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Curso Proﬁssional de Técnico de Cozinha/
Pastelaria estreou indumentária própria
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dos Galegos
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agrupamento de escolas de
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Histórico-Cultural
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29 de maio de 2016 - 9h00
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Organização:
Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo
Colaboração:
Câmara Municipal de Penalva do Castelo
Apoios:
União das Freguesias de Vila Cova do Covelo e Mareco
Junta de Freguesia de Castelo de Penalva
União das Freguesias de Tavares - Mangualde
Informações/Inscrições: telef. 232 640 080
(Inscrições limitadas até ao dia 20 de maio)
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O Agrupamento de Escolas de
Penalva do Castelo, em parceria com
a Associação Adamastor, integra o
Projeto Message (Make Sutdents
Addition –Free).
Este projeto insere-se no Programa Erasmus+, categoria KA2
- Strategic Partnership - e visa a
cooperação para a Inovação e Boas
Práticas de forma que as organizações possam trabalhar em conjunto,
a fim de melhorar a sua oferta para os
alunos e partilhar práticas inovadoras.
O projeto, com a duração de dois
anos, conta com a participação de
escolas de cinco países (Turquia,
România, Itália, Polónia e Portugal)
e tem como objetivos:
• Diagnosticar, numa fase inicial,
os estudantes em risco de ficarem
dependentes de comportamentos

Aditivos e Dependências, tais como:
álcool, tabaco, drogas, uso excessivo
da internet, jogos, redes sociais e
hábitos alimentares;
• Desenvolver um método para a
prevenção dos vícios que, para além
de poder ser útil e benéfico para todas
organizações educacionais e juvenis,
pode ajudar os pais, os professores
e os alunos.
• Prevenir as situações de dependência ou o seu agravamento.
• Divulgar os resultados e partilhar
as boas práticas.
Realizada a primeira reunião de
trabalho em Bursa, na Turquia, entre
os dia 22 e 26 de fevereiro, cada estabelecimento de ensino participante
vai auscultar, através de um questionário, os alunos com idade superior
a 14 anos de idade, os Encarregados

de Educação e Professores sobre os
hábitos desses jovens relativamente
aos comportamentos Aditivos e Dependências
A partir desse levantamento,
desenrolar-se-ão todos os procedimentos destinados a produzir uma
metodologia para diagnosticar esta
tendência em estudantes e um livro
de orientações para ajudar pais e
professores na luta contra os vícios.
A metodologia produzida será
de livre acesso através do site do
projeto. Assim, qualquer organização
pode usá-la como ferramenta na luta
contra todo o tipo de vícios. É sabido
que, para curar, primeiro temos de
diagnosticar a doença. Os resultados
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do projeto podem ser considerados
como uma ferramenta de diagnose
para tratar o vício.
A metodologia que tencionamos
desenvolver com este projeto será
uma ferramenta para os profissionais
nas organizações parceiras, bem
como outras organizações focadas
no ensino e na juventude. Com o
fiável sistema de deteção que pretendemos criar, podemos livrar os estudantes dos vícios e direcioná-los para
outras atividades positivas, para que
possam ter uma vida educacional e
social saudável e com mais sucesso.
A realização deste objetivo tornará
as organizações mais harmoniosas
e bem-sucedidas.

AGENDA DO 3º PERÍODO
 início: 4 de abril
Termo: 3 de junho para o 9º, 11º e 12º ano (avaliação externa)
9 de junho para os restantes anos
1 de julho para a Educação Pré-escolar
maio / junho / julho - a confirmar para os cursos qualificantes de
jovens e adultos (Vocacional, Profissionais e E.F.A.), de acordo com
as respetivas horas de formação previstas
 Xii PerCUrso PedesTre HisTÓriCo-CULTUraL “Caminho dos Galegos”: 29 de maio
 encerramento do ano Letivo para a Educação Pré-escolar e
1º CEB com realização de Marchas de S. António: 9 de junho
 afixação das pautas de avaliação interna (anos sujeitos a
avaliação externa: 9º, 11º e 12º ano): 9 de junho
 ProVas de aFeriçÃo do 1º, 2º e 3º CiCLos do eNsiNo
BÁsiCo – 2º, 5º e 8º ano:
- Dias 6 e 8 de Junho, no caso do Conselho Pedagógico decidir
a sua realização.
 ProVas FiNais do eNsiNo BÁsiCo – 9º ano:

1ª Fase – PLNM: 15 de junho; Português: 17 de junho; Matemática: 21 de junho
2ª Fase – Português: 15 de julho; PLNM: 19 de julho Matemática:
20 de julho
Afixação das pautas com os resultados: 1ª Fase – 12 de julho;
2ª Fase - 5 de agosto
 ProVas de eQUiVaLÊNCia À FreQUÊNCia do 3º CiCLo:
1ª Fase - de 17 a 29 de junho;
2ª Fase - de 15 a 25 de julho
Afixação das pautas com os resultados das Provas Finais e Equivalência à Frequência: 1ª Fase – 12 de julho; 2ª Fase - 5 de agosto
 eXames NaCioNais* e ProVas de eQUiVaLÊNCia À
FreQUÊNCia** do eNsiNo seCUNdÁrio:
1ª Fase (obrigatória): *de 15 a 27 de junho;
**de 18 a 28 de junho
2ª Fase (só para quem não tenha aprovação na 1ª Fase ou
pretenda realizar melhoria em exame realizado na 1ª Fase e no
mesmo ano letivo): *de 19 a 22 de julho;
**de 18 a 25 de julho
Afixação das pautas com os resultados:
1ª Fase – 13 de julho; 2ª Fase – 5 de agosto
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e imaginação, tendo sido difícil escolher a
melhor).
Surpreende-me que não haja mais espírito de aventura e curiosidade por parte dos
alunos. Mesmo assim, vamos tentar envolver
mais alunos, motivá-los e explicar-lhes tudo o
que têm a ganhar com a participação nestas
experiências.
- De um modo geral, como avalia o
desempenho dos nossos alunos?
- Em todos os projetos nos quais participei, habituei-me a ver os nossos alunos

estamos a trabalhar. Neste momento, os
alunos concluíram a escrita colaborativa de
uma história. Esta atividade decorreu online
e em grupos transnacionais. A partir de abril,
começa uma nova tarefa. Todas as atividades realizadas pelos alunos e docentes são
divulgadas no website do projeto e no portal
etwinning da EU.
No entanto, penso que se refere à próxima
reunião transnacional. Essa vai decorrer durante o mês de novembro, em Delmenhorst, uma
pequena cidade perto de Bremen, no norte
da Alemanha. Mas até lá ainda temos algum
trabalho pela frente.
- O que mais se lhe oferece dizer sobre
o tema?
- Não poderia deixar de aproveitar esta
divulgação no jornal da escola para dizer que
este projeto também conta com a participação
e colaboração de vários professores que,
entre outras tarefas, ajudam e orientam os
alunos nas tarefas que estes desempenham,
colaborando de igual modo noutros assuntos
e tarefas relacionados com o projeto. Sem
esta colaboração e disponibilidade não faria
sentido nem seria possível participar em
projetos desta natureza.
Penso também que é de frisar que a
participação nestes projetos europeus e
o desempenho dos alunos e professores
ajuda a escola a desenvolver uma dimensão
europeia e a colocar Penalva do Castelo no
mapa da Europa.

assumir posições de liderança nos vários
grupos de trabalho e outras atividades. Para
além disso, revelam ter competências sociais
e comunicativas excelentes. E, claro, como
professor de Inglês desta Escola, posso
afirmar que os nossos alunos estão sempre
entre os melhores no que diz respeito ao
domínio da língua inglesa, tanto em situações
informais como também em situações formais
de apresentações públicas de trabalhos. E,
está claro, também desta vez os nossos
alunos cumpriram esse papel na perfeição.
- Do que lhe foi possível constatar,
considera que existem diferenças significativas entre os sistemas de ensino de
ambos os países?
- Sim, existem diferenças, mas não temos
grandes oportunidades de fazer essas comparações. Existem planos curriculares diferentes
e tipologias de cursos que também diferem
dos nossos. Parece-me de certo modo haver
uniformização ao nível dos conhecimentos adquiridos pelos alunos e na forma como decorre
o processo de ensino e aprendizagem. Com
mais ou menos burocracia e professores mais
ou menos motivados, os sistemas acabam por
ser mais semelhantes do que diferentes.
- Aguardam-se novas etapas, certo?
- Desde que se iniciou o projeto que

PROFESSORA SUSANA NUNES
- Tendo integrado, pela 1ª vez, este tipo
de projetos, o que pensa dos mesmos?
- A nível da escola e do ensino secundário, é a primeira vez que participo, mas a nível
pessoal, quando estava na universidade, estive um ano ao abrigo do programa Erasmus,
em Heidelberg, na Alemanha. Estes projetos
são uma mais-valia para as escolas que participam, na medida em que o envolvimento dos
alunos nos trabalhos propostos ao longo do
projeto e nas mobilidades permite melhorar
o seu conhecimento acerca dos países participantes, dos hábitos quotidianos dos seus
pares europeus e das diferenças culturais. E
conhecer realidades diferentes abre mentes
e torna natural a aceitação mútua, levando
a uma maior abertura perante a diferença e
consequentemente a uma maior tolerância.
Considero que a promoção da interculturalidade nos jovens é extremamente importante,
pois vivemos num mundo global e é crucial sensibilizar para aquilo que é cada vez mais uma
realidade socioeconómica: somos cidadãos do
mundo e projetos como este permitem, sem
dúvida, toda esta abertura que é tão importante
para fazer face aos desafios da globalização.
- Particularmente, como qualifica esta
1ª etapa do projeto (França)? Considera que

No âmbito do projeto Erasmus+, Books & More, alunos e professores do
Agrupamento de Escolas de Penalva de Escola viajaram até França, mais
propriamente a Lens, na região de Lille, para o primeiro encontro de trabalho
entre os países participantes.
França, Portugal, Alemanha e Polónia são os países participantes neste
projeto, que tem como principal objetivo envolver os alunos em tarefas de
leitura e escrita, apoiados pelas tecnologias.
Neste primeiro encontro, para além da experiência que todos os alunos têm
de conhecer colegas de outros países e culturas europeias, há a tarefa de redigir
e apresentar uma história inédita, envolvendo um herói nacional que tem como
missão solucionar um problema grave de atualidade universal.
Para muitos dos participantes é um momento único de partilhar experiências
e aprender através do contacto direto com colegas de outros países. O semblante de alguns deles, nas fotos que se seguem, parece deixar transparecer
isso mesmo.
O PENA JOVEM conversou com os dois docentes e alunos que integraram
a nossa comitiva, para aferir do estado de espírito dos mesmos sobre a experiência.
PROFESSOR CARLOS RODRIGUES
- Conte-nos como nasceu este projeto
e quais são os principais objetivos do
mesmo.
- Não podemos propriamente afirmar que
este projeto nasceu a partir de uma ideia só.
O grupo de trabalho envolvido na conceção
e na aplicação do projeto já teve experiências
de trabalho colaborativo anteriores, aquando
da sua participação em diferentes programas
europeus. Este novo desafio nasce a partir do
bom relacionamento, da cooperação e dos
resultados obtidos em programas anteriores.
O Books & MORE (Books, media and
online reading education) tem como objetivos
principais educar para uma utilização / exploração equilibrada dos vários recursos digitais
em contexto educativo. Como educação para
os media, pretendemos aperfeiçoar as competências tecnológicas, permitindo aos alunos
envolvidos aprofundar o seu conhecimento
no recurso às fontes de informação digitais
para fins educacionais. Um dos propósitos
passa igualmente pelo desenvolvimento de
competências de pesquisa e de seleção de
informação a partir de fontes fidedignas. Pretende-se que os alunos se tornem proficientes
na pesquisa e no uso adequado de informação.
Durante o projeto serão desenvolvidos
materiais digitais com os quais pretendemos
contribuir para uma educação para as competências da leitura no ecrã e da leitura no
papel, tanto na primeira língua, como também
na língua estrangeira.
- Quantos foram os alunos envolvidos
e como se procedeu à respetiva seriação?
- O projeto não prevê um número fixo
de alunos. Todos os alunos dos professores
envolvidos no projeto (a quase totalidade das
turmas do ensino secundário e uma turma do
9º ano) foram convidados a participar. Nesta
fase inicial, pretendia-se que estes dessem aso
à sua imaginação e criatividade e produzissem
uma história original, com tema e estrutura
previamente delineados, na qual a personagem
principal fosse um herói nacional. Os alunos
que escrevessem as melhores histórias seriam
escolhidos para participarem na primeira mobilidade, em França. Os alunos não escolhidos
continuariam a fazer parte do projeto, e ainda
teriam a oportunidade de participar nas mobilidades seguintes.
No entanto, apesar do entusiasmo inicial,
o número de participantes foi muito reduzido e
todos os que participaram foram obviamente
selecionados (convém salientar que todas
as histórias escritas tinham muita qualidade

