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CENTRAIS

O AEPC NOS RANKINGS DAS PROVAS FINAIS DO 9º ANO E
DAS PROVAS DE EXAME DO ENSINO SECUNDÁRIO2016
O nosso Agrupamento destacou-se, mais uma vez, pelo bom desempenho escolar a
nível da avaliação externa, no ano letivotransato, como o comprovamos resultados divulgados
no passado dia 17, pela imprensa.
Ano de
escolaridade
9º
11º/12º

Média
2,87 (2,89 em 2015)
Valor acima do VEC*
11,24 (10,69 em 2015);
VEC*: 10,10

Posição
Ranking
nacional
373º, em
1218 escolas
108º, em 590
escolas

Ranking dos
percursos diretos
de sucesso**
138º
129º

Posição
Ranking
distrital
27º, em 51
escolas
6º, em
29 escolas

*Valor Esperado de Contexto em que a escola se insere
**Novo indicador criado pelo MEC que mede a % de alunos com positiva nos exames do 9º e 12º ano e após percurso sem
retenções no respetivociclo de estudos
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O AEPC NO PRESENTE ANO LETIVO
las, bem como as reuniões de
preparação do ano letivo por
parte dos educadores, docentes
e não docentes e a Receção a
estes pela Direção Executiva
e pelo Município, evento que
ocorreu na Adega Cooperativa
de Penalva do Castelo e que
constou de uma reunião geral
de docentes, visita guiada às
instalações e beberete com
prova de espumante.
Em termos gerais, neste início de ano letivo, destacamos:
- O encerramento do Jardim-de-Infância de Antas, em termos de rede escolar (ver caraterização do AEPC em anexo);
- O facto de ter cessado
a nefasta e habitual redução
anual do número de alunos, pelo
menos nos últimos anos, para o
que contribuiu um número significativo de famílias e alunos que

regressaram do estrangeiro;
- A efeméride do 30º aniversário
da escola-sede do Agrupamento, que
será assinalado ao longo do ano letivo
(ver texto em anexo);
- A grande adesão dos pais e encarregados de educação às reuniões
atrás referidas, o que constituiu um
bom indicador do respetivo interesse
e empenho, no sentido de todos (Escola e Família) convergirmos para o
mesmo objetivo: o sucesso educativo
dos nossos alunos;
- A estreia do ensino articulado da
Música no 2º CEB (ver texto em anexo);
- O Plano de Ação Estratégica
para a Promoção da Qualidade das
Aprendizagens que o AEPC se propõe concretizar nos próximos dois
anos e a incidir nos alunos do 1º, 5º e
7º ano, no âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar,
criado pela Resolução do Conselho
de Ministros n.º 23/2016, de 11 de

abril, e que visa “promover um ensino
de qualidade para todos, combater
o insucesso escolar, num quadro de
valorização da igualdade de oportunidades e do aumento da eficiência
e qualidade da escola pública.” Para
tanto, estão definidas 4 medidas que
servem de referência ao nosso Plano
e que são: aumentar os níveis de
proficiência da leitura e escrita nos
alunos do 1.º ano de escolaridade;
promover a transversalidade ao nível
do trabalho colaborativo nos diversos
grupos disciplinares; melhoria dos
níveis de assiduidade, pontualidade,
comportamento e cumprimento de
tarefas, por parte dos alunos, dentro
e fora da sala de aula; projeto Fénix,
que abrange 2 turmas do 7º ano e
pretende o desenvolvimento de práticas pedagógicas diferenciadas e
mais ajustadas ao perfil dos alunos,
nas disciplinas estruturantes de Português e de Matemática.

Caraterização do Agrupamento – 2016/2017

Receção ao Corpo Docente e
Não Docente pelo Município, com
visita à Adega Cooperativa
O ano letivo de 2016/17 iniciou-se
no passado dia 15 de setembro, com
a receção a todos os alunos, desde a
educação pré-escolar até ao ensino
secundário, pelas educadoras, pelos
professores titulares de turma, no
caso do 1º CEB, e pelos Diretores de
Turma, no caso dos restantes ciclos
do ensino básico e secundário.
Na semana anterior, haviam já
decorrido reuniões da Direção Executiva com os pais e encarregados
de educação nos jardins-de-infância
e nas escolas do Agrupamento, que
visaram elucidá-los sobre a organização do presente ano letivo e aspetos
do funcionamento dos jardins e esco-

Educação Pré-escolar
(total – 130)
JI de Esmolfe - 15
JI de Corga - 15
JI de Castelo - 12
JI de Sezures - 15
JI de EBIÍnsua - 73

1º CEB
(total – 219)
Castelo - 24
Roriz - 38
Sezures - 24
EBIÍnsua - 133

2º CEB
(total – 108)
5º ano - 47
6º ano - 61

3º CEB
(total – 215)
7º ano - 87
8º ano – 63
9º ano - 48

CEF - 17

Secundário
(total - 206)
10º ano – 60
11º ano – 93
12º ano – 53
(Regular – 132)
(Profissional – 74)

Total de alunos: 878
Ensino Secundário – Rede de Cursos
Cursos

Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias
Curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades
Curso Profissional de Técnico de Cozinha/Pastelaria (0,5 turma)
Curso Profissional de Técnico de Eletrotecnia (0,5 turma)
Curso Profissional de Técnico Cozinha/Pastelaria (0,5 turma)
Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos (0,5)
Curso Profissional de Técnico de Manutenção Industrial – variante de Eletromecânica (0,5)
Curso Profissional de Técnico de Produção Agrária – variante de Produção Vegetal (0,5)

Anos
10º, 11º e 12º
10º
11º
12º

Número de Educadores e Professores: 110 + 2 Técnicos Especializados (inclui Psicólogo)
Número de Funcionários/Pessoal Não Docente:

É Natal
A todos os elementos da comunidade educativa, manifesto os meus
desejos de um Santo Natal e um Ano de 2017 com muito sucesso pessoal e
escolar / profissional.
A Diretora, Rosa Figueiredo

Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Total

8
41
49

Acesso ao Ensino
Superior 2016:
resultados da 1ª FASE
Decorrida a 1ª fase do último concurso nacional de acesso ao ensino
superior, divulgam-se os resultados no que respeita aos alunos do nosso
Agrupamento.
Do total de 19 alunos que se candidataram, todos foram colocados, a
maioria na 1ª opção que fizeram em termos de curso superior.
As Universidades de Aveiro e da Beira Interior (Covilhã)e os Institutos
Politécnicos de Viseu e de Coimbra são as instituições de ensino superior
que acolhem maior número de estudantes penalvenses, havendo alguns a
frequentarem outras instituições como a Universidade de Lisboa e outros
Institutos Politécnicos região centro.
Os cursos mais pretendidos foram os da área dasEngenharias (Informática;
Informática e Telecomunicações; Informática e Computadores; Eletrónica e
Telecomunicações; Computadores e Telemática e Enfermagem, seguindo-se
os de Gestão, Economia, Contabilidade e Finanças,Tecnologia Alimentar,
Ciências Farmacêuticas e outros.

EM FOCO
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Escola Básica e Secundária

30

30 ANOS AO SERVIÇO DA COMUNIDADE

"Escola Básica e Secundária - Qual o seu papel na formação dos penalvenses?"

Apelamos a todos os ex-alunos,
docentes e não docentes para que
se associem à comemoração do 30º
aniversário da ex-Escola C+S, atual
Escola Básica e Secundária, que está
a ser assinalado ao longo do presente ano letivo de 2016/17.
Nas páginas do “PENA JOVEM”,
de “O PENALVENSE” e no Portal do
AEPC, estamos a dinamizar uma
secção de partilha de testemunhos,
depoimentos, fotografias… que
remetem para o passado de 30 anos
da nossa escola.
Para tanto, os ex-alunos, docentes
e não docentes interessados podem
enviar o seu contributo para o endereço eletrónico espenalva@gmail.
com, até ao dia 15 de cada mês.

escola sede do agrupamento
de escolas de penalva do castelo
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30 ANOS A CONTRIBUIR PARA O
DESENVOLVIMENTO DE PENALVA
DO CASTELO
No âmbito da comemoração dos trinta anos de funcionamento da
escola-sede, saliento o estatuto e importância que este espaço escolar tem
para a comunidade de Penalva do Castelo, considerando a sua intervenção educativa e consequente colaboração para o crescimento de diversas
gerações, enquanto homens e mulheres, assim como profissionais.
Ao longo dos anos de atividade, a Escola tem atualizado o seu
paradigma de ação, adaptando a sua estrutura aos novos desafios da
sociedade, formando os jovens com a transmissão de competências
essenciais para o ingresso no Ensino Superior e/ou integração no
mercado de trabalho. A escola tem preservado e melhorado a relação
com os parceiros locais, atuando com sentido de responsabilidade e de
abertura a uma comunidade cada vez mais envolvida no planeamento
das dinâmicas educativas. As famílias são chamadas a participar no
percurso dos seus educandos, estando hoje representadas no Conselho
Geral de Escola, através da Associação de Pais.
Ao longo dos trinta anos destaco também o relacionamento interpessoal que se vive no seio escolar, com a proximidade saudável entre
alunos, professores e funcionários. No decorrer do tempo mudaram-se
mentalidades, comportamentos e estratégias, mas os objetivos da escola
são os mesmos, passando pela valorização de crianças e jovens com
vista à aprendizagem e ao sucesso educativo e/ou profissional.
Há ex-alunos da Escola de Penalva do Castelo que são hoje avaliados e reconhecidos como excelentes profissionais, nomeadamente nas
áreas da saúde, educação, social, engenharia, arquitetura, economia,
finanças, agricultura, comunicação social, música, mecânica, pintura,
comércio, entre outras áreas da atividade laboral. O sucesso da escola
deve-se à determinação e capacidade dos alunos, associado ao empenho e ao profissionalismo dos bons professores que nesta escola
desempenharam ou desempenham as suas funções.
Devo lembrar também o trabalho incansável e meritório dos órgãos
de direção que nos trinta anos assumiram funções de liderança em
prol do sucesso do estabelecimento de ensino. Uma tarefa cada vez
mais exigente, considerando todos os fatores económicos e sociais do
nosso país.
Na escola partilham-se emoções e momentos únicos que ficam
gravados na memória e na história de vida de cada cidadão.
Saúdo e felicito todos os agentes educativos, na esperança de que
o êxito da escola permaneça e seja constante em benefício do desenvolvimento de Penalva do Castelo.
Michael de Pina Batista, ex-aluno entre 1992/93 e 2001/02,
hoje Formador ligado à formação profissional e pedagógica,
Empresário e Provedor da Santa Casa da Misericórdia local

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE PENALVA DO CASTELO

1986-2016 COMO O TEMPO PASSA TãO DEPRESSA!...
UM BEM ESSENCIAL NO CONCELHO AO
SERVIçO DE TODOS

Como Presidente da Câmara em 1986,
tive o privilégio de fazer parte da criação
do Ensino Secundário em Penalva do Castelo e ao longo de muitos anos, enquanto
membro do Conselho Geral e Presidente
da Assembleia Geral da Associação de
Pais, vi a Escola passar por muitas e
substanciais mutações, até na sua atual
designação.
Sem inauguração, mas com a visita do
Primeiro Ministro à data, Prof. Dr. Cavaco
Silva, já com a Escola em funcionamento,
foi possível desbloquear novas situações,
uma delas também muito importante, a
construção de um Pavilhão Desportivo
que nessa altura era dos melhores na
Região e passou a servir de dia a Comunidade Escolar e após as aulas todos os
Penalvenses.
Recordo-me ainda das diligências feitas junto do Ministério da Educação para
que tudo tivesse início da melhor forma,
com a Comissão Instaladora presidida
pelo Prof. Manuel Cruz.
Foram tempos muito difíceis em que
facultar uma simples fotocopiadora fazia
toda a diferença.
A Escola Secundária, veio colmatar
uma lacuna que marcou negativamente
muitas gerações até 1986, pois até então os alunos do concelho, após o Ciclo
Preparatório-atual 5º e 6º ano-, deixavam
de estudar ou tinham de ir na sua maioria
para Mangualde, ou sair de Penalva do
Castelo como aconteceu comigo.
Assim, a criação da Escola Secundária
bem como a reivindicação que foi sendo
feita, até que a Escola funcionasse até ao
12º ano, foi uma luta que felizmente, com
a Comunidade Educativa, a Comissão de
Pais e a Autarquia deu os seus frutos.

