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XIII Percurso Pedestre “Caminho dos Galegos”
Centrais

Mobilidade de Alunos
na União Europeia

N

o âmbito do projeto ACTIVA-TE - Iniciativas Transnacionais para Activar o Meio Rural, financiado pelo
programa Erasmus+, dezanove alunos dos Cursos Profissionais do Agrupamento de Penalva do Castelo irão, dentro
de dias, iniciar uma nova experiência, num dos três países
que escolheram para o cumprimento da componente FCT
- Formação em contexto de trabalho (estágio): Espanha,
Itália ou Malta.
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Mobilidade de Alunos
Cinco alunos de Cozinha e Pastelaria do 10.ºB irão, entre os dias
28 de junho e 17 de agosto, fazer o
seu estágio, em Espanha, na cidade
de Jerez de la Fontera. Esta cidade,
situada na província de Cádiz, é uma
das mais importantes da Andaluzia.
Tem cerca de 212 000 habitantes que
vivem da agricultura, da pecuária,
da viticultura e dos serviços, com
destaque para o turismo.
Dois alunos de Cozinha e Pastelaria, do 11.º C, e quatro do Curso de
Gestão e Programação de Sistemas
Informáticos irão estagiar em Malta,
na cidade de Sliema, entre os dias
2 de julho e 17 de agosto. Sliema,
que significa paz e conforto, é uma
cidade situada na costa nordeste
de Malta, é uma importante área
residencial e comercial, considerada
um ótimo local para compras, restaurantes e cafés.
Para Itália, cidade de Campobasso, viajarão, entre os dias 27 de junho

e 11 de agosto, três alunos do
Curso de Cozinha e Pastelaria e
cinco alunos do Curso de Gestão e
Programação de Sistemas Informáticos. Campobasso, com cerca
de 50 000 habitantes, situa-se
na província de Molise, que se
estende por uma área de 1,123
milhas quadradas, abrangendo
84 municípios.
Os alunos serão acompanhados pela Adamastor, entidade
com a qual o Agrupamento de
Escolas possui um protocolo, no
sentido de coordenar a mobilidade dos alunos: acompanhamento
nas viagens, articulação com as
empresas de estágio e supervisão da estadia.
Esperamos que esta seja
uma experiência inesquecível
e enriquecedora para todos os
participantes. Aguardamos que
nos possam fazer o balanço desta
atividade de forma positiva, pois o

projeto comtempla 45 mobilidades
e queremos que mais 26 alunos
possam seguir o seu exemplo.

Autoavaliação no nosso Agrupamento

Qual o trajeto dos nossos alunos do Ensino Profissional após a conclusão do respetivo Curso?
Dando continuidade ao processo autoavaliativo de dimensões várias da vida escolar,
iniciado pelo Agrupamento de Escolas em
2011/12, desde o ano letivo anterior que uma
equipa – constituída pela Diretora, Subdiretor,
Coordenadora dos Diretores de Turma e Psicóloga Escolar – se tem vindo a concentrar
na análise do impacto dos estudos/aprendizagem no Agrupamento, por vias do tratamento
da questão-problema identificada e sentida a
nível interno – qual o trajeto dos nossos
alunos do Ensino Profissional após
a conclusão do respetivo Curso?
Como motivadores destacam-se a
necessidade de começar a instituir-se procedimentos para o seguimento dos alunos após
a conclusão dos estudos no Agrupamento e,
de modo particular no Ensino Profissional, a
necessidade de um conhecimento objetivo do
destino dos nossos alunos após a conclusão
do respectivo curso de nível secundário, já
que o quadro comunitário Portugal 2020, através do POCH – Programa Operacional Capital
Humano, virado para o apoio à formação e

A/2015, de 2 de março).
Após a aprovação da equipa e do projeto
em reunião do Conselho Pedagógico, de
11 de novembro de 2015, e nesse mesmo
ano letivo, construiu-se um dispositivo de
autoavaliação que permite a monitorização
regular, consistente e eficaz do percurso
pós educação/formação dos nossos alunos
do Ensino Secundário Profissional, cujo
acompanhamento se assegurou através do
protocolo estabelecido com o “Projeto de
Apoio à Autoavaliação de Escola” (PAAE),
da Associação de Projetos de Avaliação em
Rede (APAR). Em sequência, no presente
ano letivo realizou-se o inquérito aos alunos e
respetiva análise dos dados, da qual resultará
um plano de melhoria a implementar já a partir
do próximo ano letivo.
Neste enquadramento e deste processo
damos a conhecer alguns dos resultados que
nos parecem mais pertinentes.
Inquiriram-se todos os finalistas de
2014/15 e 2015/16, sendo que responderam
ao questionário 35 ex-alunos.

