-haja a todos os que possibilitaram a vivência desta atividade.
A Coordenadora do 1º CEB, Zulmira Santos

escola viva
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Visita com História e sabor

Sair dos horizontes da sua aldeia ou vila; viver
de perto a arte e a cultura da cidade de Viseu; conhecer e visitar dois dos seus hotéis mais emblemáticos – o Grão Vasco e o Montebelo - foram alguns
dos objetivos traçados para a nossa saída do dia
3 de dezembro. Assim, partimos à descoberta ou
redescoberta do melhor que cidade de Viseu tem
para nos oferecer, apreciando ao máximo vários
pedaços do património material e imaterial da
capital do nosso distrito.
No Adro da Sé - ponto de partida para a nossa visita e um dos principais locais de interesse
do centro histórico - encontramos, para além da
catedral de Viseu, do seu belíssimo claustro e dos
Museus, a Igreja da Misericórdia, o Pelourinho e o
Passeio dos Cónegos. Desse local de negro grani-

Cava do Viriato, onde
almoçamos junto à mítica figura de Viriato, o
guerreiro que liderou as
tribos lusitanas contra
os romanos. A seguir ao
repasto, percorremos a
passadeira construída
ao longo de toda a estrutura deste belíssimo
espaço verde - monumento nacional desde
1910. Pudemos assim
admirar de vários ângulos a cidade de Viseu,
aproveitando para encher os pulmões de ar
puro enquanto o nosso olhar se perdia numa vista
imponente da cidade.
Desta cidade-acampamento de 38 hectares,

to, descemos até ao Rossio, passando pela Porta
do Soar e pelo jardim das Mães. Aí, pudemos apreciar descontraidamente o painel de azulejos e a
Praça da República, já devidamente enfeitada com
as decorações de Natal, antes de ingressarmos no

Hotel Grão Vasco. Neste local, fomos recebidos
pelo Sr Diretor Nuno Casanova, que fez a honra de
nos acompanhar por entre escadarias, corredores
e quartos sumptuosamente decorados, permitindo
que vislumbrássemos um pouco instalações mais
recentes como o jacuzzi ou o banho turco ou outras
mais antigas como a cozinha que mantém intacto
um fogão de 51 anos - idade da hospedaria.
Depois da visita a este hotel de 4 estrelas,
descansamos um pouco no Parque Aquilino Ribeiro, um dos sublimes espaços verdes da cidade
recentemente requalificado. Percorremos, em seguida, algumas das ruas mais famosas de Viseu:
Rua da Paz, Rua Direita, Rua do Comércio e Rua
Formosa.
Munidos do nosso picnic dirigimo-nos até à

partimos de autocarro até ao Hotel Montebelo.
Neste hotel de 5 estrelas, reina a elegância e sofisticação, quer na Penthouse, quer nos 172 quartos
ou no conforto e funcionalidade do centro de congressos, no jacuzzi e ainda nos banhos turcos.
No interior da cozinha, tivemos a oportunidade de
assistir à confeção de refeições requintadas bem ao
gosto da nossa gastronomia nacional. Um dos pontos altos da visita decorreu, na sala de refeições do
hotel Montebelo, onde o mestre de sala respondeu a
algumas questões colocadas pelos alunos acerca do
funcionamento e de algumas particularidades deste
famosíssimo hotel. Na despedida, ofertaram-nos um
pequeno lanche que nos recompôs da longa jornada
e apesar dos protestos de alguns dos participantes,
todos concordaram que a visita que fez bem à alma
pela tranquilidade em que decorreu e pelo deleite
que nos proporcionou.
As docentes de Comunicar em Espanhol e
Comunicar em Francês do 10-ºC RCP:
Elisabete Gueidão e Emília Sequeira
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No dia 19 de novembro,
comemorou-se o Dia Mundial
da Filosofia (definido pela
UNESCO). É importante que
reflitamos sobre o papel da
filosofia na atualidade e a
sua pertinência.
Um dos impulsos que nos leva a
filosofar é a vontade de comunicação
autêntica.
Num mundo utópico (perfeito),
onde todos os desejos do Homem
fossem prontamente satisfeitos e
onde tudo se alcançasse sem esforço, seria um mundo taciturno e depressivo, um mundo onde a filosofia
não teria lugar.
Se existisse uma sociedade utópica, o mundo tornar-se-ia entediante.
As pessoas deixariam de ter objetivos
para cumprir e deixariam de ter o desejo de evoluir. Assim, a vida já não
teria propósito, levando as próprias
pessoas a cometer suicídio, segundo
Schopenhauer.
Num lugar destes, alguns Homens
morreriam de tédio.... Isto aconteceria
porque o Homem está sempre em
busca de novos desafios, desafios
esses que levam à sua evolução e à
satisfação pessoal das seus desejos,
sonhos e necessidades. Sem esses
desafios, o Homem perderia a vontade de viver e consequentemente
morreria de tédio.

linhas de escrita
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Dia Mundial da Filosofia

A sociedade contemporânea é,
cada vez mais, uma sociedade do
desenvolvimento tecnológico acelerado, onde as interações humanas
são feitas essencialmente através de
instrumentos tecnológicos e onde não
há proximidade física entre as pessoas. A uniformidade, consequência da
mecanização, acabaria com os laços
entre as pessoas e com a procura do
alcance de uma diversidade mais rica
e mais harmoniosa.
Na sociedade atual, onde essa
comunicação é cada vez mais reduzida, não há espaço para a Filosofia e,
como tal, a reflexão filosófica é cada
vez menos.
Os conceitos de felicidade, liberdade, pensamento crítico, reflexão
filosófica e tomada de consciência
são hoje uma necessidade humana
e condição para a realização plena
de cada um de nós. Estes conceitos
estão relacionados entre si.
Na sociedade contemporânea, a
filosofia ocupa uma parte muito pequena, pois hoje o homem pensa que
tem tudo como garantido, não sendo
critico e não procurando saber mais.
Há autores que criticam o modo
como o mundo se está a organizar,
onde a uniformidade é cada vez
mais uma realidade. A diversidade,
a diferença, a tolerância e o respeito
não fazem já parte dos valores essenciais das relações humanas. Ao
sermos prisioneiros desta realidade,

perdemos a liberdade de comunicação e deixamos gradualmente de
encontrar a felicidade nas coisas
simples do mundo, como o contacto
com os outros, a conversa divertida
e a gargalhada partilhada.
Bergson refere que a uniformidade poderá levar o ser humano
à mesma ignorância existente nos
tempos primitivos.
Essa infelicidade e insatisfação
provocaria?? a destruição da capacidade de reflexão filosófica. Por
isso, é importante que não percamos o verdadeiro sentido da vida,
substituindo-o por uma qualquer
tecnologia.
A uniformidade está a levar o
Homem a esquecer-se da proximidade física que pode dar origem às
relações entre os indivíduos e, de

seguida, às comunidades. A felicidade está na relação física que se tem
com as pessoas, já que é através
da relação com os outros que se
colocam perguntas. Essa felicidade
conduzir-nos-ia à liberdade de pensar, de colocar dúvidas e, portanto,
filosofar.
É importante que a filosofia tenha
um lugar na nossa vida e que não
percamos a nossa identidade e a
faculdade que nos torna humanos,:
o pensamento e a capacidade de dar
sentido à nossa existência.
O pensamento é uma Faculdade
Humana! Pensar bem é uma necessidade VITAL...!
Carolina, Sara, Isabel, Sónia,
Cláudia, Carolina Alexandre,
Raquel, 10º A
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ASSINALOU “DIA DO DIPLOMA” 2015
 PRÉMIOS DO QUADRO DE EXCELÊNCIA DO AGRUPAMENTO
 PRÉMIOS DE MÉRITO “MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA” - ALUNOS DO 12º ANO
 PRÉMIOS “ALUNO EXCELÊNCIA – CRÉDITO AGRÍCOLA”
 ENTREGA DE DIPLOMAS DO ENSINO SECUNDÁRIO
Segundo o MEC – Ministério da Educação e Ciência, o “DIA DO DIPLOMA”
integra o calendário escolar de cada ano letivo, em todas as escolas e em data
a definir por cada uma, e consiste numa ação formal de entrega de certificados

e diplomas aos alunos que tenham concluído o ensino secundário no ano
letivo anterior, quer no regime regular, quer no regime profissional.
(Continua na página 16)

flashes do dia-a-dia
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JARDIM DE INFÂNCIA DE PENALVA DO CASTELO
DIA DO PIJAMA 2015
Foi no dia 20 de novembro
Que voltámos a celebrar
O Dia Nacional do pijama
Que a todos vem alegrar.

Todos juntos, bem unidos
Quisemos contribuir
Para que meninos sem família
Também possam sorrir.

Grandes e pequenos aderiram
E todos pudemos ver
Os pijamas e peluches
Que usamos ao adormecer.