A Educação, COMO ELEMENTO
FUNDAMENTAL DA VIDA DAS PESSOAS passou a estar disponível em
Penalva do Castelo, com anos de atraso,
mas como elemento chave no desenvolvimento das sucessivas gerações de
estudantes que por aquela Escola foram
passando o que naturalmente sefoi
repercutindo positivamente também na
vida das pessoas e do nosso concelho.
No ano letivo 86/87 tinha a Escola
apenas duas dezenas de professores,
mas com muito trabalho, dedicação e
espírito de sacrifício foi-se construindo
a Escola que hoje temos, que nada tem
a ver com aquele início, mas sempre
com o objetivo de dignificar o Ensino, o
Concelho e a Região. Nela já passaram
várias gerações de professores, pessoal
auxiliar e estudantes que, frequentando
ou não depois o Ensino Superior, partilham memórias e sucesso profissional
em diversos domínios.
Foram trinta anos de muitas vicissitudes, mas ao longo de todo este tempo
os Dirigentes Escolares, que têm estado
na Escola, em estreita colaboração
com a Câmara Municipal, as Juntas de
freguesia e as diversas Instituições do
Concelho, num trabalho cooperante e
profícuo, têm vindo a produzir os efeitos
positivos que se vão sentindo e se continuarão a perpetuar.
Dou os parabéns a TODOS quantos,
à sua maneira, foram concretizando a
Escola e o conhecimento que ela deu
e a querem tornar hoje e sempre cada
vez melhor.
Leonídio Monteiro, Advogado e
Ex-Presidente da Câmara

Escola viva

Página 4

dezembro de 2016

AEPC ENVOLVIDO EM PROJETOS AO
ABRIGO DO PROGRAMA ERASMUS+
Dando continuidade ao trabalho
desenvolvido no âmbito do Projeto
MESSAGE (MAKE STUDENTS ADDICTION
- FREE),decorreu o terceiro encontro de
parceiros, entre osdias 2 e 5 de novembro, na Escola-sede do Agrupamento
de Escolas de Penalva do Castelo, que
contou com a presença de 15 docentesprovenientes das escolas envolvidasneste projeto.

Neste evento contámos com a presença dos elementos da GNR e do Centro de Saúde local, que deram
o seu testemunho relativamente à colaboração estreita
que mantêm ao longo do ano com a Escola, colaborando
com os docentes na formação integral dos nossos alunos.
O principal objetivo deste projeto, que tem a duração de dois anos, passa por detetar alunos em risco de
dependência numa fase muito precoce, através da aplicação de uma metodologia de diagnóstico em relação à
predisposição para a dependência. Este encontro entre
nós visou a apresentaçãodos resultados dos questionários

aplicados
aos alunos, encarregados de educação
e professores, sobre os estilos de vida
dos adolescentes das escolas envolvidas neste projeto: Polónia,Roménia, Turquia (país promotor), Itália
e Portugal.
Planificaram-se ainda as próximas etapas do projeto,
decorrendo na Polónia, em janeiro de 2017, o próximo
encontro.
Todo o trabalho resultará na conceção de um guia
para auxiliar os pais e professores na luta contra a dependência, em que se incluem o abuso de substâncias,
álcool, tabaco, droga, Internet, jogos, redes sociais e até
dependências alimentares queafetam negativamente os
alunos e os impedem de viver de forma saudável e bem
sucedida.

Books & MORE – LTT meeting in Germany
No âmbito do projeto Erasmus+ -Books&
More, alunos e professores do Agrupamento
de Escolas de Penalva do Castelo deslocaram-se, entre os dias 6 e 12 de novembro,
ao norte da Alemanha, à cidade de Delmenhorst, para o segundo encontro de trabalho entre os países participantes.

O projeto, que tem como principal objetivo
desenvolver nos alunos competências de leitura
e escrita apoiadas nas tecnologias, foi desenhado
para que neste encontro os alunos elaborassem
tutoriais sobre algumas ferramentas que podem ser
importantes na construção de audiobooks. Deste

modo, nas primeiras sessões de trabalho, os alunos
criaram e apresentaram tutoriais sobre diferentes
assuntos e aplicações.
Depois de uma atividadenoturna na biblioteca
da Max-PlanckGymnasium, os estudantes, em
grupos internacionais, gravaram um audiobook a
partir de uma história (fairy tale) original de cada um
dos países envolvidos (Portugal, Alemanha, França
e Polónia). Ou não estivéssemos todos em terras
dos irmãos Grimm e dos músicos de Bremen. Para
que a inspiração fosse maior, também a neve que
caiu criou um cenário típico de um conto de fadas.
Para além das tarefas planeadas e concretizadas ao longo da semana, houve ainda tempo para

visitar Bremen e Oldenburg.
Na opinião dos alunos e professores envolvidos, o balanço deste meeting foi muito positivo e
a experiência gratificante, sobretudo na aprendizagem que proporcionou para o futuro dos jovens.
Professor Carlos Rodrigues,
coordenador do projeto no AEPC
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ALUNO DE NACIONALIDADE
CHINESA ENTRE NÓS
Zhiqiang Yang é um
jovem chinês que se estabeleceu recentemente em
Penalva do Castelo, com os
seus pais, e que frequenta
a nossa escola desde o ano
letivo transato.
O Clube de Jornalismo
foi ao seu encontro para o
conhecermos melhor e as
suas impressões sobre nós.
CJ - Como te chamas e que idade tens?
Yang - Chamo-me Yang e tenho 15 anos.
CJ - Há quanto tempo estás em
Portugal?
Yang - Há dois anos que estou em
Portugal.
CJ - Onde resides e com quem?
Yang-Vivo em Penalva do Castelo, com
os meus pais.
CJ - Que ano de escolaridade frequentas?
Yang - Frequento o 10º ano profissional,
no curso de cozinha/pastelaria.
CJ - O que achas da escola?
Yang - A escola é interessante. Gosto
muito dos professores, porque são muito
zelosos.
CJ - Tens preferência por alguma
disciplina?
Yang - Gosto de Psicologia.
CJ - Diz-nos o que pensas de Portugal.

Yang-É um país muito atrativo e o clima
é muito agradável.
CJ - Quais as principais diferenças
que encontras entre o teu país de origem
e este?
Yang - Na China há muito mais poluição
do que em Portugal.
CJ - Frequentas alguma atividade
extraescolar?
Yang-Não.
CJ - O que pensas da língua portuguesa?
Yang - A língua portuguesa é bonita,
mas é muito diferente do chinês. Por isso,
é complicado para mim, mas eu gosto.
Entrevista conduzida por alunos
do Clube de Jornalismo

Mais uma vez, o Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo está a desenvolver o programa do Parlamento dos Jovens no Ensino Básico e no Ensino
Secundário.
O programa Parlamento dos Jovens é organizado pela Assembleia da República
(AR), em colaboração com outras entidades, com o objetivo de promover a educação para a cidadania e o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade.
O programa desenvolve-se em várias fases, ao longo do ano letivo, e tem
como objetivos: incentivar o interesse dos jovens pela participação cívica e política; sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões
que afetam o seu presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas
propostas junto dos órgãos do poder político; dar a conhecer o significado do
mandato parlamentar e o processo de decisão da Assembleia da República (AR),
enquanto órgão representativo de todos os cidadãos portugueses eincentivar as
capacidades de argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos valores
da tolerância e da formação da vontade da maioria.
Está a decorrer a primeira fase - a fase de escola – e os nossos jovens estão a
organizar-se em listas e a desenhar as suasmedidas, em obediência aos temas“Os
Jovens e a Constituição – Tens uma palavra a dizer!”, no ensino básico e“40 anos
de Constituição da República Portuguesa e do Poder Autárquico – A que temos
e a que queremos”, no ensino secundário.
As professoras dinamizadoras:
Maria do Céu Gonçalves (Ensino Básico)
e Isabel Serra( Ensino Secundário)
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DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTARIADO CELEBRA-SE COM VISITA À APPDA
Como forma de reconhecer todo o esforço e empenho dedicado pelos voluntários do Banco Local de Voluntariado de Penalva do Castelo no exercício da
sua prática voluntária, bem como assinalar o Dia Internacional do Voluntariado,
celebrado anualmente a 5 de dezembro, foi realizada uma visita à APPDA –
Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo
por alguns dos nossos voluntários e colaboradores do Município.
A APPDA de Viseu existe desde 1998 e procura contribuir para o bem-estar
e qualidade de vida dos seus clientes através de ações multidisciplinares que
permitem o seu desenvolvimento psicossocial e emocional, bem como a sua
autonomia e reabilitação.

No âmbito da sua intervenção direta com os seus cerca de 150 clientes,
a APPDA realiza consultas de pedopsiquiatria e atendimento psicológico; formação e capacitação de pais e professores; ações de sensibilização; treinos
de competências sociais e terapias diversas (Terapia Comportamental ABA,
Terapia Ocupacional, Equitação Terapêutica, Atividades Aquáticas adaptadas,
Terapia da Fala, Psicomotricidade, Dançaterapia, Musicoterapia, entre outras).
O Município de Penalva do Castelo agradece a forma disponível e afável
com que os voluntários locais foram recebidos, congratulando a APPDA pelo
trabalho meritório que tem desenvolvido.

CAMPANHA PELA ELIMINAÇÃO DA
VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES SAI
ÀS RUAS DE PENALVA DO CASTELO
No âmbito do dia 25 de novembro - Dia Internacional pela Eliminação da
Violência Contra as Mulheres, o Município de Penalva do Castelo realizou
uma campanha de rua que pretendeu sensibilizar a comunidade para esta
preocupante problemática que só nos últimos 12 anos vitimou, em Portugal,
mais de 450 mulheres.
A campanha foi lançada junto a alguns dos serviços públicos de Penalva
do Castelo, de modo a que a mensagem de alerta e sensibilização chegasse
ao maior número de pessoas.
Nunca é demais referir que o fenómeno da violência doméstica abrange
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vítimas e agressores/as de todas as condições e estratos sociais e que todos
os cidadãos podem ter um papel determinante na sinalização das situações.

PENALVA DO CASTELO FOI PALCO
DA COMÉDIA “MEU QUERIDO QUE
DEUS HAJA”
A Câmara Municipal acolheu, no dia 24 de setembro, na sede da Banda Musical e Recreativa de Penalva do Castelo, o espetáculo “Meu Marido que Deus Haja”.
Cerca de uma centena de espetadores assistiram a esta comédia, a mais

recente produção do Teatro Olimpo, escrita por André Brun, uma peça que conta
a história de uma ex-imigrante no Rio de Janeiro, Anastácia, viúva, vítima de
violência doméstica no seu primeiro casamento. No decorrer do espetáculo são
dados a conhecer, de forma caricatural, os problemas conjugais de Paulo, marido
de Anastácia, que vive na permanente angústia de tentar superar as qualidades
do primeiro marido da esposa, já falecido.
Com encenação de Casimiro Simões, luz e som de Carlos Duarte, o elenco
é constituído por Ricardo Vinagre, Wilson Subtil, Sara Joaquim e Daniela Neto.
Com este tipo de iniciativas, a Autarquia visa proporcionar momentos culturais
e de salutar convívio.