atingiu os objetivos propostos?
- A mobilidade a Lens, França, correu
muito bem e os objetivos para esta primeira
etapa do projeto foram cumpridos. Para além
dos objetivos mais específicos deste projeto,
a integração num ambiente familiar e cultural
diferente é também um desafio para os jovens
participantes. Como era a primeira vez que
o grupo de alunos que acompanhámos participava e iria estar uma semana inteira em
casa de acolhimento de alunos franceses,
havia uma certa ansiedade face ao que iriam
encontrar. Após o primeiro choque cultural, o
que é perfeitamente normal, todos os alunos
se integraram e foi bom vê-los a aceitar o
que inicialmente achavam diferente ou até
esquisito, como sendo normal e fazendo parte
também das rotinas diárias deles. Tenho a
certeza de que esta é uma experiência que
nunca mais vão esquecer.
Todas as atividades e trabalhos propostos, para esta primeira etapa do projeto,
foram cumpridos na íntegra, quer pelos
alunos, quer pelo grupo de professores que
os acompanhou.
- De um modo geral, como avalia o
desempenho dos nossos alunos?
- Avalio o desempenho do grupo de
alunos portugueses como excelente. De
facto, este grupo destacou-se na realização
dos trabalhos propostos e na apresentação
dos mesmos. Trabalharam muito e bem. É
um grupo muito simpático, que, pela fluência
que tem na língua inglesa, se destacou na
comunicação e interação com os seus pares.
Foram elogiados pelos professores dos outros países participantes, pelo que estão de
parabéns por todo o trabalho desenvolvido!
- Do que lhe foi possível constatar,
considera que existem diferenças significativas entre os sistemas de ensino de
ambos os países?
- Não diria que existem diferenças significativas, mas notou-se alguma diferença,
sobretudo na existência e uso das tecnologias
na preparação e lecionação das aulas. Nas
sessões de trabalho em conjunto com os pares do projeto notou-se, curiosamente, que os
portugueses estão mais avançados, quer nas
tecnologias que têm ao seu dispor na escola,
quer no seu uso na sala de aula. A oferta de
cursos, assim como alguns planos curriculares também diferem, mas não considero que
sejam diferenças muito significativas.
- O que mais se lhe oferece dizer sobre
o tema?
- Lamento a fraca adesão dos alunos da
nossa escola para serem selecionados, para
participarem no projeto. Foi dada oportunidade aos alunos, através da realização de
um trabalho, de serem selecionados para
irem a França, mas não vi muito interesse
por parte dos mesmos. Não percebo como é
que é dada uma oportunidade de terem uma
experiência única, de conhecer outras realidades, outras formas de estar, outra cultura,
e não aproveitam. Até certo ponto não fiquei
surpreendida, pois tenho o mesmo feedback
quando são abordados conteúdos nas aulas
como voluntariado no estrangeiro, “gap year”
ou até mesmo Erasmus, futuramente, na Universidade. Este tipo de projetos, infelizmente,
parece não lhes dizer muito. É pena, pois,
para além de todas as vantagens que estes
projetos têm a nível de enriquecimento pessoal, é através da participação dos mesmos
(Continua na página 4)
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Erasmus+, Books & MORE (Continuação)
que se consegue estabelecer uma rede de contactos que
futuramente lhes poderá ser muito útil.
- Sabemos que viaja com frequência. O que é para
si “Viajar”?
- Viajar é colecionar experiências, momentos, vivências e
somar conhecimentos. É poder comparar realidades completamente diferentes, formas de estar, pensar ou agir e aprender
com tudo isto. É a forma de podermos receber e dar, captar o
instantâneo para mais tarde recordar. É poder ver paisagens
que nos fazem acreditar que o paraíso existe, visitar museus e
monumentos que nos levam ao passado, provar riquezas gastronómicas que nos fazem regressar com alguns quilos extra ou
simplesmente nos deixar enfeitiçar por idiomas que muitas vezes
nos fazem desesperar. É conhecer pessoas e fazer amigos.
Viajar abre mentes e torna as pessoas menos preconceituosas, porque passamos a entender e admirar culturas que
antes apenas julgávamos sem conhecer.
Viajar é porventura das experiências mais enriquecedoras
e gratificantes na vida. Como alguém uma vez disse: “Viajar
é a única coisa que se compra que nos torna mais ricos”.

grupo teve alguns problemas técnicos, daí a necessidade de
um improviso, mas mesmo assim foi bastante enriquecedor.
3 - Ao contrário do que eu pensava, existem bastantes
diferenças entre as escolas dos países envolvidos. Felizmente
para nós (Portugueses), pudemos constatar que as nossas
escolas eram as mais evoluídas a nível tecnológico e a nível
de comunicação entre professores e alunos, o que foi bastante
encorajador e um grande motivo de orgulho.
4- Não querendo ser convencida, penso que os alunos
portugueses foram, sem dúvida alguma, os que tiveram melhor
desempenho, tanto a nível de comunicação e fluência (inglês),
como a nível de relacionamentos com os outros jovens, entre
outros níveis. Simplesmente irrepreensível! Decididamente,
os alunos portugueses representaram muito bem o seu país!

Daniela Matos Henriques - 12ºB
1- Penso que estes projetos são bastante enriquecedores
em todos os aspetos, nomeadamente a nível de idiomas diferentes, visto que temos que adaptar a nossa língua mãe a outro
idioma, neste caso, o inglês. Serviu de grande ajuda também
a nível social, pois tivemos de lidar com uma cultura diferente,
pessoas diferentes, e isso exigiu uma grande versatilidade da

Dário Alexandre Cancelas Matos - 11ºA
1 - Considero que os projetos ERASMUS são extremamente benéficos para quem neles participa, tanto a nível pessoal
como profissional, e digo-o por experiência. É uma aventura
espetacular para quem deseja conhecer outros sítios, diferentes culturas, falar outras línguas e testemunhar as diferenças
existentes entre diversas nações. Porém, os projetos deste tipo
distinguem-se de qualquer outra atividade no estrangeiro pelo
facto de também terem como objetivo o trabalho e a cooperação
entre alunos de várias nacionalidades. Assim, para além de
contribuírem para o alargamento dos nossos conhecimentos
geográficos e culturais, permitem-nos ter uma noção de diferentes métodos de trabalho, e “obriga-nos” a desenvolver um
espírito ímpar de entreajuda, autonomia e responsabilidade.
2 - Não posso dizer que esta “aventura” correu melhor
do que eu estava à espera, pois não conhecia concretamente
aquilo em que me tinha inscrito. Posso, sim, dizer que foi
fantástica, tanto que deixou saudades. A minha “família de
acolhimento” foi muito recetiva: desde o primeiro dia que me
fizeram sentir em casa, e cedo me integraram nas suas rotinas,
mantendo uma boa disposição constante.
No que respeita ao trabalho, devo dizer que não foi uma
viagem de “férias”. Trabalhávamos apenas no período da
manhã (das 9h às 13h, com intervalo para o lanche). Porém,
o tipo de trabalho que fazíamos (análise de dados estatísticos,
apresentações, ...) era abordado com grande responsabilidade, já que queríamos cumprir o dever, e com “bons resultados”.
Para além disso, o facto de os grupos de trabalho serem
compostos por uma pessoa de cada nacionalidade dificultou
o processo, mas foi um desafio muito interessante!

nossa parte, originando amizades bastante interessantes e
abertura de novos horizontes.
2- Posso dizer que esta aventura foi bem-sucedida, embora tenha sido um pouco difícil no início, porque nunca tinha
estado longe dos meus familiares/amigos mais próximos. Obviamente que, com o passar das horas, a situação melhorou.
A minha correspondente e a sua família eram fantásticas, não
podia ter tido melhor. Eram muito divertidos, hospitaleiros e
bastante queridos. A nível cultural não me deparei com muitas
diferenças, exceto em certos tipos de alimentação, que diferem
um pouco da nossa. O trabalho em si não foi exaustivo, pois
convivíamos com os outros jovens de diferentes países, e, no
meu caso, havia um pouco de improvisação, visto que o meu

3 - Relativamente aos aspetos culturais e civilizacionais,
concluí que as pessoas da região de Pas-De-Calais não diferem
muito dos Penalvenses. Claro que falavam outra língua e podiam
ser fisicamente diferentes (cabelos e olhos claros, frequentemente), mas a forma de encarar as responsabilidades da escola,
tal como as diversões entre jovens, eram semelhantes. No liceu
onde estivemos (Lycée Condorcet), as aulas iniciavam um pouco
mais cedo, mas acabavam mais cedo também, e, quando os
jovens da nossa idade chegavam a casa, faziam os trabalhos
de casa e estudavam para testes, tal como os Portugueses. No
que respeita ao convívio, também eles apreciavam uma bebida
fresca com amigos, num bar perto de casa, sendo que a única
diferença era o facto de praticarem mais atividades desportivas,

ENTREVISTA AOS ALUNOS
QUE PARTICIPARAM NA 1ª
PARTE DO PROJETO
1- Tendo integrado, pela 1ª vez, este tipo de projetos,
diz-nos o que pensas dos mesmos.
2- Conta-nos, em particular, como decorreu esta vossa
“aventura por terras gaulesas” (alojamento, trabalho,
aspetos culturais e civilizacionais, … ).
3- Do que te foi possível constatar, consideras que
existem diferenças significativas entre as escolas de
ambos os países?
4- Como avalias o desempenho dos alunos portugueses neste projeto?

pela abundância de oportunidades (talvez em virtude do facto
de viverem numa cidade).
O liceu que frequentámos, temporariamente, era consideravelmente maior do que a nossa escola Básica 3/S. Para
além da dimensão e população escolar, as escolas diferiam
também no uso de tecnologias na sala de aula: em Lens, todas
as salas possuíam ainda quadro de giz, algumas estavam
equipadas com retroprojetores, e a Internet era restrita, sendo
que só era utilizada pelos alunos aquando da realização de
trabalhos, exclusivamente nos computadores que a escola
disponibilizava. Também a campainha era diferente (toque
curto e musical). A atitude dos alunos na sala de aula era
semelhante a em Portugal: com regras (uns mais que outros),
participação organizada, e sempre com boa disposição. O
refeitório constituiu uma agradável surpresa: da ementa
constavam, habitualmente, três saborosos pratos à escolha,
e, pasme-se, “entradas”, molhos e sobremesas variadas!
4 - Considero que o desempenho dos alunos portugueses foi exemplar. Para além de terem demonstrado grande
capacidade de autonomia, responsabilidade e dedicação nos
trabalhos que efetuaram, possuíam uma alegria natural e contagiante, característica que não se manifestava nos restantes
jovens, tanto da Polónia, como da Alemanha ou da França.
Os Portugueses eram bastante comunicativos e dominavam
fluentemente a língua inglesa. Estas características fizeram
com que facilmente se destacassem no projeto e permitiram
que se construíssem amizades com gente com quem conviveram durante apenas uma semana, que esperam voltar a ver
e, por que não, acolher em Portugal! Os professores que nos
acompanharam, Carlos Rodrigues e Susana Nunes, foram
excelentes, e a eles devemos esta experiência enriquecedora
e emocionante, pelo que lhes estamos muito gratos.
Ana Margarida Augusto - 11º A
1 - Eu acho que estes projetos são muito enriquecedores, por
diversos motivos. Por um lado, tivemos a oportunidade de praticar
e melhorar o nosso inglês. Por outro, conhecemos outras culturas
e formas de viver, da mesma maneira como falámos e demos a
conhecer a nossa. Desenvolvemos também a nossa capacidade
de nos incluirmos num grupo e trabalhar. Sem este tipo de projetos
não seria possível para mim viver estas experiências.
2- Quando soube que ia, fiquei um pouco nervosa com
o que iria encontrar. A somar a isso, o facto de nunca ter tido
uma aula de francês foi um pouco assustador. Após chegar e
conhecer a “minha” família, relaxei, pois eram muito simpáticos
e fizeram-me sentir como em casa, embora a comunicação
fosse maioritariamente por gestos ou com o essencial “Google
tradutor”. Para a escola era necessário acordar por volta das
6 h da manhã, para apanhar o autocarro, o que não era muito
agradável, especialmente com o frio que se fazia sentir. Na
escola trabalhávamos bastante durante a manhã, nas tarefas
que nos eram pedidas diariamente. O trabalho principal era
completar uma história acerca de um herói nacional que vem
ajudar a resolver uma epidemia de tristeza relacionada com
um problema atual. Foi tudo feito com recurso às tecnologias.
À tarde passeávamos e convivíamos com os nossos colegas
dos outros países participantes, com quem criámos laços e
aprendemos imenso.
3 - Existem bastantes diferenças, a começar pelo tamanho
da escola, que é bastante maior que a nossa. Para além de a
escola ser aquecida (de modo que muitos estudantes usam
manga curta no interior) e da maravilhosa sala de convívio, a
maior diferença será na cantina, onde há pelo menos 3 tipos
de salada completamente diferentes, existem também várias
opções de prato, sobremesa e uma espécie de aperitivo. Tinham também disponíveis imensos molhos, desde maionese a
Béchamel. No entanto, as nossas refeições são mais saudáveis.
4 - Penso que representámos bem o nosso país e a
nossa escola, aprendemos, partilhámos a nossa cultura,
trabalhámos, colaborámos e estivemos à altura dos objetivos
propostos pelo projeto.
Inês Costa - 11º A
1 - Eu penso que projetos desta natureza são fundamentais
para que possamos desenvolver competências as quais não
temos oportunidade de explorar no ambiente do qual somos
(Continua na página 5)
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E tu… o que é que gostas
de fazer na vida?
O que eu gosto de fazer na vida?
Eu nem sei explicar…
Às vezes, sinto-me uma águia perdida
Sem poder voar!
Praticar bastante futebol,
Correr atrás de uma esfera,
Marcar um grande golo
E ouvir gritar bem alto o colega.
Ver muita televisão
Estar atento às notícias
Ou, à tardinha, passear meu cão
Issotu também querias?
Gosto ainda de ver filmes
De ação, de terror oude guerra.
O povo continuamente em luta
Tentando salvar a sua terra.
Jogar no meu computador
Também é minha alegria.