Obrigada pela colaboração!
As Educadoras
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FLORESTAR PORTUGAL 2015
No dia 23 de novembro celebra-se o Dia da Floresta Autóctone, a floresta
que é constituída por árvores de espécies originárias do nosso território e que
estão adaptadas ao nosso clima. São também resilientes aos incêndios que
nos fustigam regularmente.
De forma a assinalar este dia, o projeto Eco-escolas dinamizou uma atividade enquadrada no Projeto Nacional Florestar Portugal 2015, com as turmas
do 9ºC – curso vocacional, área de jardinagem e 11ºC – curso profissional de
técnico de Produção Agrária, variante produção vegetal, em colaboração com
a Câmara Municipal de Penalva do Castelo, na qual os alunos procederam à
manutenção da plantação junto à Anta de Esmolfe realizada no ano anterior.
Foram limpas as caldeiras de 150 árvores e foi distribuído fertilizante por todas.
O Município colaborou na logística da ação e preparou também um lanche
para os alunos.
Equipa Eco-Escolas

Halloween 2015

The 3rd best Halloween Hat and
Pumpkin Contest took place on thursday 29th October 2015 in Penalva do
Castelo Secondary School. The best
hat winner was Carina Costa from
7ºC and the best pumpkin winner was
Leonardo Gonçalves from 7ºB. In the
USA, every 31st October, kids usually
dress up as ghosts, witches, devils,
vampires, skeletons, monsters and
play treat or trick, apple bobbing, carve
Jack O´lanterns, watch horror films and
tell scary stories.

CASTELOS DE PORTUGAL
No âmbito da disciplina de História, as professoras solicitaram aos alunos
do oitavo ano que realizassem réplicas de
castelos de Portugal.
Esta iniciativa teve
uma grande adesão e
a exposição patente
em espaços da escolasede é a demonstração do empenho dos
alunos, como se pode
verificar pelos trabalhos apresentados.
As professoras:
Judite Assis e
Paula Portugal
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ASSINALOU “DIA DO DIPLOMA” 2015 (Continuação da pág. 14)
O Conselho Pedagógico do nosso Agrupamento
decidiu-se pela data do passado dia 14 de novembro
para a realização deste evento de especial significado para os nossos ex-alunos do 12º ano e para
aqueles que, pelo seu empenho e mérito escolares,
mereceram ser reconhecidos e passaram a integrar
o Quadro de Excelência do Agrupamento, de acordo
com o artigo 128º do seu Regulamento Interno.
Na sequência de protocolo existente com o nosso
Agrupamento, a Caixa de Crédito Agrícola do Vale do
Dão e Alto Vouga também reconheceu e procedeu
à entrega de um prémio pecuniário aos alunos que
concluíram o ensino básico (2º e 3º CEB) e o ensino
secundário com melhor aproveitamento.
Os quadros de excelência são organizados por
ciclos de escolaridade no 1º, 2º e 3º ciclos e por
anos de escolaridade no ensino secundário.
O artigo 128º do Regulamento Interno deste
Agrupamento de Escolas estipula que são reconhecidos os alunos que revelem excelentes resultados
escolares, sendo os Critérios de Reconhecimento
os que a seguir se transcrevem:
1. No final do 1º CEB, obtenção da classificação
de Muito Bom a Português, Matemática e Estudo
do Meio e, pelo menos, Bom às outras áreas;
2. No final do 2º e 3º CEB, obtenção de nível
5 a todas as disciplinas, ou nível 4 a uma e nível
5 às restantes;
3. No final do ensino secundário, obtenção de
média superior a 17 valores.
A Sessão Solene do referido dia 14 decorreu
na Casa da Banda, à noite, desta vez num sábado,
no que constituiu uma mudança em relação às
edições anteriores, precisamente para permitir a
participação dos ex-alunos do 12º ano que agora se
encontram ausentes de Penalva do Castelo, devido
à frequência do respetivo curso de ensino superior
em estabelecimentos situados a longa distância.
A moldura humana que participou no evento

revelou-se muito significativa, em que se destacaram
os alunos reconhecidos e diplomados, um grande
número de pais e outros familiares de alunos, especialmente dos premiados, bem como outras pessoas
convidadas, para além da animação musical proporcionada pelos alunos do 2º ciclo do ensino básico
que integram o Clube de Música, orientados pela
respetiva docente de Educação Musical.
Com a colaboração da dupla de apresentadores
Inês Costa e Dário Matos, alunos do ensino secundário regular – turma 11ºA, a Mesa de Honra da
Sessão foi presidida pela Diretora do Agrupamento,
Dra. Rosa Figueiredo, que teve a companhia do Presidente do Conselho Geral do nosso Agrupamento,
Professor Manuel Carlos Marques, do Presidente
da Câmara Municipal, sr. Francisco Carvalho, e da
Direção do Crédito Agrícola do Vale do Dão e Alto
Vouga, Dr. Vítor Gomes.
No final e em verdadeiro clima festivo, foi oferecido um ligeiro Beberete, preparado pelos alunos
dos cursos Vocacional e Profissional – área de
Cozinha/Pastelaria.
A todos os alunos reconhecidos e premiados,
apresentamos as nossas felicitações e os votos para
que continuem a trilhar um percurso de sucesso.

O Clube de Jornalismo foi ao encontro dos 3 alunos
que foram reconhecidos por terem obtido o melhor
desempenho em cada ciclo a partir do 2º CEB, bem
como da aluna que concluiu o respetivo curso profissional com melhor média. No caso dos três primeiros,
foram também contemplados com prémio de mérito de
caráter financeiro patrocinado pelo Crédito Agrícola, na
sequência de protocolo de colaboração existente há já
alguns anos. Tal procedimento será alargado ao ensino
profissional a partir do próximo ano letivo, segundo revelou o Presidente da Direção da instituição financeira,
na Sessão Solene, o que nos apraz registar.

é necessário fazer?
- É necessário muito trabalho, esforço e dedicação por
parte dos alunos para compreenderem as matérias e terem
bons métodos de estudo que promovam bons resultados e,
claro, não perderem a motivação.
- O que te encontras a fazer neste momento?
- Neste momento, encontro-me a estudar Engenharia Física Tecnológica no Instituto Superior Técnico, em Lisboa.
- Fala-nos dos teus projetos de futuro.
- No futuro gostava de prosseguir com investigação
científica na área da Física ou da Matemática, de preferência
no estrangeiro, onde este tipo de trabalho é mais reconhecido
e respeitado.
- Há mais “vida para além da escola”?
- Sim, claro que há, tem de haver um equilíbrio entre o
estudo e o lazer. No meu caso, houve sempre tempo para
estar com a família e amigos e tempo para relaxar sozinho,
jogando ou lendo.

GonçAlo Martins, 2º CEB
- Recebeste um Prémio de Mérito pela tua prestação
académica no final do ano transato. Qual o significado
deste prémio para ti?
- Tem um grande significado, pois quando se é premiado
é sempre bom e sabe sempre bem.
- Para se receber um prémio desta natureza, o que
é necessário fazer?
- É necessário muito trabalho, muito estudo e, sem
qualquer tipo de dúvida, muito querer e muita força de
vontade.
- Fala-nos dos teus projetos de futuro.
- No futuro, o meu grande projeto é ser médico, mas,
para isso, é preciso muito trabalho e também ótimos resultados escolares.
- Há mais “vida para além da escola”?
- Sim, há. Para além da escola também há o futebol, a minha segunda vida, pois os estudos estão em primeiro lugar.
Carlos Couto, Secundário Regular
- Recebeste um Prémio de Mérito pela tua prestação
académica no final do ano transato. Qual o significado
deste prémio para ti?
- Este prémio tem um significado muito grande para
mim, pois é o reconhecimento do esforço e da dedicação
que realizei ao longo dos últimos três em que frequentei o
ensino secundário. É, também, a confirmação de que o meu
trabalho foi reconhecido por toda a comunidade escolar.
- Para se receber um prémio desta natureza, o que

* alunos com melhor aproveitamento no final de
cada ciclo do ensino básico (1º, 2º e 3º CEB) e por ano
de escolaridade do ensino secundário
a) Nenhum aluno obteve média superior a 17 valores

Prémio do Quadro de Excelência
do Agrupamento 2015*

*** o aluno com melhor aproveitamento em cada oferta
formativa do ensino secundário (final do ciclo dos cursos
científico-humanísticos e dos cursos profissionais)