Câmara Municipal promove medidas de apoio à educação e ao desenvolvimento social
À semelhança dos anos anteriores e como forma de apostar na educação, a
Câmara Municipal apoiou as famílias residentes no concelho, independentemente
da sua situação socioeconómica, com a atribuição dos manuais escolares e respetivos livros de fichas de Português, Matemática e Estudo do Meio aos alunos
do 1º ciclo do ensino básico. A medida, que este ano não contemplou os alunos
do 1º ano dado que os manuais, para este nível de ensino, foram oferecidos
pelo Governo, abrangeu um total de 170 alunos, num investimento que rondou
os 7500,00 Euros.
A par desta medida, as famílias numa situação económica vulnerável e que
residam a mais de 4 km do seu local de ensino, beneficiam de passe ou transporte
escolar totalmente gratuitos, garantindo, deste modo, igualdade de oportunidades
no acesso ao sistema formal de ensino.
Os alunos pertencentes a famílias propensas a marginalização socioeconómica comprovada pelo escalão A têm direito a refeições gratuitas, sendo que os
posicionados no escalão B pagam metade do valor estipulado pelo Ministério da
Educação. As mesmas regras são aplicadas no caso do serviço de prolongamento
de horário.
Estas medidas são de reconhecida utilidade para as famílias, de modo a
fazerem face aos encargos escolares e, direta e indiretamente, contribuírem para
o combate ao abandono escolar.
Os apoios sociais alargam-se, também, aos alunos do concelho que ingressem no ensino superior e cujo agregado familiar comprove estar numa situação
adversa à sua frequência, podendo os mesmos candidatar-se a uma das 8
bolsas oferecidas pelo município, com o valor de 1 200,00 Euros anuais, para
que construam o seu percurso escolar e formativo num sistema de igualdade de
oportunidades de acesso e sucesso.
Estas medidas são ferramentas de combate à pobreza e procuram erradicar
situações de desigualdade social e promover o desenvolvimento social, económico
e cultural do concelho, com munícipes cada vez mais informados, instruídos e
civicamente participativos.
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AEPC (curso profissional de Técnico de Cozinha/Pastelaria) OBTEVE
O 2º PRÉMIO DO CONCURSO “Delícia de Maçã Bravo de Esmolfe”
Promovido pela Câmara Municipal
e integrado no programa da XXI Feira
da Maçã Bravo de Esmolfe, decorreu o
II concurso “Delícia de Maçã Bravo de
Esmolfe”, com o objetivo de criar ou
reinventar um doce/bolo típico para o
concelho, segundo fonte do Município.
A concurso estiveram 7 doces/bolos, em que o
ingrediente principal e obrigatório era a Maçã Bravo
de Esmolfe.
O júri, constituído por Chef Paulo Cardoso –
Restaurante Parador Casa da Ínsua, Chef Henrique
Sampaio – Restaurante Paço dos Cunhas, e Professor Mário Dias – Diretor da Escola Profissional de
Hotelaria de Manteigas, deparou-se com grande dificuldade em eleger os vencedores, dada a qualidade
e variedade apresentada pelos concorrentes.
Os três primeiros classificados foram:
1º - “Bolo de Maçã Bravo de Esmolfe” - Maria
Ilda Martins Pires;
2º - “Caramujo de Bravo” – Agrupamento de
Escolas de Penalva do Castelo;
3º - “Floribravo” – Restaurante “O Telheiro”.
Para além dos premiados, participaram: Santa

Presidente do Município entrega 2º Prémio ao Francisco Policarpo,
Delegado de Turma do 11ºC - CP
Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo - “Surpresa de Maçã”; Elisa
Moniz Martins de Araújo Cardoso - “Doce de Maçã Bravo de Esmolfe”;
Rosa Maria Pais da Costa Albuquerque - “Boliqueiro de Maçã Bravo de
Esmolfe” e Maria Dolores Leitão Amaral Oliveira - “Torta de Maçã do
Bravo à Moda”.

Londres

Viajar para Londres, para mim, é…
Aquele cheiro a pão quente e café que sentimos quando
estamos dentro de um avião, os bebés a chorarem e aquela
vista fantástica do céu. Como é bom viajar de avião! Sentes
que estás no topo do mundo. E depois bebes um chocolate
quente que te faz sentir melhor ainda...
Chegas ao teu destino, Londres, e sentes-te finalmente
em casa depois de tanto tempo. Sentes-te melhor que
nunca e sabes que nada, nem ninguém te pode roubar
aquele momento, aquele sentimento, aquela alegria. São
momentos únicos que guardamos para todo o sempre.
Infelizmente, o que é bom acaba rápido e com o fim
das férias o sonho termina. Voltamos à realidade…
Mas, guardamos esta viagem na nossa memória!
Fátima Rebelo, 8ºB
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ONDE PARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
- Frequentou a escola primária em Pindo de
Baixo até 1988, ano em que ingressou na nossa
escola para prosseguir a sua escolaridade. Que
recordações guarda desse tempo, na escola em
Pindo e na nossa?
- Guardo muitas e boas recordações desse
tempo. Da escola primária de Pindo lembro as brincadeiras do recreio e do caminho, essencialmente
quando regressávamos a casa. Recordo ainda as
vezes que cuidávamos do jardim. Das idas à fonte
mais próxima onde buscávamos a água para que
o jardim da escola se mantivesse sempre bonito.
Da vossa escola guardo no coração o bom relacionamento que sempre tive com os colegas/amigos,
com os professores e todos os auxiliares, alguns
deles ainda hoje a trabalharem.
- Quais as disciplinas que mais a cativavam?
Porquê?
-De um modo geral, gostava de todas as disciplinas, no entanto gostava mais das disciplinas
práticas e de ciências.
- Inversamente, quais as que despertavam
menor interesse?
- Menos interesse…francês e inglês, embora
me empenhasse. Não eram disciplinas que me
motivassem muito.
- Sabemos que é encarregada de educação,
com dois filhos estudantes. Parece-lhe que a
escola mudou muito? Em que aspetos?
- Mudou nalguns aspetos, uns para melhor,
outros talvez para pior… Julgo que, em termos de
relações humanas, não se evoluiu para melhor.
Penso que atravessamos uma crise de valores
e de respeito pelos outros, o que impede muitas
vezes que se façam verdadeiras amizades, como
acontecia no meu tempo. Por outro lado, há uma

exigência a nível curricular muito elevada. Tudo
está focado em resultados e por vezes esquece-se
o crescimento “global” das crianças que, em minha
opinião, não se centra apenas em aprendizagens
curriculares, mas também em vivências para as
quais “não têm tempo”.
- Concluído o ensino secundário, qual foi o
seu percurso escolar e formativo?
-Concluído o ensino secundário, ingressei para
o Instituto Superior de Ciências Educativas, no
curso de Professores do Ensino Básico 1º Ciclo.
Concluí o bacharelato em 9 de julho de 1999, no
entanto continuei a minha formação e em 30 de junho de 2000 concluí a licenciatura no mesmo curso.
- Porquê essa opção?
-Sempre gostei de ensinar e de dar o melhor
de mim às crianças. Esta opção de vida permitiu
que ao longo de quase 16 anos me dedicasse ao
ensino e ao convívio diário com crianças a quem
tanto dei, mas de quem tanto recebi.
- E em termos profissionais, até às funções

A Escola-sede regista 30 anos de funcionamento e várias têm sido as
fornadas de alunos que por aqui passaram e ﬁzeram o seu percurso escolar.
E surgiu a ideia: o que é feito dos nossos ex-alunos? Que rumo seguiram?
Que recordações guardam desta casa que também foi deles?
Após a estreia desta secção na edição nº 44 do PENA JOVEM, em abril de
2007, coube agora a vez a uma ex-aluna nascida em abril de 1978 e que, após
o cumprimento do 1º ciclo na ex-escola primária de Pindo de Baixo, em 1988,
desenvolveu aqui o seu percurso do 5º ao 12º ano, entre os anos letivos de
1988/1989 e 1995/96, tendo frequentado e concluído o ensino secundário,
no curso tecnológico de Administração.
Seguiu-se o ensino superior, com a licenciatura em Ensino Básico 1º Ciclo,
no Instituto Superior de Ciências Educativas, tendo concluído o curso no ano
letivo de 1999/2000.
Atualmente, exerce a atividade proﬁssional de Vereadora da Câmara
Municipal a tempo inteiro, com o Pelouro da Educação.
Referimo-nos a LuCÍLia maria da SiLVa CoSTa, que nos acolheu num
destes dias de dezembro, no seu gabinete de trabalho situado na CM.

atuais no executivo municipal?
-Iniciei a minha vida profissional ainda antes
de terminar a licenciatura. Trabalhei em várias
escolas e em vários lugares ao longo de 16 anos:
Lisboa,São João da Pesqueira, Sernancelhe,
Coimbra, Penalva do Castelo e Aveiro.
- Desde as últimas eleições autárquicas,
em 2013, integra o executivo municipal como
Vereadora com o Pelouro da Educação. Que
balanço faz desta experiência?
-É uma experiência de vida diferente mas muito
enriquecedora. Apesar de todas as dificuldades que
se vão encontrando ao longo desta caminhada,
faço um balanço positivo. É claro que nem tudo é
perfeito e por vezes nem tudo corre como o desejado, no entanto existe uma boa relação entre a
Escola e o Município,
o que tem permitido
o sucesso de muitas
atividades enriquecedoras e importantes
na vida académica
das nossas crianças.
- Como é que surgiu nessas funções?
-Surgi nestas
funções a convite do
Senhor Presidente
Francisco Carvalho.
Penso que considerou
a minha experiência
na área da educação.
- Como Vereadora, há algum episódio ou facto curioso em que esteve
envolvida, a tenha
sensibilizado especialmente e queira partilhar
connosco?
-Posso falar-vos de um pequeno gesto, mas para
mim muito significativo, que aconteceu no final do ano
letivo anterior numa escola do concelho, em que um
grupo de crianças me ofereceu um ramo de flores.
Um pequeno gesto que conforta qualquer um e que
dá força para que se continue esta caminhada com
entusiasmo e vontade de fazer melhor a cada dia.
- Como carateriza o nosso concelho em
termos de educação/ensino?
- Penso que temos uma oferta formativa muito
mais diversificada do que no meu tempo, o que
permite aos alunos um leque mais variado de
escolhas. No entanto, dado o reduzido número de
alunos, o que se tem acentuado nos últimos anos,
por vezes não há possibilidade de se formar turmas
nalgumas disciplinas. Saliento que este não é um
problema apenas do nosso concelho, mas sim de
todos os concelhos do interior. A nível dos resultados, tem-se verificado uma melhoria significativa,