Secundário Profissional, pois quase todos o
estão a concretizar, privilegiadamente em
Cursos Técnicos Superiores Profissionais
(29, 4% dos inquiridos encontra-se a estudar).
Sendo assim, a meta dos 50% dos diplomados que iniciam atividade profissional
e prosseguem estudos, nos primeiros seis
meses após o ensino secundário, imposta
pelo POCH, é atingida pelo agrupamento,
ainda que não com uma margem desafogada.
Existe correspondência entre a área de
formação frequentada no Ensino Secundário
e a profissão exercida, mas tal só ocorre em
sensivelmente metade dos ex-alunos que
se encontra a estudar. Consequentemente,
estes últimos expressam menor correspondência entre os seus interesses e a área do
Curso Profissional frequentado no Ensino
Secundário, pelo que a articulação escola e
vida ativa/prosseguimento de estudos, não
sendo problemática, é um indicador que se
revela um pouco sensível.
Uma maioria muito significativa dos
diplomados tem uma perceção favorável das

Registos do Encontro APAR realizado em Tondela, em maio último, em que a diretora do AEPC apresentou os resultados
do estudo efetuado sobre a temática do destino dos alunos do ensino profissional
Nem todos os inquiridos parecem ter
condições reunidas na educação e formação
qualificação de jovens, impõe que a taxa de
alunos a frequentar formação pós-secundária
concretizado as expectativas com que saíram
da componente técnica do Curso Profissional
do Ensino Secundário Profissional, pois, dos
frequentado no Agrupamento. Os inquiridos
e em situação de empregabilidade, nos seis
meses seguintes à conclusão do curso de
cerca de 71% que procuraram trabalho, apequalificam-na como se tendo mostrado ajustanível secundário, terá de ser, no mínimo, de
nas metade se encontra a trabalhar (35,3%),
da, quer na adaptação ao mundo do trabalho,
sendo que apenas 21% o conseguiu nos
quer nas exigências que encontraram no seu
50%, para que não decorram reflexos negativos no financiamento das futuras iniciativas
primeiros 6 meses. A este nível, encontrou-se
prosseguimento de estudos.
maior satisfação no grupo de alunos que se
De modo global, a maioria dos inquiridos
do Agrupamento no âmbito da Educação
e Formação Profissional (Portaria n.º 60propunha estudar (35,3%) à saída do Ensino
revela-se como estando satisfeita ou muito