A ficção que não é possível tornar realidade

Relaxa e alivia a dor,
A não pensar nos problemas da
vida.

Não sendo muito adepta de televisão, filmes ou séries, decidi contrariar
esse sentimento. Há uns meses, pela altura do Natal, comecei a ver e a ser
uma espectadora assídua da série americana “Teen Wolf”.
“Teen Wolf” é uma série que fala sobre o sobrenatural, inspirado em
lendas e mitos de tribos e civilizações antigas, que, honestamente, nunca
me despertou qualquer interesse até começar a ver. Começou a ser gravada
em 2011 e hoje já conta com cinco temporadas e uma sexta a caminho.
A história desenrola-se à volta do adolescente Scott McCall, interpretado por Tyler Posey, que é transformado num lobisomem sem nunca o
ter pedido ou saber que tal criatura poderia existir. Ao longo de todas as
temporadas, estará rodeado pelos seus amigos Stiles, interpretado por
Dylan O’Brien, Lydia, interpretada por Holland Roden, e muitos outros que
vão desaparecendo de formas cruéis.
Na verdade, todas as temporadas deram-me uma ótima perspetiva de
amor e amizade. Cada personagem é um tipo de criatura diferente que,
apesar de serem fictícias, tal como toda a história, e de algumas serem
inimigos naturais, unem as suas capacidades para proteger toda a cidade
de Beacon Hills e para se protegerem uns aos outros. Scott começa a
perceber que o seu poder não é uma maldição mas sim uma dávida que
o faz ajudar todos em seu redor, por exemplo. A união de todo o grupo
é tudo aquilo que um adolescente deseja para o seu pequeno grupo de
amigos. Eles são unidos e mostram o amor que sentem uns pelos outros,
o que é raro hoje em dia.
Tal série deu-me uma perspetiva do que eu gostaria que a minha
adolescência fosse e tivesse. Sem toda a parte sobrenatural, toda a união,
amizade e amor. Isso tudo torna “Teen Wolf” a melhor série que já vi.

Navegar Internet acima
Até onde ela me deixar.
Procurar mais algumas rimas
Para este meu texto acabar.
Gosto de fazer pessoas felizes
Para os seus sorrisos brilharem.
E principalmente ajudar os amigos
Quando eles mais precisarem.
E sempre um idoso amparar.
Não como uma nobre missão,
Mas por ser a educação
Que meus pais tiveram gosto em me dar.
Filipe Figueiredo Marques,
12ºC

A evolução da mulher
No século XVI, uma jovem era mantida em “ cativeiro” pela mãe, até ter idade
para casar. Esta ficava em casa a fazer coisas típicas da figura feminina como bordar,
fiar, cantar e ir à missa.
Neste tempo, ter o marido no alto mar ou morrer o noivo era equivalente a ficar
viúva. A jovem só podia sair de casa acompanhada pelo marido, ou por uma figura
equivalente (os casamentos depois da viuvez não eram bem vistos).
Gil Vicente retrata na sua obra “Farsa da Inês Pereira” a vida de uma jovem, no
séc. XVI, em idade para casar, os seus anseios, desejos e frustrações, defendendo-a
e permitindo dar uma voz ativa à mulher, que era subjugada pelo homem.
Na atualidade, fruto de muitas e duras lutas, a mulher conseguiu ter um papel
ativo na sociedade.
Hoje, a mulher é independente, não precisa de nenhum homem para ter um
futuro brilhante. Ela pode ir à escola, andar na Universidade e tirar um curso. Pode

Página 5

Raquel Vitória, 11ºB (Oficina de escrita de Português)
sair quando lhe apetece e fazer o que entender.
Embora a figura feminina ainda esteja mais ligada às tarefas domésticas,
agora os homens também fazem as suas tarefas e a mulher não tem a obrigação de lhe fazer tudo.
Hoje, o casamento não é sinónimo de liberdade como no século XVI, mas
sim a união de duas pessoas porque gostam uma da outra.
Em forma de conclusão, esta evolução foi positiva. Agora a mulher é tão
independente como o homem.
Isabel Ribeiro, 10ºA

Erasmus+, Books & MORE (Continuação)

naturais. São ótimos impulsionadores para o futuro, para a vida
e para que possamos tornar-nos cidadãos exemplares no futuro,
visto que encaramos realidades completamente diferentes às
que estamos acostumados. No meu caso, levou-me à conclusão
de que a escola é mais que teoria, testes e trabalho! A escola
também pode ser divertida e prazerosa, proporcionando-nos
momentos que nos marcam para toda a vida.
2 - Foi uma experiência extraordinária! Tudo lá era perfeito! A receção de boas-vindas, as atividades... Tudo estava bem
preparado e “nos conformes”. A cidade era muito agradável,
calma e relaxante para viver. Os franceses são simpáticos,
cordiais e recebem bem toda a gente. Com este programa,
tive a oportunidade não apenas de estudar no estrangeiro, mas
também de encontrar outras pessoas, conhecer novos estilos
de vida, novas culturas, novos lugares, etc. Penso nesse
período com uma mistura de sentimentos. Por um lado, estou
muito feliz por ter passado uns momentos tão inesquecíveis.
Por outro lado, estou um pouco triste porque sinto muitas
saudades. Quando aterrei no Porto, senti-me não apenas
portuguesa, mas também um pouco francesa, alemã e polaca!
3 - Completamente! A escola que frequentámos era mais
acolhedora e confortável que a nossa. O espaço era aquecido,
pelo que o frio não se fazia sentir; os alunos eram respeitadores
e preservavam o material escolar. No entanto, também havia
aspetos negativos! A comida não era saudável, não comiam
sopa e tinham uma sobremesa doce todos os dias! Para além
disso, penso que nas escolas portuguesas os alunos são mais
bem preparados para o futuro profissional, visto que o ritmo das
nossas aulas é superior ao deles.
4 - Penso que foi bastante positiva! Os alunos portugueses
eram dos mais participativos, inovadores e linguisticamente
fluentes. Penso que dominámos nos nossos grupos de trabalho.

Reflexo do bom ensino português! Reflexo da competência dos professores,
funcionários e elementos da direção
escolar. A todos eles, em especial para
o professor Carlos e para a professora
Susana, muito obrigado!

Mónica Ferreira - 11º A
1- Estes projetos são excelentes
para desenvolver a capacidade de
comunicação numa língua estrangeira.
Além disso, promovem a interação com
os outros e o gosto pela tecnologia,
pela leitura e pela escrita. Pessoalmente, permitiu-me viver novas experiências, como, por exemplo, ser acolhida
na casa de uma família anfitriã.
2 - Foi uma semana incrível e,
obviamente, inesquecível. Fui muito bem recebida por todos os
envolvidos no projeto, nomeadamente a minha família anfitriã,
os alunos franceses e das outras nacionalidades participantes
no projeto e os professores. Realizámos inúmeras atividades
ao longo da semana, das quais vou referir algumas. O principal
trabalho era (em grupos transnacionais) concluir e apresentar a
história pré-selecionada por cada país envolvido. Esta relata a
missão de um herói nacional que tem como objetivo solucionar
um problema grave da atualidade universal. Contudo, nem tudo
foi trabalho. Visitámos três cidades: Lens, Lille e Arrás. Além disso,
tivemos uma tarde de desporto em que jogámos badminton. O que
mais destaco desta semana enriquecedora foi o bom ambiente
vivido entre os vários participantes no projeto, a oportunidade que
tive de conhecer e conviver com pessoas novas, num sitio novo

e ainda, a magnífica hospitalidade do povo francês.
3 - Sim, definitivamente. A escola é consideravelmente
maior do que a nossa. Na cantina, há entradas e três opções
de escolha do prato principal. Contudo, as refeições não são
tão saudáveis. Nas casas de banho da escola não existem
espelhos. A temperatura da escola, e principalmente das salas,
foi o que mais me surpreendeu e agradou. Logo de manhã,
quando chegávamos à escola, as salas já estavam quentes,
mantendo-se a temperatura ao longo do dia.
4- Penso que tivemos um excelente desempenho neste
projeto. Todos se mostraram empenhados nas tarefas a desempenhar. Concluindo, considero que representámos bem
Portugal e o nosso concelho e, principalmente, mostrámos a
simpatia característica do povo português.

em foco
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Viagem de estudo a Taizé

Participação dos alunos de EMRC da Escola Básica e Secundária de Penalva do Castelo

Entre os dias 6 e 14 de fevereiro, a
Escola Básica e Secundária de Penalva
do Castelo juntou-se a mais 10 escolas
da Diocese de Viseu, numa iniciativa da
disciplina de Educação Moral e Religiosa
Católica. Oito autocarros, num total de
438 pessoas, entre alunos e professores,
rumaram à Comunidade de Taizé, onde
estiveram durante 7 dias. Da nossa Escola foram 23 alunos, acompanhados por
três professores.
Taizé é uma Comunidade
Ecuménica, situada no sul de
França, fundada pelo Irmão
Roger, para quem era essencial criar um espaço “onde
a bondade do coração e a
simplicidade estivessem no
centro de tudo”. Jovens dos
quatro cantos do mundo são
desafiados a viver uma semana fundada no Evangelho,
através da vida em comunidade, simplicidade, oração e
silêncio. Os alunos da Escola
Básica e Secundária de Penalva do Castelo responderam
“sim” a este apelo, juntando-se
a mais de 1000 portugueses
e a outros jovens vindos de
França, Itália, Austrália, Polónia, Alemanha, entre outros
países.
Para além de terem sido
chamados à oração três vezes por dia, pelas badaladas dos sinos, viveram
momentos de silêncio, partilharam uma reflexão
bíblica diária em pequenos grupos e tiveram um
espaço onde puderam fazer festa. Para as refeições, também elas simples, uma colher bastava.
Podendo parecer fácil, foi uma semana que
exigiu um desprendimento do materialismo, dos

enfeites e das distrações do dia-a-dia. Nos primeiros dias, cada um estava a descobrir o lugar,
as rotinas e a simplicidade. A oração e o silêncio
pareciam ser uma novidade, mas cada um, a seu
ritmo, encontrou o seu espaço e deixou que o pouco
conduzisse ao essencial.
Esta semana tocou cada um de modo diferente
e suscitou uma experiência pessoal e transformadora.
Na viagem de regresso, os alunos puderam
partilhar um pouco da sua semana:

“Taizé é uma lufada de ar fresco e um abrir de
olhos para a vida.”
(Juliana Costa - 10º ano)

“Taizé não é só um lugar, é muito mais que

“Acho praticamente impossível definir Taizé.
Estive em Taizé no ano passado,
mas a experiência de 2016 foi
diferente da de 2015. A verdade
é que sempre que visitamos este
“pedaço de Céu” aprendemos
algo de novo e transformamo-nos mais um pouco. Ano após
ano, encontramos a harmonia, a
paz, a simplicidade, a amizade,
a tranquilidade, a compaixão e o
“espírito de Taizé” entre todos, que
espero testemunhar novamente
nos próximos anos.
(dário matos - 11º ano)

“Em Taizé, pude encontrar-me!”
(isabel ribeiro - 10º ano)
“Taizé, para mim, é um lugar fantástico, deveria
ser visitado, por todos nós, pelo menos uma vez
na vida”.
(João Garcia - 10º ano)

“Se existe o paraíso na terra,
esse lugar é Taizé. Onde o silêncio,
a simplicidade e a reflexão reinam,
permitindo, assim, encontrar um
rumo para a nossa vida.”
(sara raquel - 10º ano)

isso. Para mim, a única palavra que define Taizé
é Paraíso. Para o ano, espero voltar e (re)viver a
experiência fantástica deste ano.”
(rodrigo machado - 10º ano)
“Taizé não se define, vive-se!”
(Gonçalo - 10º ano)