A nossa ex-aluna de
hoje, aquando da
entrada na Escola
C+S em 1988

o que a meu ver é um sinal positivo da educação/
ensino no nosso concelho.
- O edifício dos antigos paços do concelho
estará em obras, pelas indicações que apresenta. Pode dizer-nos que utilidade terá quando
terminarem as obras?
O edifício dos antigos paços do concelho
encontra-se devoluto e num avançado estado de
degradação, o qual,além de constituir uma ameaça
perigosa para a circulação de transeuntes e de
veículos, não dignificava a Vila, pelo que era urgente realizar obras no mesmo. Auscultámos várias
pessoas, equacionaram-se vários projetos e ideias,
no entanto acabámos por tentar juntar o útil ao agradável, optando por instalar no mesmo uma “Loja
do Cidadão - terceira geração”, que irá albergar os
serviços de Finanças e do IRN (conservatórias do
registo automóvel, civil, predial e notariado); uma
vez com esta finalidade, o Município será contemplado com uma verba de Eur 350.000,00 para
as referidas obras. A candidatura para obtenção
destas verbas está efetuada e aprovada, as obras
já se iniciaram e em meados do próximo ano os
serviços referidos serão instalados.
- E quando estará pronto?
-A previsão aponta para finais de julho de 2017.
- Se tivesse uma varinha de condão, o que é
que faria para tornar o mundo melhor?
- Essa varinha de condão certamente teria que
trazer paz e todos os valores essenciais para uma
vida em sociedade melhor do que aquela que nos
apraz no momento, que permitisse às pessoas
serem mais felizes.
- E a nível do nosso concelho?
- Se tivesse uma varinha de condão para
tornar o nosso concelho melhor, colmataria todas
as carências que o mesmo ainda revela, nomeadamente: criação de uma acessibilidade condigna
à A25, construção de um pavilhão multiusos e um
auditório, melhoria da rede viária em todas as freguesias, promoveria obras nos estabelecimentos
de ensino, dotando-os de melhores condições para
os professores e alunos, bem como para o pessoal
auxiliar. Construiria várias ETARes para melhorar
o nosso ambiente e gostaria ainda que houvesse
fábricas instaladas no concelho que promovessem
a criação de emprego, contribuindo decididamente
para a melhoria da economia familiar.
- O que aprecia fazer nos seus tempos livres?
- Nos meus tempos livres, gosto de me dedicar à família, essencialmente aos meus filhos,
pois nem sempre a vida me permite dedicar-lhe o
tempo que eles merecem. Também gosto de fazer
caminhadas,ler…
- Muito obrigado pelo tempo que nos dispensou!
Entrevista conduzida por:
Diogo Silva e Luís Sousa, 12ºB
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Ex-aluno da Escola Básica e Secundária lançou álbum de BD no Festival da Amadora
Rafael Sales é um jovem penalvense que
frequentou a nossa escola-sede, onde concluiu o ensino secundário através do curso
profissional de Técnico de Turismo, e enveredou pelas artes plásticas e multimédia
em termos de ensino superior, já que a sua
propensão para os rabiscos “falou mais alto”,
como se costuma dizer.
Depois de uma primeira experiência com
a publicação de um pequeno livro de banda desenhada da sua autoria, editado pela
Santa Casa da Misericórdia de Penalva do
Castelo, chegou a vez, recentemente, de ver
o seu talento reconhecido, por uma editora,
com a publicação de um álbum na “Meca” da
BD em Portugal: a cidade da Amadora e o seu
Festival Internacional.
O Clube de Jornalismo aproveitou a
efeméride para dialogar com o novo autor
de BD, num destes dias em que nos visitou e
aproveitou para rever a sua escola, onde fez
os seus primeiros rabiscos e para oferecer
um exemplar do seu álbum à Biblioteca, com
dedicatória, o que registamos com agrado.
CJ - Quais são as tuas habilitações literárias?
Rafael Sales - Tenho uma Licenciatura em artes plásticas e multimédia pela escola superior de educação de
Viseu. Antes disso, andei aqui nesta escola, onde concluí
o Curso Profissional de Turismo.
CJ - Quantos anos tens?
RS - Tenho 23 anos, feitos ontem!
CJ - Conta-nos como nasceu a tua vocação para
a banda desenhada.
RS - Sempre gostei muito de desenhar e de ler banda
desenhada. Cheguei a uma altura, por volta dos 11, 12
anos, comecei a ler muito na Internet e a querer fazer as
minhas próprias histórias. Fazia as minhas personagens,
fazia muitos rabiscos nos cadernos, durante as aulas
(risos). E assim continuei até que consegui criar a minha
primeira história, que foi agora publicada, “Detetive Raton”.
CJ - O que te motiva verdadeiramente para desenhar?
RS - Principalmente, criar histórias. Gosto muito de
contar histórias. E a razão é sempre essa, seja nos desenhos
livres, seja nas ilustrações, na banda desenhada. Também é
uma motivação saber que as pessoas têm gosto na leitura
da minha obra.
CJ - Eis-nos agora perante um “Detetive Raton”.
Como surgiu a obra e o contacto com a editora?

RS - Quanto à obra, criei uma história, tentando inserir
as personagens num meio parecido com o de Penalva do
Castelo, uma vila pequena. Queria que a personagem
principal fosse um detetive. Então, comecei a desenvolver
o enredo há cerca de dois anos. Quando acabei, enviei
para várias editoras. Nem todas responderam, ou, quando
o faziam, afirmavam que não estavam interessadas. Mais
tarde, voltei a tentar e a Editora Escorpião Azul acedeu ao
meu pedido, dizendo que gostaria de fazer a apresentação
da minha BD no Festival de BD
da Amadora. E foi
assim!
CJ - Achas que em Portugal é possível viver desta
profissão?
RS - Infelizmente, não.
Gostava muito, tal como
outros autores, mas ainda é
um meio pouco divulgado,
também não há muitos
leitores, as editoras não
distribuem muito este tipo
de livros… Penso que não
há nenhum autor de BD
que viva exclusivamente
disso. Vamos fazendo
outros trabalhos, alguns
como freelancer, ilustração, … Outros têm
mesmo uma profissão
e dedicam-se à BD apenas como hobby e pela
paixão que é fazer BD

e contar “histórias aos quadradinhos”.
CJ - Já desempenhaste certamente outras profissões. Qual foi aquela de que gostaste mais?
RS - Apesar de não ser concretamente uma profissão,
gostei bastante de ter estagiado na Casa da Ínsua, no
âmbito do Curso de Técnico de Turismo que frequentei
e concluí aqui na escola. Era rececionista e, na época,
não gostava muito dessa área. Hoje, olhando para trás,
reconheço que foi uma boa experiência, onde conheci
boas pessoas. Apesar de não ter nada a ver com a área
do desenho e da ilustração, guardo boas memórias
do tempo que lá passei.
CJ - Tens outras atividades que
gostes de fazer?
RS - Sim. Gosto de música. Venho,
também, de uma família de músicos.
Já tive alguns projetos musicais, toco
guitarra. Gosto de ler, sobretudo banda
desenhada, de ouvir música, de ver filmes
e séries, de futebol … e do Benfica. (risos)
Clube de Jornalismo
Eis a sinopse da editora sobre o álbum
“Detective Raton” (126 páginas, 12,00 Eur):
Numa pequena vila no interior de Portugal, o desaparecimento de uma criança
leva a uma investigação por parte de Raton
Meireles, o detective da zona. Com a ajuda
dos habitantes da vila, vão-se reunindo
as pistas por forma a encontrar a menina
desaparecida, e devolver a normalidade à
vila de Batoque.
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No passado dia 6 de dezembro, comemorámos
o Dia Internacional da Pessoa com Deﬁciência,com
a realização de atividades.
Neste âmbito, foram colocados vários cartazes

escola viva
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nas escolas do Agrupamento alusivos à temática da
deﬁciência e distribuídos marcadores de livros aos
professores e aos alunos, tendo em vista sensibilizar toda a comunidade educativa para os direitos
da igualdade destas pessoas. No hall das escolas
Básica de Ínsua e E.B.3/Secundária, foi passandoo
ﬁlme “Cordas”, relativo à temática em questão.
Ao longo do dia estivemos nas salas dos alunos do 1º ciclo e do Jardim de Infância da escola
Básica de Ínsua, tendo em vista sensibilizar as
crianças quanto aos valores fundamentais para
o desenvolvimento de uma sociedade inclusiva.
Esta iniciativa promoveu a participação ativa das
crianças, tendo suscitado perguntas e curiosidades
por parte destas.
Iniciativas desta natureza criam valor para a comunidade escolar e aﬁrmam a escolacomo um lugar
privilegiado para a formação integral da Pessoa.
O Departamento de Educação Especial

Penalva do Castelo lança projeENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO DA
to de combate à obesidade infanMÚSICA NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
til, visando as crianças que frePartindo de uma proposta apresentada pela Associação de Pais e validada pelo Agrupamento de
quentam os Jardins de Infância e Escolas,
e depois de assegurado o financiamento por parte da Câmara Municipal, vai iniciar-se no presente ano letivo a oferta do Ensino Artístico Especializado da Música no Agrupamento, encontrando-se
Escolas do 1º Ciclo
15 alunos inscritos no 5.º ano de escolaridade.
A Unidade de Cuidados à Comunidade, em articulação com o Agrupamento de Escolas do concelho, lançou o projeto “Penalva Saudável”,
com o objetivo de combater a obesidade infantil.
Dirigido a todos os alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino
básico, o projeto, que se iniciouem novembro, visa proceder à classificação do estado nutricional desta população, bem como dotar as crianças
de conhecimentos sobre a importância de uma alimentação saudável.
Numa primeira fase, será efetuada a avaliação das crianças, através
da medição do peso, altura e cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal),
com base nas Curvas de Crescimento da Organização Mundial da Saúde
(OMS) – “Curvas de Percentil”.
Depois da obtenção destes dados, os alunos serão alvo de diversas
abordagens no âmbito de temáticas consideradas essenciais, designadamente o tipo de lanches consumidos nos jardins e escolas, a importância
do pequeno-almoço e o consumo de fruta”.
O projeto contempla, em paralelo, sessões dirigidas aos alunos e
aos educadores.
A implementação deste projeto, dirigido a mais de 351 alunos, sendo
131 a frequentarem o jardim de infância e 220 a frequentarem o 1º ciclo,
tem como finalidade esclarecer de modo a que as pessoas possam tomar
decisões de uma forma assertiva e informada.
A UCC local

Esta oferta, regulada pelo Decreto-Lei n.º 176/2012, Diário da República nº 149, Iª Série, de 2 de
agosto, tem início no 5º ano do 2º ciclo do ensino e é composto por cinco anos (5º ao 9º ano), conferindo
diploma.
O ensino articulado é uma forma de frequentar o ensino da Música, em que o Conservatório e a escola
regular se articulam entre si, de forma a aliviar a carga horária do aluno e não duplicar disciplinas. Nesta
modalidade, o aluno frequenta um plano de estudos especificamente adaptado, em que as disciplinas
do Conservatório são integradas na matriz curricular da escola regular.
É um regime de ensino comparticipado pelo Estado e permite que, após conclusão do 9º ano de
escolaridade, os alunos que pretendam ingressar no curso secundário de música possam ingressar no
Conservatório, mediante a realização de uma prova de acesso.
Criadas as condições para levar a bom porto esta experiência, foram assinados, no dia 13 de
setembro, os protocolos entre as entidades envolvidas: Agrupamento de Escolas; Câmara Municipal de
Penalva do Castelo, Conservatório Regional de Música de Ferreirim e Banda Musical e Recreativa de
Penalva do Castelo.
Agora “vamos deitar mãos à obra” e esperar que os frutos deste projeto proporcionem aos nossos
alunos o desenvolvimento de competências que contribuam para a sua plena formação.
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MEGA ATLETA
A fase local do
Mega Atleta do
nosso Agrupamento de Escolas
realizou-se dia 23 de novembro. Este
ano efetuou-se em cada turma uma
pré-seleção dos alunos pelo respetivo
professor de Educação Física.