Mais um ano letivo se cumpre, deixando para trás a azáfama
de todos os dias: o cumprimento
de regras, os horários, os estudos
e os trabalhos que marcaram uma
etapa muito importante na vida
de todos os intervenientes da
nossa comunidade escolar.
Tudo o que fizemos é o resultado do trabalho e do empenho
de todos: alunos, professores,
assistentes operacionais, pessoal
administrativo, direção, pais, encarregados de educação e restante
comunidade em geral. Cada um de
nós transportará as experiências
vividas e partilhadas, que fizeram
deste ano letivo um Ano Único
(como todos os outros)!
Está na hora de fazer o balanço para podermos planificar
o que pode ser melhorado, pois
a vida é um ciclo permanente.
Apesar do cansaço e do desgaste
que os anos nos vão deixando,
não podemos cair na rotina e,
por isso, está na hora de abrir
perspetivas, horizontes e espaço
para a concretização de novos
sonhos e projetos.
Espero que as férias que se
avizinham sejam reparadoras
e boas conselheiras, para que
possamos regressar cheios de esperança no futuro que é colocado
nas nossas mãos.
A todos os que deram corpo
a esta comunidade educativa e
se empenharam e contribuíram
para a assunção da sua verdadeira missão – formar as sucessivas
gerações de penalvenses, o que
já sucede há mais de 30 anos,
no caso da escola-sede -, o meu
Bem-Haja, à boa maneira da
nossa Beira!
A Diretora, Rosa Figueiredo
satisfeita com o seu percurso após o Ensino
Secundário, no entanto, entre os jovens
que iniciaram a sua carreira profissional há
indicadores de insatisfação em algumas
das dimensões do trabalho, nomeadamente
na precariedade do emprego, no salário ou
na baixa correspondência entre as funções
desempenhadas e o perfil técnico possuído.
Brevemente será divulgado o relatório
de autoavaliação, que permitirá o acesso
aos resultados globais e respetiva análise.
O sentido da avaliação está na mudança
que ela pode gerar, pelo que se prevê que
este documento dê origem a um Plano de
Melhoria, desta pequena parte da realidade
do nosso Agrupamento – o Ensino Profissional Secundário, cuja realização se pretende
venha a ser participada pelos elementos da
comunidade educativa comprometidos com a
Educação e Formação Profissional.
Equipa APAR
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ENTREVISTA A FRANCISCO CARVALHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Que balanço faz sobre o seu primeiro mandato enquanto presidente desta autarquia?
A minha opinião é importante, mas quem tem que
fazer o balanço são os eleitores, que vão ser chamados
a pronunciar-se, em outubro, sobre o meu desempenho.
Naturalmente que é muito positivo, dado o volume de
obras que se adjudicaram no concelho e a melhoria da
qualidade de vida generalizada das populações!
Identifique-nos as principais obras efetuadas, no sentido da melhoria das condições de
vida dos munícipes.
Duas das grandes preocupações deste Executivo consistiram em criar condições para a fixação das pessoas e
preservar o ambiente. Foi essencialmente nestas vertentes
que atuámos. No que diz respeito às famílias, atribuímos
o subsídio de natalidade, oferecemos manuais escolares,
pagámos na íntegra os transportes escolares dos alunos
que vêm das aldeias para a sede do concelho. Aumentámos as disponibilidades financeiras da Câmara Municipal
e reduzimos o seu passivo. Resolvemos alguns problemas
pendentes de anteriores Executivos, de há décadas, como,
por exemplo, o Plano Diretor Municipal. Acabámos de
construir a 1ª Zona Empresarial do concelho, entre Esmolfe e Sezures, construímos a 1ª Estação de Tratamento
de Águas do concelho, no rio Dão. Estamos a construir,
neste momento, uma nova ETAR (Estação de Tratamento
de Águas Residuais), em Gôje, bem como uma 2ª Zona
Empresarial, na freguesia de Germil, no intuito de dinamizar
a economia do concelho. Fizemos muitas acessibilidades
por todo o concelho, incidindo, a maioria, na freguesia de
Pindo, porque era a mais carenciada. Também investimos
na rede viária cerca de um milhão de euros. Estamos a
reconstruir os Antigos Paços do Concelho, onde vai ser
instalada a Loja do Cidadão, que albergará os serviços
de Finanças, Conservatórias, Notário e Segurança Social.
Podemos ainda acrescentar os novos espaços de lazer,
nomeadamente, a Fonte dos Namorados e o Parque da
Lameira.
Diga-nos se, nos investimentos efetuados,
o Executivo Camarário pôde contar com apoios
comunitários.
Sim. A ETAR de Gôje é a maior obra comparticipada pelos fundos comunitários (85%), que vai ascender a 2 milhões
de euros, sendo que ao encargo da Câmara apenas ficará
15% desta despesa. A 1ª conduta de água para trazermos
a água do Mártir, de Pindo, para os reservatórios da vila e
do concelho, rondará um milhão de euros, também comparticipada em 85%. A Zona Empresarial Esmolfe-Sezures
também teve uma comparticipação comunitária, mas não
chegou para a conclusão da obra. Seria, inicialmente,
de 85%, mas baixou para cerca de 50%, em virtude de
projetos mal executados no anterior Executivo. A ETAR
da Encoberta e a de Castelo de Penalva rondarão os 600
000 €, também comparticipadas em 85%. O cadastro da
rede de tubagens, canalizações, tudo o que se encontra
debaixo do solo será também comparticipado com a
mesma percentagem. Muitas obras não vou especificá-las, porque são de reduzido valor, ainda que de enorme
importância para as populações. A União Europeia, através
da nossa Comunidade Intermunicipal Viseu Dão-Lafões e
da CCDRC, tem-nos ajudado imenso a que este concelho
vá adquirindo infraestruturas que só estavam ao alcance
de grandes localidades. Também fomos contemplados
pelo PARU (Plano de Reabilitação Urbana), com cerca
de 900 000€ (mais uma vez comparticipados em 85%),
que envolve os núcleos antigos da vila. Outros programas
estão ainda para entrar, nomeadamente, a recuperação
do Santo Sepulcro.
Qual a situação financeira atual do Município de Penalva do Castelo?