A Direção do Agrupamento

Mónica Costa, Secundário Profissional
- Recebeste um Prémio de Mérito pela tua prestação
académica no final do ano transato. Qual o significado
deste prémio para ti?
- Para ser sincera, fiquei muito feliz quando soube que
iria ser eu a receber o prémio de mérito, até porque foram
escassas as vezes em que algo do género me aconteceu.
É muito boa a sensação de ouvirmos alguém a chamar o
nosso nome, vermos aquelas pessoas a aplaudir-nos. E o
mais importante é vermos a felicidade na cara dos nossos
pais, acho que estes momentos para eles são a prova de
que todos os esforços que têm feito pelos filhos ao longo
da vida não têm sido em vão. É a prova de que estamos no
caminho certo.
- Para se receber um prémio desta natureza, o que
é necessário fazer?
- É preciso focarmo-nos naquilo que realmente queremos, criarmos um objetivo e meios para o concretizar, saber
enfrentar todos aqueles nervos antes de uma apresentação
ou de um teste, saber gerir bem o tempo, criar boas relações
com todos os elementos da comunidade escolar. E temos
de acreditar em nós, porque, mais importante do que termos
pessoas que nos digam “Tu consegues!”, é dizermos a nós

próprios “Eu consigo!”.
- O que te encontras a fazer neste momento?
- De momento, estou a estudar na Escola Superior
Agrária de Viseu. Decidi ingressar num CTeSP de Tecnologia Alimentar, visto que estava relacionado com o curso
que frequentei na nossa escola (Cozinha e Pastelaria).
Inicialmente ainda pensei que o mais certo era arranjar
um emprego. Confesso que uma parte de mim queria
continuar a estudar, mas outra não, visto que eu vinha do
ensino profissional, e tive sempre o receio de não estar à
altura para frequentar um curso superior. Mas achei que
era agora o momento, tinha de tentar, pelo menos, e não
me arrependo de o ter feito.
- Fala-nos dos teus projetos de futuro.
- Nunca fui muito de pensar no futuro, acho que devemos aproveitar bem o presente, até porque o futuro nunca
é certo. Mas, sim, faço algumas perspetivas. Quero viajar,
talvez estudar fora, conhecer outros lugares no mundo.
Acho que nos tempos de hoje há muitas oportunidades
e uma grande facilidade para que tal aconteça, e, como
diz a minha irmã “Deve ser triste morrer sem conhecer o
mundo!”. E o mais importante acho que é conseguir concluir
os estudos- Neste momento, é a minha prioridade, para
depois arranjar um emprego que me permita um dia dar
uma vida melhor aos meus pais e aos meus irmãos.
- Há mais “vida para além da escola”?
- É uma questão importante esta! Nos dias de hoje, na
minha opinião, estudar ocupa grande parte do tempo de um
aluno que se dedica de corpo e alma aos estudos. Não que
este tenha sido o meu caso, porque considero que “poderia
ter feito melhor do que fiz ao longo do meu percurso escolar”,
mas, pelo que observo em casa com a minha irmã, reparo
que ela abdica de muitas coisas, acaba por não ter aquele
tempo para a família, para os amigos e até para ela mesma.
É certo que devemos lutar, sacrificarmo-nos um bocadinho
para conseguirmos alcançar os nossos objetivos, mas também devemos ter em atenção o facto de que há muitas mais
coisas importantes na vida e que têm de ser aproveitadas
agora. Afinal, somos apenas adolescentes!... E esta fase da
vida é muito curta para ser passada somente a estudar!
Clube de Jornalismo
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ALUNOS EM PENALVA, DESPORTISTAS FORA…
Um número significativo de alunos do nosso Agrupamento tem como ocupação
secundária a prática de desporto, nomeadamente do chamado desporto-rei que é
o futebol, em clubes estabelecidos noutros concelhos da região.
O Clube de Jornalismo fez um levantamento na escola-sede, concluiu que oito
alunos desenvolvem os seus dotes futebolísticos fora de Penalva do Castelo, nomeadamente em clubes de Viseu e Tondela, e foi ao seu encontro para conhecer o
seu envolvimento, as suas motivações, como conseguem articular com os estudos
e as suas perspetivas futuras.
As questões colocadas a todos eles foram:
1. Como decorrem os teus estudos?
2. Em que equipa de futebol jogas?
3. Quantas vezes treinas por semana?
4. Qual o número de jogos por mês?
5. No total, quantas horas despendes por semana com esta atividade?
6. Como consegues conciliar esta prática com os estudos?
7. Por que gostas tanto deste desporto?
8. Fala-nos dos teus projetos de vida.
Gonçalo Martins, 7ºA
1 - Os meus estudos decorrem na perfeição,
mas, como tudo, podiam ainda ser melhores.
2 - Clube de Futebol “Os Repesenses”.

3 - Três vezes por semana.
4 - Varia entre 3 a 5.
5 - Por volta de 8 horas por semana.
6 - Com muito querer e vontade. Os estudos e o
futebol estão ligados entre si, pois uma boa cabeça
na escola é uma boa cabeça no futebol.
7 - Desde pequeno que vibro e vivo o futebol
com muito sentimento. Desde que comecei a praticar, desenvolvi ainda mais essa paixão.
8 - Os meus projetos de vida não passam pelo
futebol, pois, no futuro, tenciono ser médico. Mas
nunca, enquanto puder, me ocorrerá deixar de
praticar a modalidade.
David Manuel Correia, 9ºB
1 - Para o que quero atingir no futuro, correm bem.
2 - Sport Viseu e Benfica.
3 - Duas vezes.
4 - Quatro jogos, normalmente, um por cada

fim de semana.
5 - Três horas e trinta minutos.
6 - Dedicando os meus tempos livres a estudar.
7 - Porque é interessante, competitivo e ajuda
à nossa forma física.
8-…

João Carvalho, 9ºB
1 - Bem.
2 - Clube Desportivo de Tondela.
3 - Três vezes.
4 - Todos os fins de semana.
5 - Aproximadamente 9 horas.

6 - É difícil de explicar, pois tudo depende das
matérias dadas. Mas tenho que aproveitar o tempo
restante para estudar.
7 - Porque desde pequeno tive uma grande proximidade com a bola, e comecei a jogar muito novo.
8 - Queria ser futebolista, como é óbvio, mas,
como no futebol é preciso ter muita sorte, a nível de
escola queria seguir engenharia informática.
Rodrigo Machado, 10ºA
1 - Vão bem, mas podiam estar a correr um
pouco melhor.
2 - Clube de Futebol “Os Repesenses”.
3 - Três vezes.
4 - Quatro jogos.

5 - Quatro a cinco horas com os treinos. Dez a
doze, se contar com as deslocações.
6 - Consigo conciliar, pois organizo bem o tempo que tenho. Quando tenho tempo livre, estudo e
faço exercícios relacionados com a escola.
7 - Gosto muito deste desporto. Desde pequeno que gosto de jogar à bola e de ver os jogos na
televisão.

8 - Os meus projetos de vida são arranjar
trabalho relacionado com as áreas de saúde ou
engenharia e, se possível, continuar a fazer aquilo
de que mais gosto, que é jogar à bola.
Hélder Nunes, 10ºA
1 - No geral, os estudos correm bem, sendo
que ainda me estou a ambientar ao 10º ano. Corre

melhor a algumas disciplinas do que a outras, o
que é normal.
2 - Clube Desportivo de Tondela.
3 - Três vezes.
4 - Quatro jogos por mês.
5 - Entre dez a quinze horas por semana.
6 - Passo todos os fins de semana a estudar.
Estudo também no fim dos treinos; no caso de ter
teste, é no dia a seguir, e também estudo nos dias
em que não tenho treino.
7 - Desde que tinha 6 ou 7 anos, os meus pais
inscreveram-me no futebol. Acho que já não me
consigo ver sem jogar.
8 - Poder prosseguir o futebol profissionalmente, no futuro, era um sonho muito complicado de
conseguir. Por isso, tenho também de me aplicar
na escola, para conseguir um bom futuro.
Renato Claro Domingos, 11ºA
1 - Tenho as disciplinas do 12º ano concluídas.
Estou a fazer a disciplina de F.Q. do 11º ano para
terminar o secundário.
2 - Viseu 2001.
3 - Três.
4 - Normalmente, quatro jogos.
5 - Em média,
12 horas, incluindo deslocações,
treinos e jogo.
6 - Estou apenas a fazer uma
disciplina, o que me
permite treinar e jogar,
sem que me retire tempo de
estudo.
7 - Não é fácil explicar, é o desporto “rei” do
nosso país. Desde cedo que, normalmente, se
contacta com uma bola e se vai com os amigos
jogar para a rua, é uma paixão de criança. O facto
de ser um desporto coletivo é também um fator
importante, permite estar com os amigos e criar
novas amizades.
8 - Pretendo prosseguir os estudos no ensino
superior, na área de Desporto, e, se possível,
continuar a jogar futebol.
Luís Pedro Cabral, 11ºB
1 - Bem, poderiam estar a decorrer melhor, mas
também não estão maus.
2 - Atualmente jogo no CFR (Clube de Futebol
Os Repesenses), em Viseu.
3 - Treino semanalmente 4 vezes, mais o jogo
ao fim de semana.
4 - O número de jogos é equivalente ao número
de domingos presentes em cada mês, pois jogo
todos os domingos!
(Continua na página 19)