Mega
Salto

Mega
Sprint

Deste modo, todos os alunos do 5º ao 12º ano de
escolaridade participaram no Mega Sprinter e no Mega
Salto. Os alunos que mais se evidenciaram na competição intra-turma foram selecionados para esta fase do
Mega Atleta.
Nesta prova apuraram-se os alunos que irão representar o nosso Agrupamento no Mega Atleta da Coordenação Local do Desporto escolar de Viseu, a realizar
no dia 2 de março de 2017, no Complexo Desportivo do
Fontelo, em Viseu.
Os alunos participantes revelaram bastantes capacidades e potencialidades. Todos se aplicaram com grande
empenho para obterem boas classificações.

Os alunos vencedores em cada prova foram os seguintes:
Infantil A
Infantil B
Iniciado
Juvenil
Júnior
-------Francisca Silva Mariana Cardoso Beatriz Faro
-------Ricardo
Tiago
Hugo Matos
Gonçalo Martins
-------Silva
Magalhães
-------Francisca Silva Ângela Rodrigues Beatriz Faro
-------Samuel
Leandro
Tiago
Marcelo
Gonçalo Martins
Oliveira
Soares
Magalhães Albuquerque

Corta-Mato
No dia 9 de novembro, realizou-se o
Corta-mato escolar do Agrupamento de
Escolas de Penalva do Castelo. Participaram alunos do 5º ao 12º ano.
Foi uma tarde desportiva onde o
entusiasmo, o empenho e alegria estiveram bem evidentes nos rostos dos
alunos participantes. A prova decorreu
nas instalações da Escola Secundária. As
distâncias percorridas variaram conforme o escalão etário e o género.

Infantil A

Erika Ferreira
Fábio Ferreira

Primeiros classificados em cada escalão etário:
Infantil B
Iniciado
Juvenil

Sara Melo
Rodrigo Marques

Ângela Rodrigues
João Lopes

-------João Carvalho

Júnior

-------João Gonçalves

Os primeiros seis classificados em
cada escalão/género ficaram apurados
para representarem o nosso Agrupamento no Corta-mato da Coordenação
Local do Desporto Escolar de Viseu, a
realizar-se no dia 30 de janeiro de 2017.
No final foram entregues as medalhas
aos três primeiros classificados em cada
escalão/género. Foi, como já é habitual,
uma atividade muito aguardada, bastante participada e enriquecedora.
O Coordenador do
Clube de Desporto Escolar,
Professor António Fortuna
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CONCERTO NATALÍCIO DE SOLIDARIEDADE
A noite do último dia deste 1º período, 16 de dezembro, teve mais
magia com a realização de nova edição do Concerto Natalício de Solidariedade a favor dos Bombeiros Voluntários de Penalva do Castelo
A atividade constituiu um grande êxito, não só pela elevada participação dos “artistas” (alunos da educação pré-escolar, do 2º CEB
e os do 7º ano que frequentam a disciplina de Música, professores,

FESTA DE NATAL
2016
Na tarde do último dia deste 1º período, 16 de dezembro,
decorreu uma Festa de Natal para os alunos do 1º, 2º e 3º
CEB e do secundário.
Com a colaboração da Associação de Estudantes e a
intervenção direta de alunos do 7º e 8º ano e do secundário,
assistiu-se a interpretações musicais, de vários géneros e a
solo ou em grupo, além de exibição de danças.

assistentes operacionais e bombeiros), mas também pela adesão em
massa do público, onde se destacavam os pais / encarregados de
educação e outros familiares dos alunos participantes.
Todos comungaram do mesmo espírito de solidariedade a favor
dos nossos “soldados da paz”, dando assim mais sentido à quadra
que atravessamos.
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
ASSINALOU “DIA DO DIPLOMA” 2016
O "Dia do Diploma" 2016 ocorreu no passado dia 16.
Seguem-se alguns registos fotográficos do evento e a respectiva notícia, na página seguinte.
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ASSINALOU
“DIA DO DIPLOMA” 2016

Prémio do Quadro de Excelência
do Agrupamento 2016*
1º CEB
ALUNO
Gonçalo Almeida
Carla Sofia Sousa
EBI de Ínsua – 4ºB
Matilde Albuquerque Vieira
EB1 de Castelo – 4º Diogo Albuquerque Oliveira
ESCOLA E TURMA
EBI de Ínsua – 4ºA

● PRÉMIOS DO QUADRO DE EXCELÊNCIA DO AGRUPAMENTO
● PRÉMIOS DE MÉRITO “MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA” - ALUNOS DO 12º ANO
● PRÉMIOS “ALUNO EXCELÊNCIA – CRÉDITO AGRÍCOLA”
● ENTREGA DE DIPLOMAS DO ENSINO SECUNDÁRIO E DE CURSO EFA
Segundo o MEC – Ministério da Educação e
Ciência, o “DIA DO DIPLOMA” integra o calendário
escolar de cada ano letivo, em todas as escolas e
em data a definir por cada uma, e consiste numa
ação formal de entrega de certificados e diplomas
aos alunos que tenham concluído o ensino secundário no ano letivo anterior, quer no regime regular,
quer no regime profissional.
No nosso Agrupamento foi decidida a data
do passado dia 16 de dezembro para a realização deste evento de especial significado para os
nossos ex-alunos do 12º ano e para aqueles que,
pelo seu empenho e mérito escolares, mereceram
ser reconhecidos e passaram a integrar o Quadro
de Excelência do Agrupamento, de acordo com o
artigo 137º do seu Regulamento Interno.
Na sequência de protocolo existente com o
nosso Agrupamento de Escolas, a Caixa de Crédito
Agrícola do Vale do Dão e Alto Vouga também
reconheceu e procedeu à entrega de um prémio pecuniário aos alunos que concluíram o ensino básico
(2º e 3º ciclos) e o ensino secundário, quer regular,
quer profissional, com melhor aproveitamento.
Os quadros de excelência são organizados por
ciclos de escolaridade no 1º, 2º e 3º ciclos e por
anos de escolaridade no ensino secundário.
O artigo 137º do Regulamento Interno estipula
que são reconhecidos os alunos que revelem excelentes resultados escolares, sendo os Critérios de
Reconhecimento os que a seguir se transcrevem:
1.
No final do 1º CEB, obtenção da classificação de Muito Bom a Português, Matemática

e Estudo do Meio e, pelo menos, Bom às outras
áreas;
2.
No final do 2º e 3º CEB, obtenção de nível
5 a todas as disciplinas, ou nível 4 a uma e nível 5
às restantes;
3.
Em cada ano do ensino secundário, obtenção de média superior a 17 valores.
A Sessão Solene do referido dia 16 decorreu
no Pavilhão dos Bombeiros Voluntários de Penalva do Castelo, à tarde, desta vez no final do 1º
período escolar, no que constituiu uma mudança
em relação às últimas edições, precisamente para
permitir a participação de todos os atuais alunos
do Agrupamento.
A moldura humana que participou no evento
revelou-se assim muito significativa, em que se
destacaram os alunos reconhecidos e diplomados,
alguns pais e outros familiares de alunos, especialmente dos premiados.
A Mesa de Honra da Sessão foi presidida pela
Diretora do Agrupamento, Dra. Rosa Figueiredo,
que teve a companhia da Representante do Presidente do Conselho Geral do nosso Agrupamento,
Professora Judite Assis, do Presidente da Associação de Pais / Enc. de Educação, sr. Anselmo Sales,
do Presidente da Câmara Municipal, sr. Francisco
Carvalho, e da Direção do Crédito Agrícola do Vale
do Dão e Alto Vouga, Dr. Vítor Gomes.
A todos os alunos reconhecidos e premiados,
apresentamos as nossas felicitações e os votos
para que continuem a trilhar um percurso de
sucesso.

Ano de
escola.
6º

Ano
escola.
9º
Ano de
escola.
10º
11º
12º

2º CEB
ALUNO
Rafael Coelho Martins
Joana Isabel C. Macário
Filipa Correia Cabral
Raquel de Jesus Pais
Rui Tomás A. L. Cabral
3º CEB
ALUNO
------------------------------ a)
SECUNDÁRIO
ALUNO
Carolina Rafaela M. Alexandre
Ana Raquel S. Melo
Inês Morais Costa
Dário Alexandre Matos
Tiago Almeida Cruz
Mariana Figueiredo Sequeira

a) Nenhum aluno reuniu os requisitos definidos
* alunos com melhor aproveitamento no final de cada
ciclo do ensino básico (1º, 2º e 3º CEB) e por
ano de escolaridade do ensino secundário,
de acordo com artigo 137º do RI do AEPC

Prémio “Aluno Excelência Crédito Agrícola” **
CICLO

ALUNO E TURMA

2º CEB

Rafael Coelho Martins, 6ºA
Tiago José Machado Magalhães, 9ºB

3º CEB
SECUNDÁRIO Regular
SECUNDÁRIO Profissional

Francisco Almeida Carvalho Matos, 12ºA
Ricardo Miguel Almeida G. Lopes, 12ºC

** o aluno com o melhor aproveitamento no final de cada ciclo (2º e 3º CEB e ensino
secundário regular e profissional)

PRÉMIO DE MÉRITO “MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO E CIÊNCIA” ***

CURSO

ALUNO

Científico-humanístico de
Ciências e Tecnologias
Profissional de Técnico de
Eletrónica, Automação e
Computadores

Francisco Almeida
Carvalho Matos
Ricardo Manuel Almeida
Gomes

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

A Direção do Agrupamento
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LUÍS MARTINS, DO 12ºC, É O NOVO PRESIDENTE
DA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES

Com o início de mais um ano letivo, a Associação de Estudantes da Escola-sede foi a
votos, como se costuma dizer, para eleger os
seus órgãos, o que sucedeu no passado dia
21 de outubro.
Três listas apresentaram-se a sufrágio,
uma liderada pelo Luís Martins, do 12ºC, outra
pelo Francisco Policarpo, do 11ºC, e outra
pelo Marco Soares, do 9ºD, tendo a campanha eleitoral decorrido de forma animada nos
dias anteriores.
Saiu vencedora a lista P, com um resultado

expressivo de
64,7% (maioria absoluta),
logo à 1ª Volta, o que não é
comum acontecer quando
estão três listas na corrida.
A tomada
de posse deu-se no dia 7
de novembro,
altura em que
os novos elementos dos
três órgãos
assinaram a
ata e “se comprometeram a desempenhar com responsabilidade as funções que lhes foram atribuídas, tendo
sempre em conta o bom nome e os interesses da
Associação e da Escola”.
Seguem-se os resultados:
Alunos inscritos: 396
Votantes: 340 (85,8%)
Abstenção 58 (14,2%)
Votos brancos: 1
Votos nulos: 8
Lista I: 31 (9,1%)
Lista L: 80 (23,5%)
Lista P: 220 (64,7%)
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Visitas de estudo

Neste 1º período, realizaram-se as seguintes
visitas de estudo:
- No passado dia 24 de novembro, os formandos
das turmas 9ºD (CEF T3 de Operador de Informática
e de Eletricista de Instalações), 10ºB (Profissional
de Eletrotecnia) e 12ºC (Profissional de Manutenção
Industrial – Eletromecânica e de Produção Agrária
- Vegetal), visitaram a EMAF2016 – Feira Internacional de Máquinas, Equipamentos e Serviços para
a Indústria, que decorrerá na Exponor – Porto.
- Contextualizados pelas atividades de formação das disciplinas de Economia (11ºC), Área de
Integração e da componente técnica (12ºC), os
formandos dos cursos profissionais de Técnico
de Cozinha/Pastelaria – 2º ano, turma 11ºC, e de
Técnico de Manutenção Industrial – Eletromecânica
– 3º ano, turma 12ºC, visitaram a empresa-âncora
da nossa região, a fábrica de automóveis Peugeot/
Citroen do Grupo PSA, em Mangualde, na manhã
do passado dia 6 deste mês.
- No mesmo dia e no âmbito das atividades de
formação da componente técnica do respetivo curso,
os formandos da turma 9ºD (CEF T3 de Operador de
Informática e de Eletricista de Instalações) rumaram
mais uma vez até à região do Grande Porto, com o objetivo de conhecerem a empresa JP – Inspiring Knowledge, situada na Maia e que se tornou conhecida por
ter fabricado o famoso computador “Magalhães”, e de
participarem num workshop no Visionarium – centro
de ciência localizado na Vila da Feira.
- Na tarde do dia 13 de dezembro, os alunos das
três turmas do 5º ano rumaram ao Monte de S.ta Luzia,
nos arredores de Viseu, para conhecerem e explorarem o Museu do Quartzo (ver notícia neste jornal).