Taizé é apenas um lugar, mas
o que se lá vive é muito especial e
profundo. Talvez, por isso, deixe
saudades a quem lá vai. A ida a
Taizé só faz sentido quando se
regressa, pois é cá, na família, na escola e com
os amigos, que cada um tem que ser o “rosto de
Jesus”, através de gestos concretos e de um testemunho de alegria.
Professor de EMRC, Carlos Jorge Gomes
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Taizé, um paraíso na Terra
Descrever a minha experiência em Taizé é algo
difícil. Não há palavras suficientes para o fazer.
No dia seis de fevereiro, assim como muitos jovens, parti para Taizé. No decorrer da viagem, muitas
perguntas surgiam na minha cabeça. A curiosidade e
a ansiedade predominavam em mim.
A semana que permaneci em Taizé foi, sem dúvida
alguma, uma semana de mudanças. Logo no primeiro
dia, sofri um enorme choque na chegada, não era nada
como tinha imaginado e, desde o primeiro instante,
surgiram inúmeros contratempos.
O estilo de vida em Taizé é bastante simples. Os
dias são marcados por três orações e por encontros
de grupos, em que é feita uma partilha através das
reflexões bíblicas.
Para mim, os pontos altos desta viagem foram as
orações - em que eu conseguia pensar e refletir sobre
a minha vida e os meus problemas e onde numa só
voz cantávamos os tão famosos cânticos de Taizé
(cânticos com frases simples, melodias que se repetiam e ficavam no ouvido) -, as reflexões bíblicas - era
nestas alturas que, em conjunto com outros jovens,

fazíamos uma partilha de valores e enriquecíamos
os nossos conhecimentos-, e, sem dúvida, quando
servi refeições - era uma altura de bastante alegria
e convívio, é engraçado como conhecíamos a maior
parte das pessoas numa fila.
Nesta viagem, existiram também alguns pontos
baixos, tais como a falta de água quente e de luz,
mas foi graças a estes momentos que a viagem foi,
também, tão única.
Em Taizé, vive-se uma forte experiência individual e coletiva. A cumplicidade que se gera entre as
pessoas e pequenos gestos como sorrisos e abraços
aquecem o nosso coração. Tudo se baseia na partilha,
no perdão e na confiança. Taizé muda vidas, muda
mentalidades, muda formas de ser e muda formas de
pensar. Torna-nos seres mais fortes, mais corajosos e
mais bondosos. Para mim, Taizé é aquele pequeno paraíso na Terra, onde nos sentimos mais perto do céu!
Posso dizer que tenho comigo memórias de uma
semana em grande que vou recordar para sempre!
Raquel Melo, 10ºA

As palavras para descrever Taizé são escassas,
para a experiência lá vivida. No entanto, posso
afirmar, com toda a convicção, que a semana
nesta pequena comunidade foi das melhores da
minha vida.
Cada oração, cada minuto de silêncio, cada
contacto com uma pessoa nova, cada gesto de
simplicidade e amor são os aspetos que, para
mim, definem todas as emoções sentidas naquele
local. São estes aspetos, partilhados entre três mil
pessoas, que permitiram encontrar uma certa paz
interior que nos tornou, de uma maneira ou outra,
pessoas melhores.
Taizé “dá” a cada um de nós ensinamentos
sobre gratidão, paz, amor, humildade e luz. Acredito
que o mundo seria um lugar melhor se tivéssemos,
pelo menos uma vez na vida, experienciado e vivido
à maneira simples e harmoniosa daquele que é
chamado o lugar mais perto do Céu - TAIZÉ.
Sara Santos, 10ºA

JORNADA DE ATIVIDADES RADICAIS EM SEVER DO VOUGA
No dia 10 de março, as turmas do ensino
profissional e vocacional, num total de 98 alunos,
participaram em atividades de exploração da natureza, na vila de Sever do Vouga, no âmbito da
disciplina de Educação Física.
As modalidades praticadas durante o dia foram
o Tiro com Arco, o Slide, a Orientação e o Paintball.
Apesar de estar prevista também a Canoagem, por
motivos alheios à escola não foi possível realizar
essa atividade.
Os alunos tiveram um excelente desempenho e
demonstraram bastante interesse pelas atividades
propostas, mas destaca-se claramente o paintball

como o momento mais esperado
por todos e aquele que deixou mais
“recordações”.
A intenção de diversificar as ofertas educativas, proporcionando a superação de obstáculos e dificuldades
através do trabalho em pequenos
grupos foi plenamente alcançada.
O grupo de professores de Educação física de 3º CEB
e Secundário

ESCOLA VIVA
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NOVAS DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES

Literacia 3D – uma iniciativa da Porto Editora,
fase distrital, 2 de março em Viseu

LITERACIA 3D é uma iniciativa da responsabilidade da Porto Editora que consiste num desafio
nacional dirigido aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos
do Ensino Básico de todo o país, envolvendo os
respetivos professores e estabelecimentos de
ensino, com o propósito de avaliarem as suas
competências em três dimensões do saber: leitura, matemática e ciência.
Este desafio pelo conhecimento decorre durante o ano letivo em três fases – local, distrital e nacional
–, com base em provas interativas disponibilizadas
através da plataforma online Escola Virtual.
Com esta iniciativa, a Porto Editora pretende
contribuir para o desenvolvimento educativo, pessoal
e social dos jovens.
Porque o nosso futuro coletivo constrói-se todos
os dias, a Porto Editora acredita que este desafio
pelo conhecimento beneficiará os nossos alunos,
ajudando-os a consolidar as aprendizagens e a elevar
os níveis de conhecimento num contexto similar ao
das avaliações internacionais.
No dia 2 de março, três alunos (5º 7º e 8º ano)
do nosso Agrupamento participaram na prova distrital
deste concurso, para o qual foram apurados numa
primeira prova a nível de escola r ealizada no 1º
período. No final da atividade, todos receberam livros oferecidos pela Porto Editora.

SEMANA DA LEITURA

De 14 a 18 de março decorreram atividades na biblioteca com
o principal objetivo de promover a leitura. A leitura desenvolve a
criatividade, a imaginação e permite a aquisição de conhecimentos
e valores. Ler é um hábito que nos transporta para mundos e para
novas ideias. Assim, adquirir competências leitoras abre o caminho
à escrita e ao sucesso escolar. Daí, é sempre importante falar de
leitura, de livros, de histórias e participar em pequenas atividades
de leitura pode estimular a vontade de descobrir aventuras e de
partilhá-las com os colegas e os familiares. Nesta semana de leitura,
o AEPC teve o privilégio de contar com a participação do Senhor
Provedor da Santa Casa da Misericórdia, Michael Pina Batista, e
com a participação da Biblioteca Municipal.
No dia 14 de março, o Senhor Provedor da Santa Casa da
Misericórdia, Michael Batista, veio partilhar histórias com os alunos
do 2º ciclo.
Conhecemos a história da Casa da Santa Misericórdia através

da Banda desenhada “Ao serviço do
Bem Comum” e a todos foi oferecido
um livro. As palavras-chave da mensagem que o Senhor Provedor quis
transmitir foram SOLIDARIEDADE
e VOLUNTARIADO. Ser solidário e
ser voluntário é uma atitude que faz
crescer e é um viver na comunidade
saudável. Contou-nos a história do
“Salvador” e através desta história
destacou a importância de TODA
a pessoa se sentir livre quando se
desloca onde quer que esteja. No
seguimento, destas palavras uma
aluna relembrou “Se um lugar não permite acesso a todos, é um
lugar deficiente”. De seguida, foi feito apelo à leitura, pois se não
houver leitura não há escrita criativa e não nascem aventuras,
histórias fabulosas. Ler é o caminho para o saber e para saber o
que escrever. Ler é informação. Ir à biblioteca e requisitar um livro
é uma boa prática e um hábito a adquirir.
Nos dias 15 e 17 de março, contámos com a presença da
contadora de histórias Cláudia Sousa, que tem uma larga experiência em atividades de animação no âmbito da leitura e narração oral,
expressão plástica, ilusionismo, entre outras.
Desde janeiro de 2013, é responsável pela dinamização do ciclo
“Flores de Livro”, no Teatro da Cerca de São Bernardo. Contou várias histórias e fez magia. Todos os alunos da Educação pré-escolar
participaram, divertiram-se. Ouviram histórias e contaram histórias a

partir da ilustração. Tornaram-se mágicos ao pintar
desenhos ao som do “abracadabra”. As histórias:
“O que é preciso”, “Mamã”, “O Cuquedo”, “Era uma
vez uma velhinha”, “Sou o mais forte”, “Um bicho
estranho”, “O Artur”, “Papá, por favor apanha-me
a lua”.
Nos dias 16 e 17 de março, a equipa da
Biblioteca Municipal deliciou os alunos do 1º ciclo
com a apresentação da história “A Rainha dos estapafúrdios” e
com a dinamização de
uma oficina
de expressão oral. O
bibliotecário

da BM, Dr.
Manuel Luís
Ferreira, fez
a apresentação da
atividade e
apelou à frequência
da biblioteca, pois a leitura e a participação em
atividades é sempre enriquecedor.
Durante esta semana, os alunos do 3º ciclo
e ensino secundário partilharam as suas leitoras
escrevendo o título do livro que mais gostaram de
ler e afixaram num placard na biblioteca.

O professor Veiga e os seus alunos partilharam
pensamentos filosóficos. Reflexão exige paragem
e é nesta paragem que muitas aprendizagens se
fazem.

“Leitura é a chave para se ter um universo
de ideias e uma tempestade de palavras”(Pedro
Bom Jesus)

FELIZ
PÁSCOA!
BOAS
LEITURAS!

A professora
bibliotecária, Edite
Angélico, agradece a todos os
que contribuíram para que estes momentos
acontecessem
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“O Antigamente” desfilou pelas ruas de Penalva do Castelo
Desfilou, no dia 7 de fevereiro, pelas ruas da
vila de Penalva do Castelo, o corso de carnaval,
sob o tema “O Antigamente”.
Esta iniciativa, organizada pela CMPCl, contou
com a presença de duas dezenas de carros alegóricos e cerca de cinco centenas de figurantes que
retrataram o antigamente das gentes do concelho
de Penalva do Castelo.

XIII Jogos Desportivos
do Concelho

A Câmara Municipal, através do seu Gabinete
de Desporto, Juventude e Tempos Livres, vai realizar a sua XIII Edição dos Jogos Desportivos do
Concelho de Penalva do Castelo 2016.
O início dos Jogos Desportivos está marcado
para o dia 8 de maio, junto ao edifício dos Paços
do Concelho, onde irão decorrer as provas de atletismo. A cerimónia de encerramento está prevista
para o dia 1 de julho, com a Festa do Desporto e
da Juventude.
As competições irão decorrer preferencialmente
ao fim-de-semana e feriados.
As inscrições decorrem até ao dia 23 de abril.
Nota: As associações, bem como atletas com
inscrição livre, deverão fazer a sua inscrição nas
Piscinas Municipais, ou via email (jogos.desportivos@cm-penalvadocastelo.pt) até ao dia 23 de
abril, entregando para o efeito toda a documentação
constante no processo de inscrição para a atividade.

Calendarização dos Percursos Pedestres e Rotas de Estrada 2016

A CMPC, em parceria com as Juntas de Freguesia, as Associações locais e com o apoio dos
Bombeiros Voluntários /Unidade de Cuidados à
Comunidade Pena D'Alva, promove pelo terceiro
ano consecutivo a dinamização dos cinco Percursos
Pedestres do concelho, com momentos de animação
e recriação histórica e as duas Rotas de Estrada.
Esta aposta na diferenciação, da animação dos
Percursos Pedestres, tem atraído cada vez mais
participantes, curiosos e apaixonados pelo contacto
com a natureza e tradições locais.
Deste modo, a calendarização prevista para 2016
é a seguinte: PR4 PCT Rota dos Ambientes Rurais,
em Castelo de Penalva (24 de abril); PR2 PCT Caminho dos Galegos/Rota de Santiago, em Mareco
(29 de maio); PR1 PCT Rota da Sr.ª da Ribeira, em
Moinhos de Pepim (19 de junho); PR3 PCT Rota dos
Cenários do Passado, em Esmolfe (24 de julho) e PR5
PCT Trilho do Ryal, em Real (7 de agosto).
As Rotas de Estrada “Lugares da Memória” serão dinamizadas com passeios de cicloturismo: no
dia 17 de abril, realiza-se o Circuito 2, para assinalar

As ruas encheram-se de penalvenses e forasteiros para assistir a um momento cultural diferente,
cheio de muita alegria e animação.
No final do cortejo, o Presidente da Câmara
agradeceu a todos os participantes e deixou a
mensagem de que “para o ano há mais Carnaval
em Penalva do Castelo” e todos os penalvenses
estão convidados a participar.
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“Bordaleira Serra da Estrela” para a produção de
Queijo Serra da Estrela DOP e Requeijão.
A qualidade do Queijo Serra produzido no concelho de Penalva do Castelo voltou a ser reconhecida. O galardão agora conquistado vem reforçar
o já extenso portefólio de prémios, angariados em
vários certames.

Penalva do Castelo marca presença na edição de 2016 da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL)

o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, este
ano sob o tema “Desporto, um Património Comum”,
e, no dia 25 de setembro, o Circuito 1, para comemorar o Dia Mundial do Turismo.
Aceite o convite para participar nos Percursos
Pedestres e Rotas de Estrada! Visite as pitorescas
freguesias do Concelho: partilhe emoções com as
nossas gentes!