Página 18

Escola viva

dezembro de 2015

Bandeira Verde 2014/2015 - Ecoescolas 2015/2016
A Escola Básica e Secundária
recebeu mais uma vez a Bandeira
Verde, que certifica mais um ano
de trabalho em prol do ambiente.
Recebeu também o prémio Geração
Depositrão, relativo à recolha de pilhas – uma mesa de mistura de som
para a sala de alunos - que chegará
à escola em breve. A Bandeira será
hasteada no segundo período; será
feita uma grande caminhada para
assinalar o dia – a Rota “Cenários
do Passado”.
Dando continuidade ao trabalho
dos anos anteriores, o Ecoescolas
está a trabalhar vários temas: água,
resíduos, energia, biodiversidade, floresta, agricultura biológica, espaços
exteriores, mobilidade sustentável e
alimentação saudável e sustentável.
Estes temas estão a ser trabalhados
no terceiro ciclo, na disciplina de
Oferta Complementar de todas as
turmas do 7º e 8º ano, na disciplina
de Ciências Naturais do 8º ano e na

área vocacional de Jardinagem da
turma 9ºC. No ensino secundário,
o mesmo sucede nas disciplinas de
Produção Agrícola (11ºC), de Área
de Integração e Inglês (12ºB e 12ºC)
e em Biologia e Geologia (10º e 11º
ano).
Já participámos na Rota ecoescolas, no Florestar Portugal e na
primeira fase do concurso internacional Global Action Days. Ao longo do

ano, participaremos ainda em quatro concursos
nacionais: concurso de hortas escolares, concurso
de posters do ecocódigo, geração depositrão e
concurso de repórteres de energia, e ainda noutras
atividades planificadas pelos professores e diretores de turma: construções sustentáveis, charco
com vida, viveiro de plantas autóctones, limpar a
escola, separação de resíduos, etc.
Equipa ECOESCOLAS

Global
Action
Days
No dia 13 de novembro, a escola-sede participou na primeira fase
do Global Action Days concurso comemorativo
do dia internacional do
Ecoescolas, com o objetivo de dar a conhecer as
várias ações e projetos
em prol do ambiente que
realizamos no nosso
dia-a-dia, especialmente alguns que tiveram
maior impacto na comunidade.
A ação foi concretizada pela turma do
12ºB, com a orientação
dos professores de Área
de Integração e Inglês.
Foram realizados vários
vídeos e depois eleito
um deles para ir a concurso. Seguindo o link
https://www.dropbox.
com/sh/wa1gxj8vha75p1b/AAAzlUkoDA0Djh
wqhWSdrUzVa?dl=0- encontram-se outros
vídeos realizados pelos
alunos.
Equipa EcoEscolas

V

amos fazer na EBS um Viveiro de Autóctones, para o qual precisaremos de
muitos pacotes de leite. Agradecemos a todos os interessados em aderir que
tragam para a escola os que conseguirem juntar em vossa casa! Obrigada!
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CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE
ASSINALOU O "OUTUBRO ROSA"
ENTREVISTA A DANIELA MATOS, ALUNA DO CURSO

1- Que atividades foram organizadas pelo
vosso Curso para assinalar o Outubro Rosa?
- Frequentando um curso ligado à área da saúde,
sentimos, de certa forma, a obrigação de sensibilizar
as pessoas, nomeadamente acerca de doenças
que causam um grande desequilíbrio económico,
emocional e físico, como o cancro. Decidimos então
realizar uma atividade que incluísse a comunidade
escolar, e realizámos, pelo segundo ano consecutivo,
o Pink Day, onde incluímos sempre algo interessante
e bonito, visto que é um cancro que afeta maioritariamente as mulheres. Sem dúvida alguma que são
umas guerreiras por conseguirem ultrapassar uma
doença como esta. Para além desse Dia Rosa, participamos também na angariação de fundos para a Liga
Portuguesa Contra o Cancro da Mama e elaboramos
uns laços cor-de-rosa, com o objetivo de deixar uma
recordação a todas as pessoas que contribuem.
2 - O que vos levou a organizar esta atividade?
- Mais uma vez, por sermos um curso que está
ligado à área da saúde, pretendemos alertar o máximo possível as pessoas e criar eventos para que
datas importantes sejam sempre lembradas, visto

trazer camisolas rosa?
- Achámos importante o uso de
uma peça cor-de-rosa nesse dia,
porque para nós simboliza como
que uma homenagem a todas as
pessoas que têm de ultrapassar
uma fase tão difícil nas suas vidas
e também porque o mês é conhecido como Outubro Rosa.

que estamos a falar de algo que pode acontecer a
qualquer pessoa. Ninguém está imune a isso.
3 - Qual foi o motivo pelo qual pediram para

4 - Entendem que a comunidade escolar aderiu a esta
iniciativa?
- Sim, sem dúvida alguma.
Queremos agradecer a todos os
que fizeram esforços para estarem
presentes e colaborarem na nossa atividade, tanto
por se juntarem a nós no laço humano como por
trazerem uma peça rosa. Tivemos bastante adesão por parte de alunos e professores e notámos

Alunos de E.B.I de Ínsua vão
ao «GOT TALENT»
Os alunos do grupo
Dance Kids de Penalva
do Castelo participaram,
esta terça-feira, no programa televisivo Got Talent
Portugal, na Alfândega do
Porto.
Estes foram inscritos
pelo seu professor de
dança, Marco Pereira,
que pretendeu mostrar o
talento do grupo. No final
de um ensaio, o professor
efetuou uma chamada para o programa e, como já foi referido, inscreveu os alunos.
No Got Talent havia muitas pessoas e cada um com o respetivo talento. O Dance
Kids ainda não sabe se virá a ser selecionado para apresentação em televisão, mas
está com esperança que o seja. Receberão informações em breve.
“Foi um dia inesquecível!”- afirma o grupo.
Notícia escrita pela Mariana e pela Lara Macário, do 6ºA

também maior interesse na atividade deste ano do
que na do ano anterior. Desta forma, podemos considerar que as pessoas estão mais sensibilizadas
ou até mesmo mais interessadas nas atividades
que se realizam na comunidade escolar.
5 - O que é que as pessoas devem fazer
como forma de prevenção?
- Neste caso específico, o nosso conselho é
para que as mulheres realizem mamografias com
alguma frequência. Independentemente da idade,
quanto mais cedo for detetado mais fácil será a sua
recuperação. Por isso, a todas e todos os jovens, não
deixem o tempo passar nem pensem que isto afeta
apenas as pessoas de meia idade. Acima de tudo,
previnam-se e informem-se. Como diz um antigo
ditado, “Vale mais prevenir do que remediar!”.
Clube de Jornalismo, Diogo Silva, 7ºA

ALUNOS EM PENALVA, DESPORTISTAS FORA…
5 - Incluindo os
treinos, palestras,
jogos e deslocação,
perco cerca de 23
horas por semana.
6 - Tenho que
admitir que é bastante difícil e tenho
alguma dificuldade
em gerir o tempo,
mas com a devida
organização, tudo
é possível.
7 - Bem, quer
queiramos quer não, o futebol faz parte da nossa cultura, sendo o desporto mais praticado no país. Na minha família, quase todos os homens
jogaram futebol. Jogo federado desde os oito e sempre tive esta pequena
grande paixão, é algo que não consigo explicar.
8 - É claro que, como atleta federado, tenho de ter sempre o grande
sonho presente comigo, mas sei que é algo bastante difícil. No futuro,
ainda não sei o curso que irei seguir na Universidade. Embora seja
uma pequena ideia, tenho um fascínio pela carreira militar, através da
Academia.
Clube de Jornalismo
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OFERTAS FORMATIVAS
QUALIFICANTES NO AEPC
A par da oferta formativa do chamado regime
regular, em que se incluem a educação pré-escolar,
o 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico e os cursos
científico-humanísticos do ensino secundário, o
AEPC – Agrupamento de Escolas de Penalva do
Castelo proporciona igualmente outras ofertas que,
além da componente de formação/educação, conferem também um nível de qualificação vocacional
e profissional, à luz do QEQ – Quadro Europeu
de Qualificações, que contribui para a elevação
do nível de qualificação / profissionalização da
população que as frequenta.
Estas últimas ofertas, a funcionarem desde
setembro último, são:
1. O curso vocacional de 3º CEB, de 2 anos
(encontra-se no 2º ano), nas áreas vocacionais
de eletricidade, padaria/pastelaria e jardinagem e
espaços verdes, oferta formativa que visa proporcionar aos alunos uma igualdade efetiva de oportunidades, consagrando alternativas adequadas e
flexíveis, que os preparem para a vida, dotando-os
de ferramentas que permitam vir a enfrentar com
sucesso, no futuro, também, os desafios do mercado de trabalho.
2. Os cursos profissionais de nível secundário,
como verdadeira opção para muitos dos nossos
jovens quando concluem o ensino básico, com
3200 horas de duração (3 anos), nas seguintes
áreas: Técnico de Restauração – variante de
Cozinha/Pastelaria, Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos (ambos de 1º
ano, constituindo-se numa só turma nas disciplinas
comuns aos dois perfis profissionais e em turmas