Entrevista ao Presidente da Associação de Estudantes
CJ- Como te chamas e que idade tens?
- Chamo-me Luís Miguel Martins e tenho 19
anos de idade.
CJ - Que ano e curso estás a frequentar?
- Estou no 12º ano e frequento o Curso Profissional de Técnico de Produção Agrária.
CJ- Como surgiu a ideia de formação
desta lista para as eleições da Associação de
Estudantes?
- A ideia de formação desta lista surgiu porque,
ao longo destes anos todos em que frequento esta
escola, vi que a Associação de Estudantes tem
andado bastante “apagada”, e achei que tinha
capacidades para reunir uma equipa trabalhadora
e colaborante, que me ajudasse a “reerguer” e a
mudar a Associação.
CJ- É a 1ª vez que fazes parte de uma lista?
Se não, que outra função já desempenhaste?
- Não, não é a 1ª vez. No ano letivo 2012/2013,
participei na lista liderada pelo Alexandre Videira
(ex-aluno), na parte da Ação Social. Nos anos letivos

2013/2014 e 2014/2015, fui tesoureiro pelas listas do
Pedro Martins e do Francisco Almeida (também ex-alunos). No ano letivo 2015/2016, liderei uma lista,
mas perdi por uma margem mínima de 37 votos.
CJ- Na tua opinião, quais as características
que um candidato a Presidente da AE deve ter?
- Um presidente de uma Associação de Estudantes deve ser educado, respeitador, amigo, trabalhador
e, principalmente, um exemplo para todos os alunos.
CJ- Por quantos elementos é constituída
a lista e que anos frequentam esses alunos?
- A lista é constituída por 30 elementos, estando
todos a frequentar entre o 7º e o 12ºano.
CJ- Quais os vossos principais objetivos?
- Alguns dos nossos principais objetivos passam
pela criação da Rádio Escolar, criação de uma caixa de sugestões, dando oportunidade aos alunos
de exporem as suas opiniões e críticas junto dos
elementos da Associação de Estudantes, e pela
criação de algumas atividades, como, por exemplo,
torneios desportivos e Festival da Canção.

CJ- Como te sentiste durante todo o processo das eleições? E depois da vitória?
- Confesso que durante o processo das eleições andei bastante nervoso. Foi o 2º ano em que
me candidatei. Encontrei bastantes dificuldades e
calhou ser num ano em que houve 3 listas candidatas. Logo, o sentimento de ansiedade foi maior.
Depois da vitória, eu não queria acreditar,
mas, ao mesmo tempo, fiquei com um enorme
sentimento de alívio e de alegria por a maioria
dos alunos ter acreditado em toda a nossa equipa.
CJ- No contexto da sociedade atual, o que
pensas da formação dos jovens e da respetiva
inserção no mundo do trabalho?
- Eu penso que a formação é cada vez mais
necessária e indispensável, a fim de que os
jovens se sintam mais preparados para a entrada no mundo do trabalho e tenham um bom
desempenho na sua profissão.
Clube de Jornalismo
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linhas de escrita

Será o fim da
dignidade humana?
Quando observo o
mundo de hoje, cada
vez mais me vou apercebendo que a dignidade humana e o respeito
pelos direitos humanos
estão a ser colocados
em último lugar na nossa lista de prioridades.
As pessoas começaram a ser egoístas.
Aquilo que mais se vê
é a falta de partilha, de
afeto, de amizade, de
paz e amor. Tudo isso
porque a população,
em geral, essencialmente dos países desenvolvidos, decidiu pensar
apenas em si própria. Como se essas
pessoas valessem ouro e os outros
não valessem nada. Acham que estou a exagerar? Se refletirmos bem, é
mais fácil encontrar uma agulha num
palheiro do que encontrar alguém sincero, honesto e solidário. Nem sequer
é preciso sairmos de casa. Apenas
necessitamos de ligar a televisão
para ver como são maltratados os
refugiados, como é fácil para muitas
pessoas destruir outras vidas como
se já não tivessem vida. Porque para
elas é mais fácil deixar os outros à
mercê da desgraça do que perceber
que as atitudes do ser humano já não
têm graça.
Outra evidência é o mau trato
presente na nossa sociedade. Porquê
chamar aos países do Norte países
desenvolvidos, se eles não são capa-

zes de desenvolver o discernimento
humano? Vejo crianças a tratarem
mal crianças, adolescentes a tratarem
mal adolescentes, adultos a tratarem
mal o resto do mundo. Mas não vejo
ninguém a tentar reverter a situação.
Sei que, em África, cerca de setecentas crianças morrem por hora, que
milhares de pessoas morrem todos os
dias em todos os cantos do mundo.
E tenho a certeza que não é por falta
de espaço no nosso planeta.
Concluo, assim, referindo que
essa lista de prioridades deve ser
rasgada e que devemos começar de
novo e dar uma oportunidade aos
que mais precisam dela. E dar valor
à dignidade humana e ao respeito
pelos direitos humanos, porque isso
é que vale ouro.
Sónia Ferreira, 11ºA

A escravatura moderna
O consumismo é a escravatura da sociedade contemporânea. Nos nossos dias, o
poder de consumir e de possuir
determinados objetos é uma
necessidade para o homem,
segundo o meu ponto de vista.
Este facto deve-se, sobretudo, à necessidade que
o homem tem de exaltar os
seus bens materiais, ou seja,
demonstrá-los à sociedade e,
dessa forma, sentir que tem
maior poder sobre os outros. Tal se
pode observar, atualmente, nas redes
sociais. São diversas as publicações
que se colocam no “Facebook” ou no
“Instagram”, de umas férias exuberantes, ou de um carro caro, ou de um
anel de noivado de milhares de euros,
entre outros. Não são estes os valores
que uma sociedade precisa para viver
em paz, pelo contrário, apenas vão
trazer inveja
Por outro lado, o consumismo
tornou-se, para muitos de nós, como
uma “atividade”,isto é, consumir/possuir é uma atividade constante na vida
do homem. Ao contrário do primeiro
argumento, em que refiro a obsessão
pelo ter, neste refiro a facilidade e a
necessidade, mas necessidade não

obcecada, de se consumir. Por outras
palavras, diria que, na sociedade
atual, praticamente toda a população do mundo vive o seu dia com
gastos de dinheiro, isto é, a maioria
das pessoas tem a necessidade de
consumir todos os dias, e essa atividade tornou-se de muito fácil acesso,
atualmente, comparando com anos
longínquos.
Assim, concluo que, de facto, o
poder de possuir e a obsessão pelo
ter são fatores muito valorizados pela
nossa sociedade, em detrimento de
valores moralmente bons e mais
recomendáveis, que são por vezes
esquecidos.
Sara Santos, 11ºA
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A escravatura da
atualidade
O consumismo é a escravatura da sociedade contemporânea, sendo o dinheiro
o principal fator de todos os problemas que existem.
O dinheiro em si não tem qualquer valor, é apenas um objeto que circula pela
população e que é usado para obter bens materiais que podem ser essenciais à
sobrevivência ou não. Quem atribui o valor ao dinheiro são as pessoas, isto é, são
as pessoas que põem o dinheiro em primeiro lugar no que toca a valores e são as
pessoas que permitem que o dinheiro as defina e divida em diversas categorias,
numa determinada sociedade.
Antigamente, a escravatura era uma atividade muito praticada pelos caucasianos
e era vista como algo normal.
Hoje em dia, também existe escravatura, presente em praticamente todas
as sociedades, mas a diferença é que, em vez de os escravos serem os homens
considerados mais fracos e de os autores da escravatura serem os caucasianos,
as pessoas são escravas do dinheiro.
O dinheiro domina as pessoas, daí estas serem escravas dele. As pessoas
mentem, roubam e enganam-se umas às outras devido ao dinheiro.
A sociedade atual é materialista e corrupta, as crianças de agora não são
educadas para serem boas pessoas, elas são educadas de modo a no futuro ganharem dinheiro.
O dinheiro origina o consumismo. As pessoas não são apenas escravas do
consumismo, elas também são “viciadas” no consumismo.
Na atualidade, as pessoas são definidas pelos bens que possuem e pelo dinheiro
que têm. Como consequência, quem tem mais dinheiro consome mais e quem tem
pouco dinheiro quer consumir mais do que aquilo que pode, o que origina que quem
tenha menos roube, de modo a chegar ao nível de quem tem mais. As pessoas são
obrigadas a consumir, para poderem sobreviver na sociedade atual.
Na minha opinião e para concluir, eu acredito que o consumismo é a escravatura
da sociedade contemporânea e que o dinheiro controla as pessoas, de tal modo
que o dinheiro é uma droga, pois vicia as pessoas e torna-as dependentes dele.
Carolina Cabral, 11ºA

A passagem do tempo
O tempo pode ser caracterizado como um privilégio
ou não, no fundo é um conceito muito subjetivo, no que
diz respeito à passagem do
tempo, o conceito é universal.
Como sabemos, todas
as pessoas têm momentos
mais difíceis do que outros, é
um facto, e todos nós somos
vítimas das circunstâncias da
vida que inevitavelmente nos
afetam e, mesmo que gostássemos
de ter controlo sobre as mesmas,
infelizmente não temos. Os dias passam e cada vez acho mais, que as
pessoas nascem para sofrer e a verdade é que desde pequena sempre
ouvi dizer "não é à toa que em alguns
países a morte é celebrada e que o
nascimento é vivido em sofrimento".
No fundo isto apenas vem confirmar
a minha teoria.
No entanto, é óbvio que mediante as circunstâncias, quandos
as pessoas gostam realmente do
que fazem, seja trabalho, seja ir às
compras, o que é dito é que o tempo
passa muito mais rápido, comparado
com o tempo que desperdiçamos
a fazer outro tipo de coisas a que
somos obrigados.
Outras pessoas, e com "outras
pessoas" refiro-me só às que realmente confiam na vida, às que acreditam que o tempo cura tudo e que à
medida que o tempo passa mais a ferida vai doendo menos, ficando desta
forma mais pequena até finalmente
conseguir desaparecer totalmente.

É deste tipo de pessoas que o
mundo precisa, de pessoas que não
veem as coisas como coisas negativas, mas sim como algo capaz de as
fortalecer ainda mais.
Na realidade, é com o tempo que
aprendemos e as pessoas têm uma
mínima noção disso. Todos temos
consciência de que a única maneira
de aprender é através dos nossos
próprios erros. É com o tempo que
crescemos, que ganhamos maturidade para assumir, aceitar e emendar,
afinal de contas, somos seres humanos, nascemos inacabados. A perfeição é o inimigo da própria perfeição.
Não julgo ninguém por "usar" a
passagem de tempo de forma distinta, cada um é livre para fazer o que
bem entender.
A vida é só dois dias, mesmo
que erres, terás sempre tempo para
emendar os teus erros. Arrependimentos? Faz parte.
"Confia na vida, ela protege sempre os mais corajosos".
Uma aluna do 12ºB
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NOVAS DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES
Ao longo do 1º período deste ano
lectivo, as bibliotecas escolares do
nosso Agrupamento realizaram várias
atividades que pretenderam desenvolver a literacia da leitura, da informação,
da ciência e do digital.