O Município marcou presença, no dia 3 de
março, em mais uma edição da Bolsa de Turismo
de Lisboa – Feira Internacional de Turismo, na Fil
(Parque das Nações), em Lisboa.
À semelhança do ano passado, Penalva do
Castelo esteve integrado no Stand do Turismo do
Centro de Portugal, com os produtos locais mais
emblemáticos do concelho – Queijo da Serra,
Maçã Bravo de Esmolfe, Vinho Dão de Penalva
e o Pastel de feijão “Castendo”. Além disso, os
visitantes encontraram informação e material de
promoção turística.
A participação neste certame possibilitou a
divulgação e afirmação dos produtos endógenos
do concelho e das suas potencialidades turísticas
(paisagísticas, histórico-culturais, etc.)
A BTL 2016 decorreu entre os dias 2 e 6 de
março e congregou diversos expositores. É a maior
Feira de oferta turística falada em português, uma
oportunidade para conhecer novos destinos e soluções de viagens, juntando num só espaço mais
de 1.000 expositores de vários operadores, desde
hotelaria, viagens, transportes, entre muitos outros.

Câmara Municipal atribui Prémio Produto de Excelência 2016

Alcoolismo trabalhado precocemente em idade escolar

A CMP atribuiu à Queijaria de Germil o Prémio
Produto de Excelência 2016.
O critério para esta distinção teve por base,
entre outros, a obtenção do 1.º Lugar na categoria
“Queijo Serra da Estrela DOP” – “Francela de
Ouro”.
Nesse sentido, o Presidente da Câmara, Francisco Carvalho, assinalou este feito, no dia 7 de
março, com a entrega de uma lembrança alusiva
do Concelho, ao proprietário da Queijaria de Germil,
Carlos Alberto Lopes.
A Queijaria de Germil existe desde 1990, instalada na Quinta do Patarrego, na localidade de
Germil, concelho de Penalva do Castelo, e conta
com o contributo de cerca de 350 ovelhas de raça

No âmbito do Plano de Desenvolvimento
Social 2012-2015 da Rede Social de Penalva do
Castelo,em parceria com a Câmara Municipal, foi
desenvolvido o projeto “Visão Dupla”,que aborda
o alcoolismo enquanto problema de saúde e segurança pública.
Este projeto-piloto de prevenção universal,
seletiva e indicada de consumos contou com a participação especial do Centro de Saúde e da GNR
para uma avaliação holística das competências
sociais, cognitivas e afetivas dos alunos do 2º e
3º ciclo do Agrupamento de Escolas do concelho.
Para tal foram aleatoriamente escolhidas uma
turma do 5º, 6º, 7º e 9º ano para a implementação
de duas sessões socioeducativas com a duração
de 45 minutos cada, que visavam a prevenção de
consumos sociais em idade precoce.
Estas 8 sessões, com a duração de 360 minutos, destinadas a 69 alunos, permitiram uma avaliação exaustiva dos primeiros consumos, conhecimentos e crenças sobre o alcoolismo enquanto
doença, sessões essas que foram ao encontro das
expectativas de um público mais exigente.
O alcoolismo, enquanto problema de saúde, traz
consequências a vários níveis, nomeadamente em
termos sociais, familiares, de segurança, pessoais
e individuais, tendo sido uma das problemáticas
priorizadas ao nível do concelho pela Rede Social. A Câmara Municipal pretende apostar e dar
continuidade a políticas públicas e educativas de
erradicação e prevenção de consumos exagerados e
inconscientes de bebidas alcoólicas, com resultados
a médio e longo prazo. Para tal, pretende desenvolver sessões de informação, formação, educação e
sensibilização para idades cada vez mais precoces,
de modo a combater este grave problema.
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SESSÃO DISTRITAL 2015/2016
– CÍRCULO DE VISEU
Este ano, a sessão distrital do Parlamento dos
Jovens do Ensino Básico decorreu no Auditório
Municipal de Vila Nova de Paiva.
À chegada esperava-nos uma mesa bem
recheada e fomos convidados a tomar o pequeno-almoço antes de iniciarem os trabalhos.
Iniciou-se a sessão, com a receção dos convidados e participantes, dando logo de seguida inicio
à cerimónia de abertura com a participação das
diferentes entidades locais e a delegada Regional
de Educação. Não foi possível a presença habitual
de um senhor deputado, porque no Parlamento
decorria a discussão do Orçamento de Estado.
Após a abertura, os jovens previamente eleitos
para a mesa prosseguiram com os trabalhos, com a
apresentação e debate dos Projetos de Recomenda-

ção, tendo cada escola apenas 3 minutos para expor/
defender as suas medidas e, como tal, havia que
escolher 3 medidas de uma das 24 escolas presentes, para mais tardefazermos as devidas alterações.
Por volta do 12h30,fomos a pé, pelo meio da
vila, almoçar à escola de Vila Nova de Paiva. Foi
um momento divertido e tivemos oportunidade de
conhecer novos colegas.
De seguida, prosseguimos com a sessão,
dando início ao debate de aprovação do projeto
de recomendação. Foram constituídos três grupos
diferentes. Cada grupo podia apenas fazer duas
alterações: eliminar uma medida, reformulando-a
e apenas retificar outra.
Terminadas todas as alterações,o debate e a
aprovação do projeto de recomendação, passámos

àeleição do porta-voz do círculo eleitoral à Sessão
Nacional.
No final da tarde, cada participante teve de
escolher e assinalar numa folha o tema que propunha para o próximo ano, tendo sido escolhido o
da Violência Doméstica.
A nossa escola não foi escolhida para representar o distrito de Viseu, mas devemos reconhecer que estivemos à altura e que, acima de
tudo, divertimo-nos muito, fizemos muitos amigos,
ficámos mais ricos enquanto pessoas e foi de facto
uma experiência única e fantástica que esperamos
voltar a viver.
				
Guilherme Pinto, 6.ºB, Rosa Sales
e Fátima Rebelo, 8.ºC

Sessão Distrital do Parlamento dos Jovens
2016 - Secundário
No passado dia 15 de março, decorreu a
Sessão Distrital do Parlamento dos Jovens
no Politécnico de Viseu, onde o Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo
esteve representado por três deputados
oriundos das turmas 11ºB e 10ºB, eleitos
durante a Sessão Escolar, realizada recentemente e a que concorreram duas listas.
A atividade principal da manhã da

Sessão Distrital foi a defesa das medidas
de cada escola pelos seus deputados, em
que houve, tal como na Assembleia da
República, um debate entre todos para a
discussão das mesmas medidas apresentadas e defendidas. De seguida, houve uma
votação para as melhores medidas que
tiveram de ser trabalhadas no período da
tarde. Nesse mesmo período, depois de um
almoço em conjunto
no Agrupamento de
Escolas Infante D.
Henrique, em Repeses, nós, os deputados, reunimo-nos em comissões
pré-preparadas, nas
quais discutimos as
alterações que nos
pareciam as melhores para as medidas
atenuarem as diferenças ou assimetrias entre o litoral
e o interior, o tema
deste ano do Parla-

Desporto Escolar
Futsal iniciados masculinos
A equipa de futsal de iniciados masculinos, tem vindo
a disputar o quadro competitivo do desporto escolar com
as equipas das escolas Grão Vasco, Alves Martins, Viso
e Silgueiros.
O desempenho da equipa tem sido muito bom, tendo
ficado em primeiro lugar no grupo (4 jogos, 4 vitórias), conseguindo dessa forma o apuramento para a fase seguinte
do campeonato que se disputará no 3ºperíodo.
Contamos com o apoio de todos!

mento dos Jovens.
Numa atividade final, as quatro escolas
mais votadas por todas as outras foram as
escolhidas para representar o distrito de
Viseu na Sessão Nacional, que decorrerá
na própria Assembleia da República. O
distrito ficará, sem dúvida, bem representado!
Na verdade, não existe uma boa forma para descrever a experiência por que
passámos, neste que foi o nosso primeiro
ano na iniciativa Parlamento dos Jovens. É
uma iniciativa muito bem conseguida, que
incentiva os mais jovens a terem um papel
mais ativo na política e foi isso mesmo
que nós sentimos! Foi um clima bastante
profissional, bastante intenso por tudo ser
rigoroso mas único. Perdemos medos, enfrentámos barreiras e conhecemos pessoas
muito simpáticas que nos ajudaram desde
o início. Foi, sem dúvida, uma experiência
fantástica que todos os que tiverem essa
oportunidade deveriam experimentar, nem
que fosse apenas uma vez.
Raquel Vitória, 11ºB
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AEPC participou na XXV Feira-Festa do Pastor
e do Queijo de Penalva do Castelo
O AEPC participou na última edição da
Feira-Festa do Pastor e do Queijo, como
tem sido tradição e não podia deixar de
ser, já que se trata de um evento de extrema importância para o concelho.
A XXV edição decorreu nos passados dias
13 e 14 de fevereiro, a par da feira semanal e do
programa televisivo “Somos Portugal”, produzido
e transmitido pela TVI a partir de Penalva do
Castelo,o que proporcionou uma grande visibilidade à comunidade penalvense.
O AEPC marcou presença com um espaço
próprio no recinto da Feira-Festa, onde se destacou uma mostra-venda de produtos alimentares
confecionados pelos alunos do curso profissional
de Técnico de Restauração – variante de Cozinha/
Pastelaria”, no âmbito das atividades de formação
técnica do curso, além de uma exposição de trabalhos alusivos à temática do queijo, da autoria dos
formandos do curso EFA – Educação e Formação
de Adultos em funcionamento.
Por outro lado, os alunos da
educação pré-escolar e doprimeiro
ciclo de todo o concelho, orientadospelas educadoras de
infância, professores
doprimeiro ciclo e professores das atividades deenriquecimento
curricular, responderam maisuma vez ao
convite da Câmara
Municipal dePenalva
do Castelo e empenharam-se naelaboração

de diversos trabalhos alusivos aotema do queijo
e da pastorícia e que fizeram parte da exposição
queestá patente nas instalações dos antigos paços
do concelho.

Dia da Internet Mais Segura 2016

No dia 9 de fevereiro do corrente ano,
assinalou-se o Dia da Internet Mais Segura
2016. Um pouco por todo o mundo, celebrou-se este evento, pois nos dias de hoje quase
todas as pessoas, pessoalmente ou no mundo
do trabalho, utilizam a Internet. E segundo
alguns estudos, o número de crianças e
adolescentes que recorrem a ela é já extremamente elevado, havendo quem considere
que é já um utilizador em cada três.
A nossa escola organizou a realização de
uma palestra, no anfiteatro, à qual várias
turmas do 3º ciclo, em diferentes datas,
puderam assistir. A nós, turma C do 7º ano,
coube-nos o dia 2. Foi efetuada por um agen-

te da GNR, muito simpático,
que nos falou sobre vantagens
e desvantagens da Internet,
em especial de um conjunto
de boas práticas que devemos
respeitar.
Para não virmos, futuramente, a depararmo-nos com
problemas de diversa natureza, aqui ficam alguns tópicos
que abordámos numa sessão
muito proveitosa.
Assim, devemos:
● dar o nosso email só a
pessoas conhecidas;
● recusar emails desconhecidos;
● recusar, nas redes sociais, pedidos de amizade desconhecidos;
● partilhar dados pessoais só com familiares e amigos próximos;
● usar navegadores atuais;
● responder a ameaças, provocações ou
intimidações;
● colocar um filtro de phishing no computador;
● jogar em segurança, recusar jogos violentos e não jogar a dinheiro;
● ter cuidado a fazer compras na Internet
ou usar sites de bancos;
● criar senhas difíceis de serem descobertas e mudar periodicamente.
Não devemos:

● enviar fotos nossas
a desconhecidos;
● publicar fotos
“comprometedoras”;
● acreditar em todas
as informações recebidas;
● visionar material impróprio (ex: pornografia);
● aceitar propostas de encontro sem antes
falar com os pais;
● responder a ofertas de empréstimos de
dinheiro;
● esquecer de denunciar ficheiros maliciosos;
● incitar à violência ou a atos xenófobos;
● participar em salas de chat com utilizadores que utilizem vocabulário inadequado;
● responder ao apelo sobre consumo de
álcool ou drogas.
O mundo da Internet é um mundo fantástico. É uma inesgotável fonte de recursos, que nos dá a possibilidade de conhecer
imensos países e culturas, factos de história,
geografia e tantos outros temas interessantes. E permite-nos contactar com pessoas dos
mais diversos pontos do planeta. Mas pode
ser também muito prejudicial! E cabe-nos a
nós evitar alguns dos possíveis problemas,
utilizando a Internet com precaução, sabendo
sendo “Internautas seguros”!
Daniela, Juliana e Jéssica, “Pequenas
jornalistas” do 7ºC - Clube de Jornalismo
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CARNAVAL 1º CEB

No âmbito do Plano Anual de Atividades, os alunos do 1.º ciclo de todo o
Agrupamento realizaram,no dia 5 de fevereiro, um concurso de disfarces de
Carnaval subordinado ao tema “A alimentação”.
Os disfarces foram elaborados pelos pais com materiais reciclados.
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Denotou-se o empenho e criatividade dos pais, que fizeram surgir fatos muito
coloridos e engraçados, tornando difícil a seleção dos premiados.
Parabéns para todos os participantes e um bem-haja aos pais pelo bom
trabalho executado, como o demonstram as fotografias.
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CANTAR AS JANEIRAS
Cantar as Janeiras é uma tradição portuguesa que consiste no
cantar de músicas pelas ruas, ou
em casas, por grupos de pessoas
desejando um feliz Ano Novo.
Ocorrem em janeiro, começando
no dia 1 e estendendo-se até ao dia
6, Dia de Reis. Hoje em dia, muitos
grupos (especialmente citadinos)
prolongam o Cantar de Janeiras
durante todo o mês.
Neste âmbito, e coincidentemente com a aula do Clube de Música,
no dia 6 de janeiro os alunos per-

tencentes a este Clube tiveram o
privilégio de aprender uma canção
festiva e alusiva ao tema supracitado e com alegria foram de porta
em porta cantar, com acompanhamento de vários instrumentos, para
os alunos da Educação Pré-escolar
e 1º Ciclo.
No final, todos agradeceram a
iniciativa e a animação por mais um
momento diferente.
A Professora de E.M.,
Lídia Almeida