separadas nas disciplinas específicas de
cada perfil), Técnico
de Produção Agrária
– variante de Produção Vegetal e Técnico de Manutenção
Industrial – variante
de Eletromecânica
(ambos de 2º ano,
constituindo-se numa
só turma nas disciplinas comuns aos dois
perfis profissionais e
em turmas separadas
nas disciplinas específicas de cada perfil);
Técnico de Saúde e
Técnico de Eletrónica,
Automação e Computadores (ambos de 3º Cursos vocacional - área de Jardinagem e profissional de Técnico de produção vegetal
têm embelezado a escola-sede e aproveitado alguns espaços para cultivarem flores e
ano). Os cursos de
vegetais, no âmbito das atividades técnicas do respetivo curso
Restauração (1º ano)
e os dois de 2º ano
iniciarão a Formação
aqueles que entraram na vida ativa com baixos níveis
em Contexto de Trabalho (estágio em empresa) no
de escolaridade. O único curso EFA em funcionapresente ano letivo e os de 3º ano concluí-la-ão.
mento é de nível secundário e de dupla certificação,
Esta modalidade formativa é apoiada e financiada pelo novo Programa Operacional Capital Huma- na área de Técnico de Turismo Rural e Ambiental,
no (POCH), no âmbito do novo quadro comunitário encontrando-se as atividades de formação em fase
de conclusão, prevista para abril próximo.
Portugal 2020 (2014-2020).
3. A educação e formação de adultos, como forma
Professor Francisco Guedes,
de proporcionar uma nova oportunidade de recupeCoordenador das Ofertas Qualificantes
rar, completar e progredir nos seus estudos a todos

A obesidade em Portugal
Um dos graves problemas de Portugal
é a sua elevada taxa de obesidade, uma
das maiores da União europeia.
Nos últimos anos, Portugal tem vindo a
investir em formações, em avisos e programas
televisivos que visam alertar para as consequências negativas que o excesso de peso provoca
numa pessoa, prejudicando a sua saúde e o
quotidiano. Mas isso não foi suficiente, pois a
obesidade continuou a aumentar, principalmente
a nível infantil. Por outro lado, a publicidade de
produtos “fast food” é muito apelativa e passa,
frequentemente, nos canais de televisão, oferecendo sempre promoções de “Leve 2 e pague
1”. Também nos supermercados os produtos

que fornecem muita energia são de baixo custo,
quando comparados com outros que constituem
uma alimentação correta.
Infelizmente, a sociedade continua a ser muito preconceituosa com os casos de obesidade, o
que afeta imenso a nível psicológico.
Na minha opinião, as pessoas encontram
nos alimentos doces um refúgio para os seus
problemas, para “adoçarem a alma”. Para mim,
a obesidade adulta resulta da falta de tempo para
cozinhar de forma saudável, sendo mais fácil a
compra de alimentos de rápida confeção. Nos
jovens, a redução de boas práticas alimentares
vai surgindo com o aumento da sua autonomia.
Eu acho que a obesidade não se combate apenas
com a vontade de emagrecer, pois, às vezes,

fazem-se dietas muito prejudiciais, mas sim com
ajuda profissional integrada, envolvendo médico
de família, nutricionista e também acompanhamento médico específico.
A obesidade é, de facto, um problema grave
que deveria preocupar todos os cidadãos, pelo
que urge que as autoridades tomem medidas
para diminuir o número de pessoas obesas em
Portugal. Podendo também fazê-lo, a União
Europeia deveria emitir avisos e conceder apoio
geral para proporcionar uma melhoria na vida
da população.
Jéssica Rodrigues, 11ºB
(Oficina de escrita de Português)
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O egoísmo da sociedade O tal sentimento de “amor”
O Mundo está cada vez mais afetado por problemas graves causados
essencialmente pelo egoísmo da sociedade.
Mas que sociedade é esta? Uma sociedade em que matar inocentes é mais
importante do que dar de comer a quem mais precisa e onde a nossa cor de pele
conta mais que os nossos princípios? É a isto que chamamos sociedade?
Hoje em dia, três dos mais graves problemas que afetam o mundo são, na
minha opinião, a pobreza, o terrorismo e o racismo. E todos estes problemas se
verificam não só nos países considerados pobres e não desenvolvidos, como
também naqueles a que chamamos desenvolvidos e onde todos desejamos
passar férias.
É nesses países que se verifica um maior contraste no modo de vida das
suas populações. Nesses países há pessoas a viver em condomínios de luxo,
enquanto outras estão a um canto, a passar fome, sem emprego, a serem
julgadas pela sua cor de pele.
Estes são problemas que afetam o mundo desde os seus primórdios, mas
ao longo dos tempos um problema tem-se vindo a acentuar: o terrorismo.
Hoje é frequente ligar a televisão e assistirmos a situações de terrorismo.
Mas, até quando vamos assistir a essa realidade apenas pela televisão?
Crianças são ensinadas a matar desde a sua nascença, jovens são tirados da
escola para ir para a guerra e ‘’pessoas-bomba’’ são enviadas para o meio de
multidões… Tudo isto com um objetivo: o de matar. Matar inocentes e pessoas que lutam toda a vida para serem alguém. E ainda dizem que somos um
mundo livre? Onde está a liberdade de viver sem medo de morrer a qualquer
momento? Onde está a liberdade de se ter uma raça, uma cor e uma religião
sem sermos julgados? Será que somos assim tão livres?
Todos nós devíamos parar de pensar só em nós e pensar mais nos outros.
E aí sim, seríamos uma sociedade, uma comunidade livre.
Depende de todos nós acabarmos com este problema e tornarmos o
mundo melhor…
Carolina Alexandre, 10ºA (Escrita de Português)

Seria Álvaro Campos bipolar?
Fernando Pessoa, poeta de eleição de muitos de nós, escreveu poesia em
seu nome ou assumindo identidades falsas, personalidades poéticas diversas,
deixando para a história inúmeros heterónimos e semi-heterónimos – há quem
afirme serem mais de setenta - sendo os mais conhecidos: Alberto Caeiro,
Ricardo Reis e Álvaro de Campos.
O heterónimo que eu mais gostei de estudar
foi ÁLVARO DE CAMPOS, pois, na minha opinião,
este é o mais completo. Ele sentiu e transmitiu
todo o tipo de sensações, desde a euforia total
ao desânimo imenso! Por consequência, leva-me
também a entender que era o mais sensível de
todos. Mas acima de tudo o que mais me fascinou
foi a sua bipolaridade. Bipolaridade? Como assim?!
Que quero eu dizer com isso?
Há quem lhe chame fases, mas eu interpreto a
obra poética de Álvaro Campos como algo bipolar
devido ao facto de sentirmos, ao ler poemas deste
heterónimo, um grande desalento ou um enorme
êxtase!!! Sim, é verdade, na sua poesia, está
presente o fervor que ele sentiu, no momento em
que escreveu poemas enormes e cheios de vida, como se o poeta estivesse
possuído por algo sem explicação! Sente-se a sua euforia! O movimento à
sua volta! O barulho das máquinas, o sofrimento, a alegria… Enfim, TUDO!!!!!
E, de um momento para o outro, isso acaba. Esse ser vivo deixa de existir e
passa a haver um poeta morto, cansado, desapontado… como que consumido
por um fogo que há dentro dele, apagado com uma chuva interior… Sente-se
uma desmotivação imensurável!