22 a 25 de Novembro
CONCURSO “LITERACIA 3D”

Todos os alunos do 5º, 6º e 7º anos participaram
neste desafio pelo conhecimento. O 5º ano realizou
uma prova de literacia da leitura, o 6º ano fez uma

para facilitar
o esquecimento
e dificultar
o acesso.

Zack Magiezi

13 de dezembro
LIVRO “PAI NATAL VERDE”

26 de setembro - DIA
EUROPEU DAS LÍNGUAS

Acolhemos, no dia 13 de dezembro, a apresentação do livro infantil “O Pai Natal Verde”, uma obra
da autoria de Narciso Moreira.

Neste dia assinalou-se a importância de saber
vários idiomas para conseguir enfrentar o mundo
do trabalho. Marcadores de livros com citações
alusivas a esta temática foram expostos na BE.
prova de literacia da matemática e o 7º ano fez
uma prova de literacia científica. Para a realização
destas provas os alunos também testaram os seus
conhecimentos digitais. Os resultados deste desafio serão conhecidos em janeiro e afixados na BE.

Outubro – MÊS
INTERNACIONAL DAS
BIBLIOTECAS ESCOLARES

Durante este mês os alunos do 5º ano e do 7º
ano visitaram a BE, realizaram um bibliopaper e
viram a bibliomontra que expunha citações sobre a
importância da biblioteca. Ao participarem no biblio-

paper participaram no concurso “À descoberta da
BE”. Assim, as turmas vencedoras do bibliopaper
foram o 5º A e o 7ºD e as frases vencedoras foram:
5ºA - A biblioteca é uma fonte de conhecimento e
é a casa dos livros. (Diogo Oliveira e Anabela
Martins)
5ºB - A biblioteca é um sítio mágico onde se pode
fazer boas leituras. (João Miguel e Tiago
Gomes)
5ºC - A biblioteca é inspiradora. (Marisa Ferreira e
Mariana Almeida)
7ºA - A biblioteca escolar é uma fonte de conhecimento e bem-estar. (Rafael, João e Lucas)
7ºB - A biblioteca escolar é o local ideal para estarmos. (Jéssica C. e Beatriz)
7º C - A biblioteca escolar é um lugar calmo para
ler e estudar. (Diogo, Tomás, Tiago e Rodrigo)
7ºD - A biblioteca escolar é um mundo repleto de
aventuras e conhecimento. (Lara e Mariana)
A partilha destas frases foi feita através de
marcadores de livros que estão ao dispor dos
utilizadores na BE.

Tempo de pausa chegou para podermos
apreciar novos mundos e
novas aventuras que estão
ao virar da página de um
livro que vamos abrir e
descobrir. Neste caminho
não devemos esquecer o
conselho do escritor Millôr
Fernandes que afirmou
“em ciência ler sempre
os livros mais novos. Em
literatura, os mais velhos”.
A viagem literária é um
alimento para a alma a
baixo custo e a orientação
é essencial em qualquer
percurso.
Aqui ficam dois poemas para ler e reler.

O “Pai Natal Verde” é um projeto pedagógico de
Educação Ambiental desenvolvido pela Betweien.
O principal objetivo do projeto é sensibilizar os
mais novos para comportamentos ambientalmente
responsáveis, promotores da preservação e sustentabilidade ambiental, sem perder o encanto e a
magia da época natalícia.
Participaram com muito entusiasmo e de forma
muito espontânea as crianças da Educação pré-escolar e os alunos do 1º ciclo.

Viajar pela leitura
Viajar pela leitura
sem rumo, sem intenção.
Só para viver a aventura
que é ter um livro nas mãos.
É uma pena que só saiba disso
quem gosta de ler.
Experimente!
Assim sem compromisso,
vai entender.
Mergulhe de cabeça
na imaginação!
Clarice Pacheco

Como organizar a sua
biblioteca
Coloque as dores
nas prateleiras mais altas

Feliz Natal Ecológico e Próspero Ano
Novo!
Boas leituras!
A professora bibliotecária,
Edite Angélico
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Visita de estudo à Assembleia
Municipal de Penalva do Castelo
No dia 28 de novembro, pelas 15:00
horas, realizou-se
mais uma sessão
ordinária da Assembleia Municipal de
Penalva do Castelo,
na Sala de Sessões
do edifício dos Paços do Concelho.
Nesta sessão ordinária estiveram presentes os presidentes
das juntas de freguesia, alguns cidadãos
do concelho de Penalva do Castelo e a turma do 12ºB
- disciplina de Direito, do Agrupamento de Escolas
de Penalva do Castelo, acompanhada pela professora
Isabel Nogueira.
A Assembleia Municipal é um órgão deliberativo
do município e é constituída por membros eleitos diretamente em número superior ao dos presidentes de junta
de freguesia, que a integram. A Assembleia Municipal
de Penalva do Castelo é composta pelo Presidente,
Vítor Manuel Melo Fernandes, e pelos secretários
Luís Miguel Ferreira Gouveia e Dália Maria Araújo
Silva, pelos 11 Presidentes de Junta de Freguesia do
Concelho e por 15 deputados municipais que são eleitos
diretamente pelo colégio eleitoral do Município.
A Assembleia Municipal, como órgão deliberativo
do município, tem competências relativamente a várias
matérias, de que destacamos, entre outras, o orçamento
e prestação de contas, impostos locais, taxas e benefícios fiscais, planos de ordenamento do território,
regulamentos e posturas municipais, celebração de
contratos de concessão pela autarquia.
A Assembleia desempenha ainda um importante
papel de fiscalização do executivo municipal, podendo

Visita de
estudo à PSA
- Mangualde
No âmbito das disciplinas de Economia e Área
de Integração, os alunos do 11º e 12º ano - turma
C realizaram uma visita à fábrica automóvel do
Grupo PSA, durante a manhã do dia 6/12/2016.
Ao longo desta visita os alunos estiveram

votar moções de censura, acompanhar e fiscalizar a
atividade da câmara municipal. Para isso, qualquer
deputado pode requerer à câmara todas as informações
e esclarecimentos que pretenda.
Como órgão representativo do município, cabe à
Assembleia tomar posição perante quaisquer órgãos
do Estado ou entidades públicas sobre assuntos de
interesse para o Município.
Marlene Neves, 12ºB
Toda a atividade foi bastante enriquecedora e bastante melhor do que estava à espera. A verdade é que
me deu novos conhecimentos acerca da forma como
funciona a Assembleia Municipal e como se processam
as sessões ordinárias da mesma.
Consegui manter o interesse acerca dos conteúdos
abordados e fiquei com vontade de querer saber mais
acerca do poder local.
Para mim, foi o primeiro contacto próximo com um
órgão do poder local e superou todas as expectativas.

acompanhados pelos professores Isabel Nogueira
e Hélder Oliveira e também pelos condutores do
autocarro.
Assim que chegaram à PSA, os alunos vestiram
coletes de visitantes e foram encaminhados para
uma sala de reuniões. Nessa sala, foram divididos
em dois grupos onde cada professor ficou com o

Raquel Vitória, 12ºB

Visita de Estudo à JP-IK
e Visionarium
No dia 6 de dezembro, a turma CEF do
9ºD – cursos de Operador de Informática e
Eletricista de Instalações visitou a empresa
JP-IK. Esta empresa começou por dar assistência técnica ao nível da informática e
posteriormente evoluiu para o fabrico dos
próprios computadores, com a marca Tsunami. Foi pioneira num projeto de referência
mundial para a Educação, com o computador
Magalhães.
Na parte da tarde, os alunos realizaram
uma mini oficina designada por: “Um mundo
codificado”. Esta atividade permitiu que os
alunos explorassem formas de codificação e
descodificação, usando para o efeito a Cifra
de César e a Cifra de Vigènere.

dezembro de 2016

seu grupo. Vestiram umas batas, colocaram uns
auriculares e foram dirigidos por um funcionário
para a zona de montagem.
Na zona de montagem, os alunos visualizaram
a montagem do automóvel, desde as peças iniciais
como as cablagens e os tabliers, até à montagem
de bancos e revestimentos interiores.
Existe uma grande produção de veículos por dia
(cerca de 240) e o trabalho é intensivo e contínuo,
ou seja, os trabalhadores não podem parar, porque
existe uma linha de montagem.
Esta visita foi interessante, pois completa a

matéria que estamos a estudar nas aulas e dá-nos
uma visão do trabalho nas empresas deste ramo
de atividade.
Ana Costa e Isabel Oliveira, 12ºC
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Workshop - O fabrico do “Queijo

Serra da Estrela” na Casa da Ínsua
No âmbito do módulo II de Língua
Estrangeira - Inglês/Francês, realizámos
uma visita ao Hotel de Charme Casa da
Ínsua, com o intuito de conhecer um
pouco melhor o fabrico do Queijo Serra
da Estrela. Assim, a visita teve como
objetivo principal ver in loco a confeção
de um dos ex-líbris da região em que se
insere a nossa escola.
Saímos da escola à hora previamente estabelecida, dirigindo-nos a pé até à Casa da Ínsua.
Entrámos por um portão secundário, denominado
de Portão Meia Laranja, iniciando a atividade com
uma visita ao espaço adjacente: um pequeno lago
com peixes e cisnes, junto à casa do Gelo. Como
estava na hora marcada para a visita, dirigimo-nos à
Queijaria. Aí, fomos recebidos pela responsável, que
aguardava a nossa chegada para iniciar a confeção
do Queijo da Serra.
Desta forma, tivemos o privilégio de assistir ao
desenrolar de todo um processo de confeção, que
ainda é feita de forma artesanal, sendo apenas utilizados instrumentos modernos por uma questão de
higiene, de acordo com as normas em vigor.
O primeiro passo da confeção foi colocar o leite
coalhado para uma bancada de trabalho em inox,
leite que tinha sido previamente extraído das ovelhas, na noite anterior e pela manhã desse mesmo
dia, e coalhado com a flor do cardo. No segundo
passo, a funcionária juntou todo o leite no interior
de um pano branco para retirar o excesso de soro,
separando, em seguida, o preparado por vários
recipientes redondos em plástico de dois tamanhos
diferentes - grandes e médios, os quais darão origem
a dois queijos de dimensões diferentes. No terceiro
passo, cada queijo foi prensado manualmente e em
cada um deles foi colocado um selo com dados de
identificação relativos ao seu fabrico. O restante soro
será fervido e a massa obtida colocada em cestos de
plásticos por forma a obter o delicioso requeijão. No
quarto passo, os queijos foram depositados numa
prensa automática, onde permanecerão por algum
tempo. Depois disso, os queijos serão guardados
em duas câmaras frigoríficas até atingir o ponto de

maturação ideal para serem consumidos.
Todas estas fases tiveram uma participação ativa
por parte dos alunos do 10.ºB, que confecionaram
os respetivos queijos, ficando estes em sala de cura
durante algum tempo, sendo-lhes posteriormente
enviados para a escola os queijos confecionados
pelas suas próprias mãos.
No final da confeção, a funcionária mostrou-nos
alguns queijos em estados diferentes de maturação
e, para culminar esta atividade, fomos todos presenteados com a prova de dois pequenos Queijos
da Serra.
Terminámos a visita com a ida aos vários núcleos museológicos da Casa da Ínsua.
O São Pedro foi nosso amigo, o dia estava
maravilhoso e a nossa
visita decorreu de uma
forma didática e lúdica,
terminando com bastante
agrado de todos.
10º B – Curso Profissional de Cozinha/
Pastelaria e Curso Profissional de Eletrotecnia
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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
profissional, à luz do QEQ – Quadro
Europeu de Qualificações, que contribui
para a elevação do nível de qualificação
/ profissionalização da população que
as frequenta.
Estas últimas ofertas, a funcionarem
desde setembro último, são:
1. Dois cursos de educação e formação
(CEF) de 3º CEB, de Tipo 3 (um ano de duração), nas áreas de Operador de Informática e de
Eletricista de Instalações, oferta formativa que
esteve suspensa nos dois últimos anos e que é
assim reposta para proporcionar aos alunos que
a frequentam uma igualdade efetiva de oportunidades, consagrando alternativas adequadas e
flexíveis, que os preparem para a vida, dotando-os de ferramentas que permitam vir a enfrentar
com sucesso, no futuro, também, os desafios do
mercado de trabalho.
2. Os cursos profissionais de nível secundário, como verdadeira opção para muitos
dos nossos jovens quando concluem o ensino
básico, com 3200 horas de duração (3 anos),