Visita de estudo a Coimbra

N

o dia 10 de
março os
alunos do 5º e 6º
ano foram visitar,
a Coimbra, o Exploratório “Ciência
Viva” e a Universidade de Coimbra
(Palácio Real, a
Biblioteca Joanina
e a Capela de S.
Miguel).
Continua na página 14
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Visita de Estudo
a Coimbra (Continuação)
Visitas de estudo

Neste 2º período, realizaram-se as seguintes visitas de estudo:
- Os formandos do curso Vocacional de 3º CEB e do curso profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores tiveram uma jornada de formação diferente, no passado dia 19 de fevereiro, pois
visitaram as instalações fabris da UNICER – empresa produtora de bebidas, em Leça do Balio – Porto (ver
texto neste jornal).
- No passado dia 10 de março, os alunos das turmas do 5º e 6º ano, enquadrados pelas atividades das
disciplinas de História e Geografia de Portugal e de Ciências Naturais, viajaram até à cidade de Coimbra,
onde conheceram o “Exploratório” – Centro de Ciência Viva e participaram numa visita guiada ao designado
Paço das Escolas, a chamada zona nobre da Universidade de Coimbra.
- No mesmo dia, os formandos do curso Vocacional de 3º CEB e de todos os cursos profissionais dirigiram-se para a região de Sever do Vouga para participarem numa jornada de atividades de lazer e de interação
com a natureza, evento que foi promovido pela disciplina de Educação Física.
- Contextualizados pelas atividades da disciplina de Português e também de Área de Integração, no
caso do ensino profissional, os alunos das três turmas do 12º ano rumaram ao Oeste do País, no dia 17 de
março, com o objetivo de conhecerem aquele que é o expoente máximo do estilo Barroco em Portugal - o
grandioso Palácio Nacional de Mafra, através de uma visita guiada, e assistirem a uma representação da obra
“Memorial do Convento”, do nosso prémio Nobel da literatura – José Saramago, objeto de estudo obrigatório
na disciplina de Português.
- No mesmo dia 17, os alunos das turmas do 8º ano e do 11ºB – curso de Línguas e Humanidades, enquadrados pelas atividades da disciplina de História, viajaram até à cidade de Viseu, onde puderam conhecer o
Museu Nacional de Grão-Vasco, que cumpriu 100 anos de existência no passado dia 16 de março, além terem
explorado o centro histórico da cidade e o Teatro Viriato, onde assistiram a uma representação dramática.

Conferência Teen

Numa organização conjunta Comunidade Intermunicipal (CIM) Dão Lafões, Município de Penalva do
Castelo e AEPC e no âmbito da 5ª edição do projeto "Empreendedorismo nas escolas de Viseu Dão Lafões”, realizou-se, no passado
dia 17 de fevereiro, uma Conferência Teen, destinada aos
alunos do ensino secundário
profissional, que teve como
objetivo principal proporcionar a estes alunos o contacto
com jovens empreendedores
e conhecer as suas histórias
contadas na primeira pessoa,
para o que a conferência
contou com a presença de
um empreendedor local/municipal, Telmo Laires, ex-aluno
do nosso agrupamento, e de
André Leonardo, um jovem
açoriano que deu a volta ao mundo entrevistando mais de 120 empreendedores.

Dizendo a verdade, já todos suspirávamos
por esta viagem de estudo há vários dias…
Conforme o planeado, saímos da escola pelas
9 horas e bem instalados em três autocarros. A
meio do caminho fizemos uma paragem para
lancharmos pois a fome já apertava!
Até que chegámos pelas 11 horas ao Exploratório. Lá fizemos jogos e experiências muito
engraçadas relacionadas com a disciplina de
ciências naturais. Também fomos ver um estúdio de rádio que aí foi montado a propósito da
celebração dos 30 anos da Rádio Universidade
de Coimbra.
Ao fim de visitar o Exploratório, fomos almoçar num Parque da Cidade.Este é muito agradável
, visto que é um imenso relvado junto do rio
Mondego com imensas diversões.
Ao fim de almoçarmos fomos para a Universidade, onde tivemos o privilégio de termos
uma visita guiada. Visitámos o bonito Palácio
Real, a fantástica Biblioteca Joanina, as prisões
académicas e, por fim, visitámos a linda Capela
de S.Miguel.
Antes de irmos embora aproveitámos para
comprar algumas recordações para não esquecermosaquela magnífica visita.Queríamos ficar
mais tempo mas tivemos que ir embora pois
estava programado chegarmos à escola pelas
19:30horas.
No caminho, ainda parámospara lanchar
epara convivermos. Já cansados, retomámos o
caminho para Penalva do Castelo.
Quando chegámos à escola já estavam lá
os pais à espera dos alunos. Só se ouvia os
estudantes a afirmar que a visita de estudo fora
excelente!
Joana Isabel Carvalho Macário,
6ºA

Visita de Estudo à UNICER

No passado dia 19 de fevereiro, deslocámo-nos a Leça do Balio (Porto),
a fim de visitar a fábrica da Unicer. Foi também a turma C do 12º ano, do
Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores.
Tratou-se de uma atividade proposta pelo professor Roberto Sousa,
no âmbito da disciplina de Eletricidade. Fomos ainda acompanhados pelos professores Agostinho Almeida e Elizabeth Cancelas. Foi uma visita
de estudo longa (três horas), mas muito proveitosa. As instalações são
fantásticas, desde a secção de apresentação da empresa e sua história,
passando pela unidade de produção, até à área de comercialização dos
produtos. Foi uma visita guiada pela D. Marta, responsável pela área de

marketing da empresa, que nos deu a conhecer o historial da mesma.
Antes de passarmos à secção de comercialização/distribuição,
tiveram a gentileza de nos oferecer alguns sumos e bolachas, que
devorámos com muito gosto, comodamente instalados.
De um modo geral, tudo funciona eletronicamente, com base na
automação.
É incrível ver o desenvolvimento tecnológico que o homem já
conseguiu fazer! No entanto, este aspeto levanta também o problema
da mão-de-obra/empregabilidade, pois uma empresa que tem lucros
enormes pouco emprego oferece. Poucas pessoas lá trabalham e
tudo é feito por intermédio de máquinas/robots.
Finalmente, almoçámos no Dolce Vita e pouco tempo restou para
visitarmos o espaço, mas fica prometido para a próxima…!
Com 125 anos de existência, a Unicer foi fundada inicialmente no
Porto, mas há 50 que mudou as suas instalações para Leça do Balio.
A Super Bock
é uma das suas
marcas mais emblemáticas.
Contudo, também produz outras
marcas de cerveja, bem como
águas. Patrocina turismo, clubes
de futebol e o festival de verão
Super Bock / Super Rock.
Alunos do 9ºC (Turno 1 de
Português; Professora
Elizabeth Cancelas)

escola viva
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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.
Divulgada a oferta formativa qualificante
em funcionamento na última edição do PENA
JOVEM, informamos os nossos leitores sobre
o ponto de situação atual.
1.
Curso vocacional de 3º CEB, de 2
anos, com 18 alunos, nas áreas vocacionais de
eletricidade, padaria/pastelaria e jardinagem e
espaços verdes: 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. O
curso prossegue com as atividades de formação, no
seu segundo e último ano de funcionamento, num
total de 1100 horas por ano letivo, incluindo-se no 3º
período 210 horas de formação em prática simulada
/ contexto real de trabalho, 70 horas por cada área
vocacional, nos próximos meses de maio e junho.
2.
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),
segundo a matriz publicada no Decreto-Lei n.º
91/2013, de 10 de julho: os formandos dos cursos
de 3º e último ano (Técnico Auxiliar de Saúde e Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores)
cessarão as atividades de formação na escola em
maio próximo e retomarão a formação em contexto
de trabalho nas empresas parceiras do ramo, de
forma a cumprirem as 600 horas previstas (280
horas no 2º ano + 320 horas no 3º ano).
Por sua vez, os seus colegas mais novos, dos
cursos de 1º ano (Técnico de Restauração – variante de Cozinha/Pastelaria; Técnico de Gestão
e Programação de Sistemas Informáticos) e de

2º ano (Técnico de Produção Agrária – variante
Produção Vegetal; Técnico de Manutenção Industrial – variante Eletromecânica) cumprirão as horas
de formação previstas para este ano até meados
de junho, após o que o curso de 1º ano da área
de Restauração e os dois de 2º ano iniciarão a
Formação em Contexto de Trabalho (estágio em
empresa), com um primeiro período de 150 horas
(caso do curso de 1º ano) e de 280 horas (caso do
de 2º ano), no mínimo, até final de julho.
Esta modalidade formativa é apoiada e financiada pelo novo Programa Operacional Capital Humano (POCH), no âmbito do novo quadro comunitário
Portugal 2020 (2015-2020).
3. Curso EFA (Educação e Formação de Adultos), em horário pós-laboral, de nível secundário
(12º ano) e de dupla certificação na área de Técnico
de Turismo Ambiental e Rural, de continuação, com
2045 horas de formação: as atividades de formação
encontram-se no seu final, estando este agendado
para o próximo mês de abril.
Professor Francisco Guedes,
Coordenador das Ofertas Qualificantes

OS JOVENS E AS REDES SOCIAIS
Vivemos na era da comunicação, das partilhas, dos likes e tweets. Jovens e redes
sociais são praticamente sinónimos. Elas entraram de forma definitiva na vida dos
adolescentes, que fazem um uso descuidado da Internet expondo, muitas vezes, a
sua própria privacidade.
Estar online facilita a leitura, a captura de informação e a elaboração de trabalhos
escolares. No entanto, pode constituir um obstáculo à aprendizagem, uma vez que
torna os jovens viciados e suscetíveis à distração que é impelida pelas conversas
online, a partilha de fotografias e a visualização de vídeos.
Uma excessiva utilização das redes também é potencialmente prejudicial para a
saúde dos jovens. Estes ficam mais propensos à ansiedade, depressão e outros distúrbios psicológicos. Eles isolam-se numa clausura tecnológica, não mais praticam
desportos ao ar livre e tornam-se sedentários, o que aumenta drasticamente a probabilidade de virem a desenvolver problemas relacionados com a obesidade e diabetes.
Apesar de aparentemente as redes serem favoráveis à construção de amizades,
elas acabam por construir relacionamentos superficiais, virtuais. Indivíduos com relativa dificuldade em estabelecer amizades recorrem frequentemente às redes sociais
para se expor, porém, dependendo do grau de timidez, o adolescente pode usá-las
como o único canal para interagir com a sociedade, fugindo da interação cara a cara.
As redes são ainda estímulos à discriminação, incitação ao ódio e inveja. Muitos
dos conteúdos partilhados pelos jovensexibem bons momentos, festas, viagens ou
jantaresem bons restaurantes. Todavia, nem sempre quem vê estes postsse encontra
numa situação favorável a tais práticas. Por conseguinte, surge a inveja por não estar
na mesma condição que o outro.
É também de destacar a sobre-exposição a que os jovens se sujeitam nas redes
sociais. A divulgação irresponsável de fotografias e informações pessoais podem conduzir a situações dramáticas de raptos, manipulação de imagem e roubo de identidade.
As redes sociais vieram para ficar. Desse facto advém a necessidade de alcançar
um equilíbrio entre a vida virtual e a vida privada. Os pais e professores têm, portanto, um papel fundamental na educação tecnológica dos filhos e alunos, devendo,
com frequência, fazer uma abordagem do assunto, esclarecendo as suas dúvidas e
alertando-os para os riscos a que estão sujeitos.

No dia 10 de março, pelas 9 horas e 30 minutos, os alunos do segundo ciclo participaram numa
visita de estudo a Coimbra, acompanhados pelos seus professores.
Nesta cidade, os alunos visitaram o Exploratório da Ciência Viva e o Paço das Escolas. No exploratório da Ciência Viva, os alunos puderam observar a exposição “Em forma com a Ciência”, onde fizeram
atividadesinterativasrelacionadas com vários sistemas do corpo humano.Na Universidade de Coimbra,
os alunos conheceram o Paço Real, a Biblioteca Joanina, a Capela de S. Miguel e a Prisão Académica.
Os alunos regressaram a Penalva do Castelo, onde os seus Encarregados de Educação os esperavam, por volta das 19 horas e 30 minutos.