Vivemos num mundo em que a palavra “amor” deixou de ter o significado tão
grande como tinha há alguns anos atrás. Lembro-me ainda, como se fosse
hoje, de a minha avó dizer: “O amor é uma coisa tão bonita e inexplicável que
só cada pessoa sabe sentir”. Eu, como uma criança tão inocente que era,
afirmava com os olhos a brilhar (dizia ela), que um dia gostaria de poder sentir
a existência do amor dentro de mim, mas, tendo em conta todas as coisas que
sei hoje, arrependo-me de ter dito tais palavras. Muitos dizem que ainda sou
apenas uma mera adolescente, sem noção do que é o amor, mas são essas
pessoas que afirmam com toda a certeza e mais alguma tal coisa, que estão
enganadas, não eu.
O amor é algo autodestrutivo, para não o caraterizar, também, como algo
ilusório. Algumas pessoas não conseguem perceber o quão doloroso é iludir
alguém com falsas palavras. Fazem com que as pessoas acreditem em algo
que não existe, juram promessas que jamais serão capazes de cumprir. E para
quê iludir alguém desta maneira, quando até um peluche comprado a um euro
nos chineses o pode fazer?
Na minha opinião, o “amor” é algo que destrói as pessoas, tanto por dentro
como por fora, pois as pessoas acreditam de uma forma tão intensa em algo que
não existe nos dias de hoje e que talvez nunca tenha existido. Até os filmes que
fazem questão de passar na televisão são desta forma “os culpados”, porque
também iludem, transmitindo uma imagem do “amor” que não existe e que é
errada, acabando sempre com finais felizes e “juntos para sempre”. Se juntos
não existe, então nem vale a pena acreditar no “para sempre”, porque, se o
“para sempre” existisse, realmente, não se conheceria uma das leis básicas
da vida, que é a morte.
O maior erro das pessoas é serem ingénuas, ao ponto de depositarem toda
a confiança que têm em algo ou em alguém, e no absurdo que é de nunca
desconfiarem de nada ou de ninguém. Confiam tanto em alguém, ao ponto de
se deixarem trair, como é o que acontece na maioria dos casamentos.
Então, para quê casar? “É preferível querer algo e não ter do que ter e
não querer”.
Se eu acredito no amor? Sim, no amor de mãe, porque, apesar, de todos
os erros que cometamos ao longo da vida, a nossa mãe vai sempre lá estar
para nós, vai sempre apoiar-nos nos momentos mais difíceis e esse é, sem
dúvida, o maior sentimento verdadeiro que poderá existir.
Desculpa, avó, desculpa por não poder dizer a mesma coisa que tu um dia
me disseste, desculpa por não poder acreditar nas tuas palavras!
Aluna do 11ºB (Escrita de Português)
E foi este contraste, este tudo ou nada, este oito ou
oitenta que me levou a escolher este heterónimo. Porque
Álvaro de Campos foi tudo e foi nada!
Daniela Matos, 12ºB
«A origem dos meus heterónimos é o fundo traço
de histeria que existe em mim. […] a origem mental dos
meus heterónimos está na minha tendência orgânica e
constante para a despersonalização e para a simulação.
Estes fenómenos — felizmente para mim e para os
outros — mentalizaram-se em mim; quero dizer, não se
manifestam na minha vida prática, exterior e de contacto
com os outros; fazem explosão para dentro e vivo-os
eu a sós comigo. Se eu fosse mulher — na mulher os
fenómenos histéricos rompem em ataques e coisas parecidas — cada poema
de Álvaro de Campos (o mais histericamente histérico de mim) seria um alarme
para a vizinhança. Mas sou homem — e nos homens a histeria assume principalmente aspectos mentais; assim tudo acaba em silêncio e poesia…»
Fernando Pessoa, in Carta a Adolfo Casais Monteiro sobre a génese
dos heterónimos, de 13 de Janeiro de 1935
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Como se fabrica o Queijo da
Serra na Casa da Ínsua?
No âmbito do módulo I de Comunicar em Espanhol/Francês, realizámos uma visita ao Hotel de Charme da nossa vila, com o intuito principal de conhecer um pouco
melhor o fabrico do Queijo da Serra. Assim, a visita tinha como objetivo primeiro
ver in loco a confeção de um dos ex-líbris da região.
Saímos da escola à hora previamente estabelecida, dirigindo-nos a pé até à Casa da Ínsua.
Entrámos por um portão secundário, denominado
de Portão Meia Laranja, iniciando a atividade com
uma visita ao espaço adjacente: um pequeno lago

com peixes e nenúfares, junto à antiga fábrica do
Gelo, a qual aproveitamos para conhecer. Como
estava na hora marcada para a vista, dirigimo-nos
a Queijaria. Aí, fomos recebidos pela D. Maria, avó
do Renato, aluno do grupo/turma, que aguardava
a nossa chegada para iniciar a confeção do Queijo
da Serra.

qual tinha sido previamente extraído das ovelhas,
na noite anterior e pela manhã desse mesmo dia, e
coalhado com a flor do cardo. No segundo passo, a
D. Maria juntou todo o leite no interior de um pano
branco para retirar o excesso de soro, separando,
em seguida, o preparado por vários recipientes
redondos em plástico de dois tamanhos diferentes
- grandes e médios - os quais darão origem a dois
queijos de dimensões diferentes. No terceiro passo,
cada queijo foi prensado manualmente e em cada
um deles foi colocado um selo com dados de identificação relativos ao seu fabrico (o restante soro será
fervido e a massa obtida colocada em cestos de
plásticos por forma a obter deliciosos requeijões).
No quarto passo, os queijos foram depositados
numa prensa automática, onde permanecerão
por algum tempo. Depois disso, os queijos serão
guardados em duas câmaras
frigoríficas até atingir o ponto
de maturação ideal para serem
consumidos.
No final da confeção, a D.
Maria mostrou-nos alguns queijos em diferentes estados de
maturação e para culminar esta
atividade fomos todos presenteados com a prova de um Queijo
da Serra.
Em seguida, o grupo dirigiuse aos vários museus e à copa
antiga, cozinha primitiva desta
nobre casa senhorial, a qual

mantém intacto um forno tradicional bem como
vários utensílios de época, feitos em cobre e latão.
Terminamos a visita interior do hotel de charme,
passando pelo maravilhoso terraço, donde avistamos a soberba paisagem da nossa região, o lago
com belíssimos cisnes e patos e os vários jardins,
que continuam floridos, nesta época do ano.
No regresso, tivemos a oportunidade de passear um pouco mais nesse magnífico espaço verde,
repleto de árvores raras de grande porte, pelo pátio
do Chafariz, e observar o portão principal assim
como ir até ao Ovil - as instalações onde as ovelhas
são ordenhadas. Num dos vários trilhos existentes,
descobrimos uma pequena cascata bem como
várias fontes com estátuas e o belíssimo Painel
de Santo António.
São Pedro foi nosso amigo, o dia estava maravilhoso e a nossa visita decorreu de uma forma
construtiva e lúdica, do agrado de todos.
10ºC – Curso profissional de Restauração,
variante Cozinha/Pastelaria

Desta forma, tivemos o privilégio de assistir ao
desenrolar de todo um processo de confeção, que
ainda é feita de forma artesanal, sendo apenas
utilizados instrumentos modernos por uma questão
de higiene, de acordo com as normas em vigor.
O primeiro passo da confeção foi colocar o leite
coalhado para uma bancada de trabalho em inox, o

Patricia: A mí, me ha gustado la visitar la Casa de Ínsua porque hemos visto como se hace el queso.
Hemos probado el queso, que es muy bueno.
Gonçalo: Hemos visto maquinarias viejas y he comido el queso. ¡Que rico que estaba el queso!
Francisco: Me ha gustado mucho el interior del hotel porque he visto cosas antiguas y, en el exterior, los jardines eran muy bonitos.
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XXXIV Olimpíadas Portuguesas de Matemática
O Agrupamento de Esqualidade do raciocínio, à criatividade
colas de Penalva do Case à imaginação dos estudantes. São
telo participou em mais
fatores importantes na determinação
uma edição das Olimpíadas Portuguedas classificações o rigor lógico, a
sas de Matemática, promovida pela
clareza da exposição e a elegância da
Sociedade Portuguesa de Matemática.
resolução.
No dia 11 de novembro, na escola-sede
Os enunciados das provas, bem
e na EBI, realizou-se, pelas 15h30, a
como, as sugestões para a resolução
primeira eliminatória.
dos problemas, estão disponibilizados na
Nesta competição nacional, os
página http://www.spm.pt/olimpiadas/
discentes, consoante o seu nível de
A segunda eliminatória decorrerá
ensino, integram a Categoria Júnior (6º
no dia 13 de janeiro de 2016, agora
e 7º anos), Categoria A (8º e 9º anos) e
apenas para os alunos selecionados.
Categoria B (10º, 11º e 12º anos).
Segue-se a lista ordenada dos
Os problemas propostos neste
vinte e um alunos participantes da
concurso fazem sobretudo apelo à
Escola Básica e Secundária.
LISTA ORDENADA DE CLASSIFICAÇÕES

Posição
1º
2º
3º
4º
5º
6º
6º
7º
7º
7º
7º

Nº
16
14
19
1
4
2
15
5
7
16
16

Turma
7ºA
7ºC
7ºA
7ºB
7ºB
7ºC
7ºA
7ºB
7ºC
7ºD
7ºC

Aluno
Rodrigo Clemente Cabral
Rodrigo Pina Gonçalves
Tiago Melo Rodrigues
Bruno Pereira Rodrigues
Daniel Freitas Morais
Carina de Jesus Costa
Mariana Sousa Cardoso
Diogo Rodrigo Rebelo Costa
Juliana Cabral Rodrigues
Sónia Tenreiro Figueiredo
Telma Filipa Almeida Lopes

Categoria
Júnior
Júnior
Júnior
Júnior
Júnior
Júnior
Júnior
Júnior
Júnior
Júnior
Júnior

1º
2º
3º

21
9
18

9ºB
8ºB
8ºB

Tiago Magalhães
Diogo Tomás Couto
Sandra Isabel Gomes Nunes

A
A
A

1º
1º
2º
3º
3º
4º
4º

7
8
20
15
21
24
21

11ºA
11ºA
11ºA
11ºA
10ºA
10ºA
11ºA

Dário Matos
Diogo Alexandre A. Costa
Ricardo Melo Rodrigues
Maria Gomes Martins
Rogério Carvalho
Sónia Ferreira
Tiago Almeida Cruz

B
B
B
B
B
B
B

No dia 11 de
novembro, trinta
alunos da Escola
Básica de Ínsua
participaram nas
Olimpíadas Portuguesas de Matemática. Os alunos
do quinto ano realizaram a categoria
das Pré-Olimpíadas e os alunos do
sexto ano a categoria Júnior.
Este concurso
tem como objetivo
essencial despertar o interesse dos
alunos para a matemática. As questões e problemas
das Olimpíadas
pretendem, ainda,
desenvolver capacidades imaginativas dos estudantes
relacionadas com
a matemática e
não tanto apelar à
quantidade de conhecimentos acumulados ao longo
dos anos.
Todos os alunos participantes, depois de bastante raciocínio para resolverem os problemas
propostos, tiveram a oportunidade de degustar um delicioso bolo oferecido
pela escola.
A melhor classificação dos alunos da nossa escola nas Pré-Olimpíadas
foi alcançada pelo aluno número dois do 5ºC, António Pais, e, na categoria
Júnior, foi a aluna número um do 6ºA, Alexandra Carvalho.
Para estes, muitos parabéns! Para todos os outros alunos, continuem a
participar!
Os professores de matemática da Escola Básica da Ínsua.