A turma CEF do
9º ano – Operador
de Informática,
participou no dia
9 de dezembro na
atividade “Hour
of Code”.
A hora de código é
um movimento global,
atingindo dezenas de
milhões de alunos em
mais de 180 países.
Surgiu para desmistificar a ideia do “código”
e mostrar que qualquer
pessoa de qualquer
idade pode aprender o
básico das Ciências da
Computação.

nas seguintes áreas: Técnico de Eletrotecnia
(1º ano), Técnico de Cozinha/Pastelaria (1º e
2º ano), Técnico de Gestão e Programação de
Sistemas Informáticos (2º ano), Técnico de Produção Agrária – variante de Produção Vegetal e
Técnico de Manutenção Industrial – variante de
Eletromecânica (ambos de 3º ano). Em cada ano
de escolaridade, ambos os cursos se constituem
como turma única nas disciplinas comuns aos
dois perfis profissionais e como turmas separadas nas disciplinas específicas de cada perfil. Os
cursos de Cozinha/Pastelaria -1º ano e o da área
de Informática de 2º ano iniciarão a Formação
em Contexto de Trabalho (estágio em empresa)
no presente ano letivo, enquanto o de Cozinha/
Pastelaria de 2º ano retomá-la-á e os de 3º ano
concluí-la-ão.
Como novidade e o que constitui uma mudança que irá estender-se gradualmente a todas
as qualificações, o curso de Cozinha/Pastelaria
de 1º ano rege-se, em termos de organização e
de roteiro programático das disciplinas da componente técnica, pelas UFCDs – Unidades de
Formação de Curta Duração do Catálogo Nacional de Qualificações, em linha com o seu similar
europeu, de 25 ou 50 horas, substituindo assim o
elenco modular definido pela ANQEP – Agência
Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, que se mantém em vigor nas disciplinas das
componentes sociocultural e científica.
Esta modalidade formativa é apoiada e financiada pelo novo Programa Operacional Capital
Humano (POCH), no âmbito do novo quadro
comunitário Portugal 2020 (2014-2020).
Professor Francisco Guedes,
Coordenador das Ofertas Qualificantes
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HALLOWEEN
2016
On the 31st October, Halloween was celebrated
with the 3rd contest for the best hat and pumpkin.
Teachers Jaime Fernandes and Emília Sequeira,
Mrs Lucinda and Mrs Olga from the staff were part
of the 2016 jury.

Carina from the 8th C and Soraia from the 9th A
won the 1st prize for the best Halloween hat. Nuno
Gomes and Hugo Matos from the 7th C were the
winner for the best handmade Halloween pumpkin.
At 3.40 pm the teachers and the staff were offered a Halloween tea full of horrible and scary sweets
and cakes cooked by the 10th B class.
Thank you again teacher Ângela and the 10th
B students for the lovely tea.

escola viva
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O Agrupamento de
Escolas de Penalva do
Castelo, mais concretamente a Escola-sede,
participou em mais uma
edição das Olimpíadas
Portuguesas de Matemática (OPM), promo-
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sobretudo apelo à qualidade do raciocínio, à criatividade e à imaginação dos
estudantes. São fatores importantes na determinação das classificações o rigor
lógico, a clareza da exposição e a elegância da resolução.
Os enunciados das provas, bem como as sugestões para a resolução dos
problemas, estão disponibilizados na página http://olimpiadas.spm.pt/
A segunda eliminatória decorrerá no dia 11 de janeiro de 2017, agora apenas
para os alunos selecionados.
Segue-se a lista ordenada dos quinze alunos participantes da Escola Básica
e Secundária.

LISTA ORDENADA DE CLASSIFICAÇÕES

Muita concentração e empenho na realização da prova!

Posição
1º
2º
3º
4º

Nº
1
13
15
10

Turma
7ºA
7ºD
7ºA
7ºD

Aluno
Alexandra Pimentel de Carvalho
Mariana Claro Domingos
Joana Isabel de Carvalho Macário
Lara Machado Macário

Categoria
Júnior
Júnior
Júnior
Júnior

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

15
5
7
15
13
17
7
1

8ºA
9ºB
8ºA
8ºB
9ºB
8ºA
9ºB
8ºC

Rodrigo Clemente Cabral
Diogo Tomás Rebelo Couto
Gonçalo Fernandes Martins
Leonardo Miguel Silva Gonçalves
Sandra Isabel Gomes Nunes
Tiago Melo Rodrigues
Kassandra Hosni C. Almeida
Carina de Jesus Costa

A
A
A
A
A
A
A
A

1º
1º
2º

13
19
1

10ºA
10ºA
12ºA

Liliana Ferreira
Tiago José Machado Magalhães
Alexandre Antunes Rodrigues

B
B
B

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

vida pela Sociedade Portuguesa de Matemática
(SPM). No dia 9 de novembro, realizou-se, pelas
15h30, a primeira eliminatória.
As OPM contemplam para o 6º e 7º ano a Categoria Júnior. A Categoria A é para o 8º e 9º ano e
a Categoria B para o 10º, 11º e 12º ano.
Os problemas propostos neste concurso fazem

Município leva as
crianças ao cinema
Dentrodo espírito natalício, o município de Penalva do Castelo proporcionou a todos os alunos da
Educação Pré-escolar e do primeiro CEB, nos dias 14
e 15 de dezembro, uma ida ao cinema no Palácio do

Gelo, em Viseu, para verem o filme “Vaiana”.
Passado na Polinésia há dois mil anos, “Vaiana”
é a história da princesa adolescente do título, filha do
chefe de uma tribo que vive feliz numa ilha paradisíaca. Quando a existência do seu povo é ameaçada
por uma força maléfica ancestral, Vaiana, “escolhida”
pelo oceano para conseguir grandes feitos, desafia
as ordens do pai de não navegar para lá do recife de
coral, e de posse de uma jóia mágica, o Coração de
Te Fiti vai à procura do semideus Maui, que a roubou
originalmente à deusa do mesmo nome, para que ele
ajude a devolvê-la e tudo volte ao normal.
No intervalo, as crianças deliciaram-se com as
pipocas oferecidas pelo Município.
Foi uma manhã diferente e vivida por todos com
entusiasmo.
Um bem-haja a todos os que possibilitaram a
vivência desta atividade.

tempos livres
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----------------- PASSATEMPOS ----------------PROVÉRBIOS DE NATAL

Descobre as 6 diferenças

Num saber de experiências feito, baseado nas suas vivências quotidianas,
ao longo dos séculos as pessoas foram transmitindo, de geração em geração,
um conjunto de conhecimentos que constituem a tradição cultural de um
povo. Destes saberes, de natureza diversa, são exemplo as ideias veiculadas
por provérbios ou ditos populares, frequentemente alusivos ao tema das
colheitas, bem como das previsões meteorológicas.
Sabendo que a rima era frequente nos provérbios, descobre os que
abaixo se encontram, completando a coluna que se encontra em destaque.
Natal em casa,

1

poda natural.

Dos Santos ao Natal

2

é tudo a crescer.

Laranja antes do Natal,

3

livra o catarral.

Depois de o Menino nascer,

4

vai um salto de pardal.

Pelo Natal,

5

Natal a assoalhar,

6

junto à brasa.

O ano vai mal,

7

Ande o frio por onde andar,

8

Pelo Natal,

9

Por Natal ao jogo,

10

Pelo Natal, semeia o teu alhal;

11

Pelo Natal se houver luar, senta-te ao
lar;

12

se não há três cheias antes do Natal.
e por Páscoa ao fogo.
pelo Natal há-de chegar.
e Páscoa ao luar.
se houver escuro, semeia outeiros e tudo.
cada ovelha em seu curral.
se o quiseres cabeçudo, semeia-o no Entrudo.

Clube de Jornalismo

As aulas regressam dia 3 de janeiro

Soluções

PROVÉRBIOS DE NATAL:
1. Natal em casa, junto à brasa.
2. Dos Santos ao Natal vai um salto de pardal.
3. Laranja antes do Natal, livra o catarral.
4. Depois de o Menino nascer, é tudo a crescer.
5. Pelo Natal, cada ovelha em seu curral.
6. Natal a assoalhar, e Páscoa ao luar.
7. O ano vai mal, se não há três cheias antes do Natal.
8. Ande o frio por onde andar, pelo Natal há-de chegar.
9. Pelo Natal, poda natural.
10. Por Natal ao jogo, e por Páscoa ao fogo.
11. Pelo Natal, semeia o teu alhal; se o quiseres cabeçudo, semeia-o no Entrudo.
12. Pelo Natal se houver luar, senta-te ao lar; se houver escuro, semeia outeiros e tudo.

BOAS FÉRIAS!

DIFERENÇAS
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LABIRINTO DE NATAL

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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O “Dia Mundial da Alimentação” na EBI DE ÍNSUA
No dia dezasseis de outubro, comemora-se o “Dia Mundial da
Alimentação”. Como essa data, este ano, calhou num domingo, na
nossa escola, EBI de Ínsua, comemorou-se no dia dezoito seguinte.
Pela manhã, no intervalo, foi servido um lanche a todos os alunos.
Alguns alunos da Escola Secundária vieram até nós e demonstraram-nos formas criativas de apresentar a fruta que saboreámos.
De tarde, foi apresentado, pelos alunos do sexto ano, um espetáculo
aos alunos do pré-escolar, primeiro ciclo e quinto ano de escolaridade.
As turmas A e C do sexto ano estiveram encarregues da apresentação
de danças e músicas; e nós, sexto B, encenámos a peça de teatro “O dia
em que a barriga rebentou”, de José Fanha. Com esta obra quisemos
alertar para os erros alimentares que se cometem e reforçar a prática
de uma alimentação saudável e equilibrada.
Também pudemos observar, no átrio da nossa escola, uma exposição alusiva a este tema.
Consideramos que esta atividade foi divertida e produtiva, pois
os mais novos aprenderam a necessidade de fazer uma alimentação
correta sem exageros e a comer de todos os setores da “Roda dos
Alimentos”. Foi uma forma de aprendizagem fascinante!
Alunos do 6ºB

PENA
JOVEM
Edição do Clube de
Jornalismo, dinamizado pela professora
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Turmas do 5º ano visitaram o Museu do Quartzo, em Viseu
(breve notícia na página 15).