Os comportamentos humanos são significativamente influenciados pelas pessoas que nos
rodeiam.
Para que se possa manter o contacto com outros, regularmente,os nossos comportamentos têm
que ser “compatíveis” com os do outro indivíduo.
Se houver diferenças significativas, os indivíduos
em causa não estarão interessados em promover
o contacto entre ambos. Qual a melhor forma de
entrar em contacto com outros?
Tanto o Facebook como o Twitter, o Snapchat, entre outros, visam a comunicação entre
utilizadores. Para isso, basta saber o usernamedo
outro. A partir daí já é possível trocar informação.
Muitos destes utilizadores são adolescentes ou
jovens adultos, e está adesão vai-se expandindo
às crianças.
Enquanto que a comunicação, a troca de informação é encarada como um benefício da Internet,
esta esconde também alguns perigos para os jovens, e estes podem não estar conscientes deste
facto. Exemplo disso e a existência de predadores
sexuais ou de indivíduos ligados ao mundo do
crime, que possuem conta nas redes sociais e que
muitas vezes as utilizam com o propósito de fins
criminosos.
A Internet é também um local onde os jovens se
informam sobre celebridades e entidades que são,
para eles, exemplo de felicidade e de vida perfeita.
Deste modo, os seus comportamentos podem ser
influenciados pelo de outros indivíduos, levando
muitos utilizadores a opiniões ou sentimentos erráticos, quer acerca de si mesmos (aspeto físico,
gostos, …) quer acerca da sociedade em que vivem, considerando, por exemplo, que a escola não
desempenha um papel primordial na sua formação,
pois alguns dos seus ídolos vivem vidas faustosas
e não têm formação académica compatível.
Concluindo, o recurso cada vez maior às redes
sociais e à Internet, de um modo geral, reveste-se
de muitas vantagens, Mas, quando os respetivos
utilizadores não estão devidamente informados,
o digital pode conter muitas armadilhas e pode
também funcionar como um verdadeiro “molde”
da personalidade, um caminho para uma vida que
poderá ser tudo menos o ideal!

Os alunos do 6º D

Dário Matos, 11A

Visita de estudo a Coimbra

escola viva
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ATLETISMO DE PISTA -

ALUNOS DE PENALVA DO CASTELO EM EVIDÊNCIA!

Nos dias 18 de janeiro e 18 de fevereiro,
realizaram-se, respetivamente, a primeira
e segunda concentrações de Atletismo de
Pista, no Estádio do Fontelo, em Viseu.
A primeira concentração foi dedicada
aos concursos de Salto em Comprimento,
Lançamento do Peso e Salto em Altura,
sendo que este último não se pôde realizar
em virtude das condições climatéricas.
Os alunos do nosso Agrupamento tiveram ótimas prestações vencendo algumas
provas.
No Salto em Comprimento, destacaram-se os alunos: Elisabete Gouveia, Jéssica
Costa, Leandro Soares, Ana Cristina Lopes
e Diana Oliveira.
No Lançamento do Peso, apresentaram
bom desempenho os alunos: Eduardo Almeida, Leandro Soares, David Abrantes e
Ana Cristina Lopes.
A segunda concentração foi destinada às
corridas: Barreiras, Velocidade, Meio fundo
e Estafetas. Mais uma vez os nossos alunos

Corta-Mato Distrital:
No pretérito dia 25 de janeiro,
realizou-se no Parque do Fontelo Viseu, o Corta-mato da Coordenação
Local do Desporto Escolar de Viseu.
O nosso Agrupamento fez-se representar por uma comitiva de 51 alunos
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estiveram em evidência.
Na Corrida de Barreiras, evidenciaram-se o Daniel Rodrigues, Bernardo Marques
e Leandro Soares.
Na Corrida de Velocidade, distinguiram-se os alunos: Jéssica Lopes, Margarida
Lopes, André Ferreira, Bernardo Marques,
Diana Rodrigues e Diana D`Amil.
Na Prova de Meio fundo, destacaram-se
Margarida Lopes, Jéssica Lopes, Beatriz Gomes, André Ferreira e Guilherme Marques.
Na Corrida de Estafetas, o AEPCvenceu
nos Infantis A masculinos e nos Infantis B
femininos.
Estes dois encontros de Atletismo evidenciaram o ótimo desempenho dos nossos
alunos e os resultados alcançados são um
bom presságio para as fases distritais e
regionais a realizar no 3º período.
O Coordenador Técnico do Clube do
Desporto Escolar: António Fortuna

alunos de Penalva conquistam 5 medalhas!
dos diversos escalões etários e de
ambos os géneros.
Apesar das más condições climatéricas, os nossos alunos demonstraram muito empenho e aplicaram-se
até à exaustão para conseguirem

alcançar bons resultados.
As classificações atingidas foram, quer individual,
quer coletivamente, bastante boas.

No plano individual, a aluna Vera
Costa e o aluno David Lopes venceram as respetivas provas adaptadas
A. Na prova adaptada B, os três lugares do pódio foram ocupados pelos
alunos de Penalva do Castelo (Bruno
Soares, Rúben Pina e Eduardo Almeida). Individualmente, destacaram-se
também os alunos: João Carvalho (4º
lugar/168 participantes); Lara Rebelo
(5º lugar/169 participantes); Marta Figueiredo (7º lugar/ 139 participantes).
O aluno João Carvalho ficou apurado
para o Corta-mato Nacional, a realizar

dia 27 de fevereiro, em Famalicão.
Coletivamente, destacaram-se:
a equipa infantil A feminina que conseguiu um brilhante 4º lugar entre
25 escolas; asequipasde infantis A
masculina e B feminina, as quais
conseguiram dois notáveis 8º lugares
entre 29 escolas.
Pelos resultados alcançados,
mas essencialmente pelo esforço,
empenho e desportivismo demonstrado, todos os alunos do AEPC que
participaram no Corta-mato estão de
Parabéns!
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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 um ex-aluno que, após o cumprimento do
1º ciclo na ex-escola primária de Rio de Moinhos, desenvolveu aqui o seu
percurso do 5º ao 12º ano, entre os anos letivos de 1991/1992 e 1998/99,
tendo frequentado e concluído o ensino secundário, no curso geral do
Agrupamento 1 – Cientíﬁco-Natural em 1999.
Seguiu-se o ensino superior, com a licenciatura em Medicina Dentária, A nosso ex-aluno de
na Faculdade de Ciências da Saúde da UFP, tendo concluído o curso no
hoje, aquando da
ano de 2005.
entrada na Escola
Atualmente, exerce a atividade proﬁssional de médico dentista.
C+S em 1991
Referimo-nos a CARLOS ALEXANDRE ALMEIDA CABRAL NEVES, que nos
acolheu na tarde da penúltima sexta-feira deste período letivo, precisamente no seu local de
trabalho – a Clínica Dentalmedicenter, nesta Vila, de que é proprietário.
- Concluído o 1º Ciclo, ingressou na actual
escola-sede do agrupamento, ex-escola C+s,
onde permaneceu 8 anos, até à conclusão do
12º ano. Que recordações guarda desse tempo?
Há algum episódio em especial, que queira
partilhar connosco?
- Guardo boas recordações… Havia muita
amizade, muito companheirismo. Havia uma boa
relação com os funcionários e com os professores.
Há sempre aquela história de quando a gente
é jovem e fazemos aquelas peripécias.
Lembro-me perfeitamente de algumas situações do desporto escolar (futebol)…
- seguiu-se o ensino superior no curso de
medicina dentária. Porquê essa opção?
- Na altura foi uma opção tomada com muita
ponderação, porque queria alguma coisa ligada à
área da saúde e achei que tinha algum perfil para
Medicina Dentária.
- o curso correspondeu às expectativas
iniciais?
- Sim, sem dúvida. Um pouco mais complexo

do que estava à espera, mas sem dúvida que sim.
- se não tivesse enveredado por medicina
dentária, que outra(s) área(s) poderia(m) ter
sido opção? Porquê?
- Talvez o Direito, porque é uma área em que
tenho algum interesse, em constante mudança
e que depende muito daquilo que as pessoas
querem fazer.
- Pode resumir-nos o seu percurso e experiência profissional?
- Terminei o curso em 2005. Fiz estágio lá na
universidade e estive no IPO – Instituto Português
de Oncologia. Depois decidi que me ia estabelecer
aqui em Penalva. Tive que arranjar um espaço
para instalar a minha clínica. Iniciei as obras em
2005 e abri em meados de 2006. De 2006 até
2014 desenvolvi a minha atividade. Depois, decidi
apostar numa outra situação em que, para além da
Medicina Dentária, incluísse outros espaços com
outras valências, outras especialidades médicas,
com exames de diagnóstico e outros. É onde nos
encontramos e onde passo o meu tempo.

- está estabelecido em Penalva do Castelo,
ou seja, não abandonou a sua terra, como
sucede com muitos ex-alunos. Porquê essa
decisão?
- Porque achei que aqui seria um bom sítio para
me implementar, achei que talvez houvesse lacunas no mercado da Medicina Dentária e também
não queria ir para o estrangeiro nem para mais lado
nenhum. E decidi arriscar aqui.
- está satisfeito?
- Satisfeitíssimo, não podia estar mais!
- o que é que lhe proporciona maior satisfação na sua profissão?
- Esta profissão proporciona-me resolver os
problemas das pessoas, especialmente a nível da
saúde oral, fazer com que as pessoas tenham uma
vida mais cómoda, que se sintam mais alegres e
felizes.
- Como carateriza os portugueses a nível
da saúde oral?
- A saúde oral em Portugal tem muitos défices.
Atualmente, com a implementação de campanhas
do Estado como a do cheque-dentista, as crianças
ficaram sujeitas a um pouco mais de vigilância.
Como dizia, a higiene oral está um tanto deficitária,
mais a nível da prevenção e da informação junto
das pessoas. Acho que passa mais pela prevenção
do que propriamente pelos tratamentos, pelo que
ainda temos um longo caminho a percorrer, sem
dúvida.
- o que se mostra fundamental para uma boa
higiene oral e para a prevenção de doenças ou
outros problemas a este nível?
- A prevenção é tudo. Deve-se começar pelos
bons hábitos alimentares, em que a dieta não pode
ser muito rica em açúcares, em hidratos de carbono… Qualquer pessoa pode comer de tudo, mas
tem de ter a noção e a preocupação de escovar os
dentes a seguir. A prevenção, a dieta, o cuidado
diário e as visitas regulares ao dentista com certeza
farão com que haja melhor condição oral.
- Como ocupa os seus tempos livres?
- Os tempos livres são muito poucos, pois,
para além da Medicina Dentária, estou ligado ao
ramo automóvel e também tenho uma creche em
Viseu. Mas tento sempre ocupá-los com a família,
com a minha filha, passear, fazer alguma coisa que
me possa dar algum prazer, jogar futebol com os
amigos, coisas assim.
- recentemente, tomou posse o 20º Presidente da república. o que lhe ocorre dizer
sobre tal facto?
- O Professor Marcelo parece-me uma pessoa
dinâmica, acho que ele vai marcar o seu mandato
com uma atitude positiva perante a juventude e,
possivelmente, será o presidente que nos marcará
no futuro. Vamos ver.
- obrigado pela disponibilidade e bom trabalho!
Entrevista conduzida por:
Rafael Martins, 11ºB
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flashes do dia-a-dia

LA CHANDELEUR
Para comemorar o dia da «Chandeleur», as docentes de Francês confecionaram crêpes, ao longo do dia 2 de fevereiro, para todaacomunidade
escolar.
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Dia europeu de emergência 112
Dois agentes da Guarda Nacional Republicana (GNR) do posto territorial
de Mangualde promoveram, no dia 11 de fevereiro, na EBI de Ínsua, uma
ação de sensibilização para os alunos do 3.º e 4.º ano de escolaridade sobre
a correta utilização do Número Europeu de Emergência 112.
Foi dada especial importância ao impacto negativo que as chamadas falsas
produzem na prestação dos serviços de emergência e socorro aos cidadãos.
Esta ação permitirá aos alunos informar a sua família e amigos sobre a
existência do 112 e que, com a sua correta utilização, podemos contribuir
ativamente para um futuro seguro dos cidadãos europeus.

Esta atividadeteveuma grande adesão e todostiveramoportunidade de
saborearestaespecialidadefrancesatãoconhecida e apreciadaumpoucoportodo o lado.
A mesma foi previamentedivulgada na vitrina do blocoadministrativo,
comimagensalusivasaotema.

LA SAINT VALENTIN
Os professores das diferentes línguas estrangeiras da escola básica e
secundária comemoraram o Dia de São Valentim na semana que antecedeu
a interrupçãode Carnaval, decorando a vitrina do Bloco Administrativo com
mensagens, imagens, poemas e provérbios alusivos ao tema.
Durante o dia 12 de fevereiro, sexta-feira, foi divulgada música romântica francesa, através de uma seleção de cantores/grupos atuais, indo de
encontro aos gostos musicais dos alunos que se mostraram interessados
e curiosos.
A pedido do grupo 330 – de professores de Inglês, os alunos dos 9º ano
e do 10ºC confecionaram uns docinhos alusivos ao dia, para os professores
e funcionários degustarem no intervalo da tarde.