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

“Alunos com Necessidades Educativas Especiais
e Igualdade de Oportunidades”
Vivemos numa sociedade cada
vez mais exigente e implacável.
Pratica-se cada vez mais o culto da
perfeição, da beleza, da grandeza, da
riqueza, dos heróis e dos campeões.
Porém, uma sociedade global composta por mais de sete mil milhões
de seres humanos tem que ser uma
sociedade integradora e inclusiva de
todos, dos mais e dos menos dotados, dos que têm mais dificuldades. O
mundo é de todos e para todos.
As empresas, e as organizações
em geral, na selecção e recrutamento dos seus recursos humanos,
evitam, cada vez mais, pessoas que
apresentam limitações. Neste contexto, uma sociedade que promova a
igualdade de oportunidades tem que
criar condições para que os que têm
dificuldades encontrem o seu lugar,
a sua realização pessoal de forma
autónoma e digna.
Neste âmbito, a escola, enquanto

fase de preparação para a vida e para a
sociedade, desempenha um papel fundamental na promoção de igualdades
de oportunidades dos que apresentam
mais dificuldades. A este propósito, a
resposta da escola aos alunos com
Necessidades Educativas Especiais é
um elemento aferidor da sensibilidade
da escola para esta temática.
Neste contexto, o nosso Agrupamento de Escolas tem marcado

uma digna presença nesta temática.
Assim, no decurso do início do ano
letivo, participámos em várias iniciativas em parceria com a Câmara
Municipal de Penalva do Castelo,
nomeadamente na Feira da Maçã, no
passado dia 11 de outubro, e atividades lúdico-pedagógicas ao ar livre, no
passado dia 23 de outubro, tendo os
nossos alunos experienciado andar
de barco, andar a cavalo e contactar

com cães especiais da polícia.
Para além destas atividades,
temos ainda um programa de atividades para o restante ano letivo nomeadamente: workshops para pais;
comemoração do Dia Internacional/
Nacional da Pessoa com Deficiência - dia 3 de dezembro; realização
de jogos sensoriais; exposição dos
trabalhos dos alunos com CEI (currículo específico individual); visita
de estudo ao Parque Senhora dos
Verdes (Gouveia).
É pois com um trabalho em rede,
em cooperação e de forma continuada que podemos valorizar e preparar
para a vida aqueles que porventura
tenham maiores dificuldades de
adaptação às exigências da nossa
sociedade.
A Coordenadora do Departamento da Educação Especial,
Paula Fernandes
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ALUNOS DO 9º ANO ASSISTIRAM À REPRESENTAÇÃO DO “AUTO
DA BARCA DO INFERNO”, PELA COMPANHIA CONTRAPALCO
A ContraPalco - Produções de Teatro, fundada em junho de 2012, é uma
associação que faz dos vários distritos
de Portugal um palco cultural, proporcionando a representação de um teatro
didático a públicos de diversas faixas
etárias. Fomentando o gosto pela cultura, e pelo texto dramático, em particular, têm percorrido o país representando
peças de teatro diversas.
No pretérito dia 26 de novembro,
visitaram a Cidade de Viriato, onde
representaram diversas peças que têm
atualmente em curso. Os alunos do 9º
ano deslocaram-se ao Auditório Mirita
Casimiro para assistir ao “Auto da Barca
do Inferno”, de Gil Vicente. Foi uma
aventura extraordinária.
O Clube de Jornalismo também esteve
presente. No fim do espetáculo, foi ao
encontro de Ricardo Figueira, encenador, que simpaticamente acedeu à
entrevista. Foram ainda colhidas opiniões de alunos que assistiram à representação.
- Como surgiu esta Companhia de Teatro?
RF - A ContraPalco surge de uma necessidade enorme de nós, eu e o meu colega Nelson,
desenvolvermos os nossos próprios projetos e dar
trabalho também a colegas da área.
- Têm alguma outra profissão ou vivem exclusivamente da representação?
- Vivemos apenas da nossa profissão. Para
além do trabalho que existe na companhia, todos
nós vamos fazendo paralelamente outros trabalhos.
- Quais as peças de teatro que estão a representar durante este ano letivo?
- As peças são: “Auto da Barca do Inferno“,
de Gil Vicente, “Bullying - Uma História de Hoje”,
de David Carronha, “Menina do Mar - A peça de
Teatro”, de Sophia de Mello Breyner, e “Os Herdeiros da Lua de Joana”, de Maria Teresa Maya
Gonzalez.
- Quem solicita, normalmente, a representação de peças por parte da vossa Companhia?
- Normalmente, são as escolas que nos solicitam, mas os nossos espetáculos são para todo
o público.
- Qual a peça que, de um modo geral, colhe
maior satisfação por parte do público adolescente?
- Este ano tem sido o espetáculo “Bullying - Uma
História de Hoje”, pelo tema, pela maneira como é
apresentado, é um espetáculo pioneiro nesta área,
que não tem deixado ninguém indiferente.
- O que acharam da reação do público?
- A reação é sempre diferente de cidade para
cidade. Em Viseu, temos sempre boas experiências, e a reação do público foi bastante calorosa
e positiva.
- Digam-nos como conseguem um guardaroupa tão diversificado e como procede o responsável por esta área.
- O guarda-roupa é algo que é trabalhado por
mim e também pelo Nelson. São necessárias muitas horas de trabalho até chegar ao resultado final.
Costumo dizer que quando não há dinheiro tem de
haver maior imaginação. É o nosso caso.
- Têm sede ou local específico onde ensaiam,

onde armazenam aquilo de que necessitam?
- Felizmente temos uma sede em Lisboa, mais
propriamente na Junta de Freguesia de Carnide,
onde armazenamos tudo.
- Quais os requisitos necessários para se
conseguir um bom ator?
- Primeiro, talento e vocação. Depois, anos de
estudo, empenho, dedicação, ser curioso e muita
entrega e trabalho!
ALUNOS DO 9º ANO
1. Diz-nos o teu nome, ano e turma.
2. Numa escala de 1 a 10, que classificação
atribuirias à representação desta peça?
3. Qual foi a cena de que mais gostaste?
Porquê?
4. Se fizesses parte do respetivo elenco, qual
a personagem que gostarias de representar?
5. O que achaste do guarda-roupa dos
atores?
6. Entendes que foi uma boa iniciativa, por
parte da escola, organizar a vinda desta Companhia de Teatro?
1. Sofia Gomes, 9ºB.
2. 9
3. Gostei da cena do Parvo, porque foi a mais
engraçada. Gostei do facto de ele entrar, de repente, na sala de espetáculos, pela porta do público e
de interagir connosco.
4. Gostaria de representar a Alcoviteira, porque
também é uma personagem muito divertida.
5. Achei que estavam bem vestidos e de acordo
com a personagem que estavam a representar.
6. Sim, porque, com o português arcaico da
peça, havia quem não a compreendesse e assim
tornou-se mais fácil.
1. Marcelo Santos, 9ºC.
2. 9
3. Gostei especialmente da cena do Parvo,
devido à sua interação com o público e à sua representação cómica.
4. Gostaria de representar a personagem mais
engraçada que houvesse, porque, normalmente,
é aquela com que o público simpatiza mais; neste
caso, foi o Parvo.
5. O guarda-roupa não era propriamente à

época, mas não deixava de ser interessante e
original!
6. Sim, foi uma ótima iniciativa, porque é uma
matéria que costuma aparecer nos exames e assim
motiva-nos mais para o seu estudo.
1. André Ferreira, 9ºC.
2. 10, porque foi uma representação muito
interessante e divertida.
3. Foi a cena do Sapateiro, pois ele era muito
engraçado e parecia mesmo que estava embriagado.
4. O Sapateiro, porque foi a personagem de
que mais gostei.
5. Estava bem elaborado e representava as
respetivas personagens.
6. Foi uma iniciativa diferente e ficámos a conhecer melhor a história da peça.
1. Rute Cruz, 9ºC.
2. Dou 9, porque não estava tudo bem.
3. Gostei do Diabo e da cena do Parvo, porque
são totalmente diferentes de outras personagens
de outras peças que já vi.
4. Gostaria de representar o Diabo. É uma
personagem completamente diferente.
5. Era bonito e fora de vulgar.
6. Sim, porque as turmas que assistiram à representação estão a estudar esta peça de teatro.
1. Inês Ferreira, 9ºC.
2. Atribuia 10, porque vi que os atores fazem um
esforço muito grande com a voz e com a memória,
tanto mais que representaram peças diferentes
nessa tarde.
3. Foi a do Parvo, porque ele tinha uma habilidade especial para fazer / dizer tolices.
4. Gostaria do Anjo, pois é uma personagem
muito quieta e de poucas falas. Só aparece de vez
em quando e é muito diferente do Diabo, que fala
quase todo o tempo.
5. Engraçado e popular.
6. Sim, é sempre bom que os alunos saiam da
escola para aprender assuntos relacionados com
as matérias que estudam.
Professora Elizabeth Cancelas,
Dinamizadora do Clube de Jornalismo
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tempos livres

JOGO DOS NOMES
Aceita este desafio e descobre como a língua portuguesa nem sempre é tão difícil como parece…
A partir dos verbos indicados na coluna à esquerda, forma o nome da mesma família e completa as
palavras cruzadas.
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2.
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4.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Aprender
Solidarizar
Empreender
Compreender
Confiar
Tolerar
Progredir
Recuperar
Resolver
Ganhar
Cumprir
Perder
Produzir
Aperfeiçoar
Construir
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Clube de Jornalismo

LABIRINTO DE NATAL

Ajuda o Pai Natal a encontrar a próxima casa por cuja chaminé há de entrar para deixar os respetivos
presentes.

1º Open Internacional
de Ténis de Mesa
Realizou-se, durante os meses de outubro e novembro, o 1º Open Internacional de Ténis de Mesa do
Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo.
Contando com uma forte adesão por parte dos
alunos, superando, inclusive, as expectativas, o quadro competitivo foi composto por 16 atletas, oriundos
de diversos países europeus, com destaque para a
Ucrânia, a Suíça, a França e, até mesmo, Portugal.
Foram distribuídos por 4 grupos e, ao longo das 36
partidas e dos 60 jogos, foi possível apreciar o elevado nível de desempenho dos jogadores atestado
pelos 1054 pontos apurados durante o torneio.
Desta forma, os alunos puderam cultivar o gosto
pela prática desportiva, nomeadamente no que diz
respeito a esta modalidade, e o facto de estarem
sujeitos ao cumprimento de regras e normas de
conduta, com destaque para a valorização e o
respeito pelo adversário, tudo contribuiu para o engrandecimento e o fortalecimento dos participantes
enquanto cidadãos ativos e responsáveis.
No final, foi esta a classificação:
Rodrigo Machado -------------------- 1º
Diogo Cabral			 -------------------- 2º
André Sousa			 -------------------- 3º
João Carvalho		 -------------------- 4º
Diogo Gomes			 -------------------- 5º
João Garcia			 -------------------- 6º
Kevin Figueiredo -------------------- 7º
Marco Ferreira		 -------------------- 8º
Marco Ferreira		 -------------------- 9º
Marco Soares			 -------------------- 10º
Luís Lopes			 -------------------- 11º
Vítor Albuquerque ------------------- 12º
Gabriel Diniz			 -------------------- 13º
Ricardo Almeida		 -------------------- 14º
Alexandre Albuquerque------------ 15º
Oleksandr Arkhipov ----------------- 16º
Com a participação de todos conseguem-se fazer coisas boas! Obrigado e boa quadra natalícia!!
Soluções
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Mega Atleta
DESPORTIVISMO, CONVÍVIO, ESFORÇO E EMPENHO!
Ensino Secundário participem cada vez menos na
maior parte das atividades desportivas.
Foi uma tarde de convívio e desportivismo, mas
também de muito esforço e empenho para atingir
o melhor resultado possível.
Para além dos objetivos inerentes a qualquer
atividade física, com esta prova na fase escola
pretende-se apurar os alunos para o Mega Atleta
distrital. Apuram-se os dois primeiros classificados

do mega sprinter; mega salto e mega lançamento.
No mega km apenas se apura o 1º classificado.
Os alunos apurados para representarem o
AEPC no Mega Atleta distrital, a realizar no dia
17 de março de 2016, no Parque Desportivo do
Fontelo, são: Marta Figueiredo, Beatriz Carvalho,
Diogo Toni, Hugo Sousa, Lara Macário, Francisca
Silva, Rui Tomás, Hugo Matos, Ana Rosa Martins,
Tiago Magalhães, Bruno Costa, José Francisco,

Jéssica Lopes, Bernardo Marques, Diana D’Amil,
Rodrigo Marques, João Carvalho, Rúben Lopes,
Lara Rebelo e Marco Soares.
Deseja-se que estes alunos obtenham bons
resultados no Mega Atleta Distrital, dignificando
mais uma vez o nosso Agrupamento de Escolas!
A Classificação integral pode ser consultada na
página do Desporto Escolar do Agrupamento em:
http://depenalva.wix.com/desportoescolar
O coordenador técnico do Clube do Desporto
Escolar: António Fortuna

AS AULAS REGRESSAM
NO DIA 4 DE JANEIRO!

Boas Férias
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CORTA-MATO ESCOLAR
Na agradável tarde do dia 18 de novembro,
realizou-se mais um corta-mato do Agrupamento
de Escolas de Penalva do Castelo.
Com a realização desta prova, os grupos de
Educação Física pretenderam: despertar o gosto
pela prática desportiva no meio escolar; promover
hábitos de vida ativa e saudável; melhorar e desenvolver a socialização e criar um intercâmbio de
experiência em contexto desportivo.
A adesão dos alunos, particularmente do 2º e
3º Ciclos, foi muito boa. A prova realizou-se por
escalão etário e género, situando-se a distância a
percorrer entre os 1000 e os 3500 metros.
Antes da prova, os alunos demonstraram
algum nervosismo mesclado com muita alegria e

entusiasmo. Mas, assim que a prova se iniciou, veio
ao de cima o seu empenho
e esforço para conseguirem
atingir um bom resultado. Os
seis primeiros classificados,
em cada escalão/género,
ficaram apurados para representarem o AEPC no cortamato distrital, a realizar no
Infantis A Fem./Masc.
Marta Figueiredo - 5ºC
André Ferreira – 5ºB

dia 25 de janeiro de 2016, no Parque do Fontelo,
em Viseu.
A classificação integral pode ser consultada
no site do Clube do Desporto Escolar em: http://
depenalva.wix.com/desportoescolar
Todos os alunos participantes estão de parabéns!
Os vencedores de cada um dos escalões etários
foram os seguintes:

Infantis B Fem./Masc.
Lara Rebelo – 6ºB
Rodrigo Marques – 6ºB

Iniciados Fem./ Masc.
Fátima Lemos – 9ºB
Hélder Nunes – 10ºA

Juvenis Fem./Masc.
Cláudia Correia – 10ºA
Marcelo Soares – 9ºC

BOCCIA E TÉNIS DE MESA - NOVAS MODALIDADES DISPONÍVEIS!
O Boccia pode ser praticado por todos os alunos, mas o seu principal público-alvo, no âmbito do
desporto escolar, são os alunos com necessidades
educativas especiais. É uma modalidade com influências do jogo tradicional Petanca. Tornou-se
modalidade Paralímpica em 1984, nos jogos de
Nova Iorque.
O Ténis de Mesa é um desporto de raquetas, que
os nossos alunos vinham solicitando que existisse
no Clube do Desporto Escolar. Este ano os alunos
O Clube do Desporto Escolar do Agrupamento inscritos neste grupo/equipa já vão participar nos
de Escolas de Penalva do Castelo faculta, a partir quadros competitivos, o que vai contribuir para o
do presente ano letivo, duas novas modalidades seu aperfeiçoamento técnico e tático.
desportivas: Boccia e Ténis de Mesa.
A partir de agora, os alunos que gostem destas
modalidades e que as queiram praticar já o podem

PENA
JOVEM

fazer, bastando que se inscrevam junto do seu
professor de Educação Física.
Relembra-se que, para além do Boccia e
Ténis de Mesa, o Clube do Desporto Escolar tem
disponíveis as modalidades de Futsal, Andebol,
Natação e Atletismo.

Mega Atleta
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Na tarde do dia 3 de dezembro, o Grupo de
Educação Física realizou mais um Mega Atleta.
Esta prova consta de quatro especialidades do
Atletismo: Mega sprinter, que é uma corrida de 40
metros; Mega Salto, que é um concurso de salto
em comprimento; Mega Lançamento, que é um
concurso de lançamento do peso e Mega Km, que
é uma corrida de 1000 metros.
A participação dos alunos em cada uma destas
especialidades é feita segundo o escalão etário e
género. Participaram 98 alunos do 2º e 3º Ciclos e
do Ensino Secundário. Pena é que os alunos do

(Continua na penúltima página)