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

TECLADO MUSICAL

À semelhança do ano letivo anterior, neste período, os alunos do 6º ano
realizaram a aprendizagem de vários elementos relativos ao tema “Orquestra
Sinfónica”.
Uma orquestra (do grego antigo óρχήστρα, 'lugar de dança', por alusão ao
espaço semicircular situado em frente ao palco doteatro grego, onde dançava
o coro) é um agrupamento instrumental utilizado geralmentepara a execução
demúsica erudita.
“Orkhéstra” provinha do verbo “orcheisthai”, que significava 'dançar' ou 'eu
danço'. O vocábulo grego passou para o latim como 'orchestra', com o mesmo
significado, como documentam os escritos de diversos poetas romanos. Deste
modo, a Orquestra Sinfónica integra quatro famílias de timbres: cordofones,
aerofones (madeira e metal), membranofones e idiofones.
Atualmente, as orquestras são dirigidas por um maestro que rege ou orienta
um conjunto muito grande de músicos.
Assim, e no âmbito do tema em destaque, cada aluno teve a oportunidade
de realizar trabalhos de grupo com recurso às Tecnologias de Informação e
Comunicação, objetivando o conhecimentodas famílias de timbres da orquestra
e o seu lugar no semicírculo, e também usufruiu da possibilidade de construir
a sua própria orquestra, das quais destacamos alguns exemplos bastante
didáticos e criativos.

O teclado é um instrumento musical de teclas, no qual se podem executar
melodias, notas, canções, harmonias, etc. É composto por um conjunto de
teclas adjacentes pretas e brancas que, quando pressionadas, produzem os
sons. Estes sons são definidos e, por isso, podem ser identificados de acordo
com a sua posição/altura. O número de teclas pretas e brancas nos teclados
atuais pode variar de acordo com o fabricante.
Assim, e no âmbito do tema em destaque, cada aluno do 6º ano teve a
oportunidade de construir o seu próprio teclado musical com a identificação dos
respetivos sons/notas (naturais, sustenidos e bemóis) em materiais bastante
diferenciados. A aprendizagem deste conteúdo com recurso a práticasdiversificadas foi eficaz e surpreendente.
Aproveitamos esta oportunidade para publicar alguns exemplos de trabalhos notoriamente excelentes.

A Professora de Educação Musical, Lídia Almeida

A Professora de Educação Musical, Lídia Almeida

escola viva
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XXXIV OLIMPÍADAS PORTUGUESAS
DE MATEMÁTICA

A segunda eliminatória das Olimpíadas Portuguesas de Matemática decorreu no passado dia 13 de janeiro.
As provas dos alunos participantes foram corrigidas, nesta fase, por equipas de professores colaboradores da Sociedade Portuguesa de Matemática.
Os enunciados das provas, bem como as sugestões para a resolução dos
problemas, estão disponibilizados na página http://www.spm.pt/olimpiadas/
Segue-se a lista dos alunos selecionados para a 2ª Eliminatória.
Escola
EBS Penalva do Castelo
EBS Penalva do Castelo
EBS Penalva do Castelo
EBS Penalva do Castelo
EBI Insua

Turma
7ºA
9ºB
11ºA
11ºA
6ºA

Nº
16
21
7
8
8

Aluno
Rodrigo Clemente Cabral
Tiago Magalhães
Dário Matos
Diogo Alexandre Costa
Alexandra Carvalho

Categoria
Categoria Júnior
Categoria A
Categoria B
Categoria B
Categoria Júnior

março de 2016

Jogos Matemáticos
No dia 17 de fevereiro, na escola E.B.I. de Ínsua, realizaram-se os Jogos
Matemáticos, onde participaram cerca de 60 alunos do 5º e 6º ano.
Contámos com os seguintes jogos: “Ouri”, realizado na sala 14; “Rastros”,
realizado na sala 12 e “Cães e Gatos”, realizado na sala 13. Com as várias
eliminatórias chegámos aos vencedores. A Alexandra Gomes, da turma 5ºB,
venceu o “Ouri”. O Cláudio Pereira, da turma 5ºA, venceu o “Rastros”. A Lara
Pais, da turma 5ºC, venceu o “Cães e Gatos”.
Segundo relato de alguns participantes, foi uma tarde diferente e divertida!
Petra Vaz Melo e Alexandra Cabo Gomes, 5ºB

O aluno Dário Matos não esteve presente nesta etapa, uma vez que já
estava envolvido noutra atividade da escola, agendada para esta mesma data.
A Final Nacional das Olimpíadas Portuguesas de Matemática decorrerá
de 17 a 20 de março de 2016, na Escola Secundária Luís de Freitas Branco,
em Paço de Arcos – Oeiras.
Infelizmente, nenhum dos nossos alunos foi apurado para a Final Nacional, mas, de qualquer maneira, estão todos de parabéns pela participação,
dedicação e empenho nesta atividade.
Grupo de Professores de Matemática
do 3º Ciclo e Ensino Secundário

“Matematicomania”

1ª classificada no jogo do Ouri: Alexandra Gomes nº 1, 5ºB

Os alunos do 6º ano foram assistir ao espectáculo de teatro “Matematicomania”, em Viseu, no dia 12 de fevereiro, no Instituto Português da Juventude.
Neste teatro, ficámos a conhecer a história do Luís que tinha muitas dificuldades na disciplina de matemática.Então, ele e o seu amigo foram a um
mágico que sabia muito sobre matemática. Esse mágico levou-os a viajar no
tempo através de vários destinos: Itália, Egipto, Grécia, China, entre outros.
Nestes países, o Luís e o seu amigo ficaram a conhecer a história da
matemática e a importância desta disciplina no nosso dia-a-dia. Para além
disto,passaram a ter mais conhecimentos sobre temas matemáticos, tais como:
operações, áreas, perímetros, estatística, etc.
Com este teatro os alunos riram e divertiram-se muito, para além de terem
aprendido muito!
Diana D’Amil, José Manuel Costa, Hugo Matos e Rodrigo Lopes, 6ºC
No dia 12 de novembro,
participámos na 1ª eliminatória das 33ª Olimpíadas Portuguesas da Matemática, na
categoria júnior, que abrange
os alunos do 6º e 7º ano.
Conseguimos ficar apurados para a 2ª eliminatória
que decorreu na Escola-sede do nosso agrupamento, no dia 14 de janeiro.
Infelizmente, nenhum de nós ficou qualificado para a final nacional, mas
gostámos muito de participar e consideramos que é uma atividade importante,
porque nos ajuda a desenvolver o raciocínio matemático.
No próximo ano, queremos continuar a participar e desejamos ser cada
vez melhores matemáticos.
Rodrigo Cabral e Tiago Rodrigues, 6ºA

1ª classificada no jogo Gatos e Cães: Lara Pais nº 6, 5ºC

1º classificado no jogo do Rastros: Claúdio Pereira nº9, 5ºA

março de 2016

PUBLICIDADE

Página 21

TEMPOS LIVRES

Página 22

março de 2016

----------------- PASSATEMPOS ----------------Descobre as 7 diferenças que existem entre
ambos os coelhos da Páscoa.

Completa o crucigrama, a partir das
seguintes indicações:
1. Sistema dinâmico que resulta da interdependência entre os fatores físicos, ou inanimados, do meio ambiente, como a água, o solo e a atmosfera,
e os seres vivos que ali habitam.
2. Fenómeno climático causado pela insuficiência de precipitação pluviométrica (chuva), numa determinada região, por um período de tempo significativo.
3. Converter desperdício em materiais ou produtos de potencial utilidade.
4. Ciência que estuda o meio ambiente e os seres vivos que nele vivem.
5. Evento de causa natural e/ou tecnológica que afeta a vida social e
económica, os ecossistemas, etc..
6. Responde por um terço do aquecimento do planeta.
7. Plantas, animais, fungos e microorganismos existentes na Terra ou
numa determinada região.
8. Situação natural de transbordamento de água do seu leito natural
(lagos, rios, ...).
9. Desgaste do solo e das rochas, em geral por causa do intemperismo.
10. São solares, e convertem a energia do Sol em energia elétrica.
11. Usar um produto mais de uma vez, independentemente de ser na
mesma função ou não.
12. Energias provenientes de recursos naturais (eólica, solar, marémotriz,
biomassa, …).
Clube de Jornalismo
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LABIRINTO DA PÁSCOA

Nesta quadra festiva, que seria do Bunny se não encontrasse os ovos de
chocolate?!
1. Ajuda-o
E C Onesta
S Starefa
I Se...T boa
E Páscoa!
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SOLUÇÕES - Crucigrama

A
R

R

E

I

C

A

O

F

C

H

O

C

O

L

A

T

E

E

M

R

O

E

A

M

E

N

D

O

A

S

Y

R

T

T

L

L

M

P

A

S

C

O

A

T

E

M

P

P

A

H

N

V

I

A

S

A

C

R

A

O

A

B

R

Z

T

R

A

D

I

C

A

O

R

O

U

A

T

C

O

E

L

H

O W

E

E

G

R

P

L

A

B

A

H

I

J

O

SOLUÇÕES
AS AULAS
Sopa de
REGRESSAM
letras
SOLUÇÕES

E

12.

U

N

10. P
9.

8.

Boas Férias!

7.

5.

A
4.

3.

R

E

V

Z

I

E
I

H

N

T

S

O

S

B

D
T

6. M

T

A

O

O

L

I

S

E

NO DIA 4 DE
ABRIL!
11.

V

D

O
F
I
R

S

E

M

M A

O

C

U

E

S

S

S

E

E

T

O

R

C

2.

M

S

S

I

I

S

A
N

S

I
R

A

O

A

I

C

G

T

E

L

S

1.

O

I

L

A

R

C

C

M

I

S

O

E

C

R

C

S
A

E

E

U

E

F

Q

R

O

S

E

F

4.

R

A

3.

T

I

S

I

R

A

L

E

T

O

F

A

V

A

R

C

M O

SOLUÇÕES

5.

E

E

R

V

D

A

A

A

Z

V

D

I

O

I

L

N

S

I

E

R

T

E

U

V

E

12. R

O

S

I

I

N

E

A

N

D

I

T

S

A

O

O

E

I

S

R

D

E

A

A

B

O

I
E

D

6. M

S

E
9.

I

7.

I

A

S

S

O

R

S

A

E

A

V

I

I

E

D

H

O

C

I

8.

S

B

S

I

7.

E

O

O

E

F

N

R

O

A

E

11. R

R

T

N

10. P

H

T

I

C

S
E

9.

8.

A

6. M

A

5.

10. P

S

T

I

A

E

C

A

R

I

A

R

G

V

A

O

Z

L

L

A

C

O

I

I

C

V

C

E

L

E

O

R
4.

I

A

N

C

E

E

T

S

U

3.

2.

Clube de Jornalismo

E

SOLUÇÕES

D

B

V

A

I

A
7.

8.

M O
R

R

12. R

S

11. R

E

Neste ovo de Páscoa existe vocabulário relacionado com esta quadra (12 palavras/expressões).
Atentamente, descobre-o, … e terás umas boas férias!

CRUCIGRAMA
Crucigrama
MEIO AMBIENTE
MEIO AMBIENTE
1.

SOPA DEDE
LETRAS
DA PÁSCOA
SOPA
LETRAS

Escola viva
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Equipamentos Mário Agostinho, Lda
Equipamentos Hoteleiros - Louças - Estanteria - Ar Condicionado

Assistência Técnica
Tel: 232 950 100

Estrada Nacional 2

geral@emag.pt

Fax: 232 950 109

Vila Chã de Sá 3510-936 Viseu

www.emag.pt
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Uma experiência divertida
Nós, os alunos que frequentamos o Clube de
Ciências,na escola E.B.Ida Ínsua fizemos uma
experiência divertida:”Bolas saltitantes”.
Para fazermos esta experiência utilizámos
uma proveta, água, vinagre, bicarbonato de sódio
e bolas de naftalina. Colocámos na proveta 20 ml
de vinagre, água e uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Introduzimos, depois, algumas
bolas de naftalina. Verificámos que as bolas de
naftalina começaram a saltitar, pois o bicarbonato
de sódio reagiu com o vinagre e produziu dióxido
de carbono, que se “agarrou” às bolas e fez com
que elas saltitassem.
Nós adorámos esta experiência e outras mais
que fizemos!Queres saber quais?Então participa
no Clube!
Francisca Teixeira, 5ºA; José Manuel Costa
e Rodrigo Ferreira, 6ºC

VISITA DE ESTUDO A MAFRA

PENA
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Apoio: Direção do Agrupamento de Escolas
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Os alunos das três
turmas do 12º ano rumaram ao Oeste do
País, no dia 17 de março, com o objetivo de
conhecerem aquele
que é o expoente máximo do estilo Barroco
em Portugal - o grandioso Palácio Nacional
de Mafra, através de
uma visita guiada, e
assistirem a uma representação da obra “Memorial do Convento”,
do nosso prémio Nobel
da literatura – José Saramago

Jardim de Infância de Penalva de Castelo
“Dia dos Amigos”

No dia 12 de fevereiro, celebrou-se neste Jardim de Infância o “Dia dos Amigos”.
Houve troca de trabalhos realizados pelas crianças. Incentivou-se a importância do “Ser Amigo” de
todos, de partilhar sentimentos e emoções. Houve um intercâmbio entre as 3 salas com a apresentação
de surpresas e jogos. Foi explorada a canção “Um milhão de Amigos”, de Roberto Carlos, adaptada
por Alda Casqueira. Este dia terminou com a “Festa da Amizade”, com música e muita alegria.