A situação financeira é perfeitamente estável e está
melhor hoje do que quando iniciámos o nosso mandato,
há cerca de 4 anos. As revistas municipais que publicámos
descrevem esta situação. Hoje temos em disponibilidades
2 milhões 526 000€ e uma dívida de 1 milhão 637 310€.
Temos uma situação líquida sensivelmente de 900 000€
positivos. Quando cá chegámos, tínhamos uma situação
líquida negativa de 700 000€. Este Executivo criou um
superavit de 1 milhão 600 000€. Além das obras que
executou, ainda criou riqueza para o concelho, no valor
atrás citado.
Que perspetivas existem para investimentos privados?
Fizemos um Regulamento, que foi ontem aprovado em
Assembleia Municipal, de instalação dos nossos futuros
empresários, isto é, relativo à venda dos terrenos onde eles
poderão construir as suas fábricas, as suas oficinas, os seus
comércios. A Câmara Municipal vai apoiar a instalação dos
empresários, subsidiando, essencialmente, a criação de
emprego. Quem pretender instalar-se na Zona Empresarial
Esmolfe-Sezures, quanto mais emprego criar menor será o
custo do terreno, sendo que, nalguns casos, poderá mesmo
ficar gratuito. Serão isentados de taxas municipais na construção dos seus armazéns.
A Educação, a Cultura e o Desporto foram
também uma aposta ganha?
Naturalmente que sim. Nunca se organizaram tantos
eventos e de tanta qualidade neste concelho, nunca se
apostou tanto na cultura como neste mandato. Promovemos a publicação de cinco livros de autores concelhios e
a dinamização de diversas outras atividades, designadamente, teatro, cinema (na Biblioteca). De acordo com a
agenda cultural da Câmara, a divulgar mensalmente, são
aguardados novos espetáculos: O Pequeno Polegar, a 5
de agosto, pelo Teatro ACERT, graças à CIM Dão-Lafões;
Fibras Longas, pelo Teatro Viriato, a 12 de agosto; ainda
em julho, a 29, Teatro do Montemuro...
A Saúde foi ainda uma das preocupações
deste Executivo. Queira explicitar-nos as medidas implementadas.
Em campanha eleitoral, prometi que ia envidar todos
os esforços para que os utentes de Penalva do Castelo
tivessem médico de família. Efetuei várias reuniões com
a ARS de Coimbra, que superintende a Zona Centro, e
o resultado está à vista. O Centro de Saúde tem também uma viatura adquirida pela Câmara, para que os
enfermeiros e outros funcionários se desloquem sempre
que e onde necessário. Dispõem ainda de parque de

estacionamento gratuito.
Em termos de apoios sociais, como é que a câmara ajuda as pessoas que “batem à sua porta”?
A Câmara Municipal possui um Regulamento, publicitado no seu sítio na Internet, ao alcance de todos os
munícipes. Apoiamos na Saúde (aquisição de óculos,
próteses, medicamentos, em função dos rendimentos do
agregado familiar), na Educação e na Habitação, essencialmente. Neste último domínio, fazemos o levantamento
de habitações que estejam degradadas e, por insuficiência
de rendimentos, atribuímos até 5000€ de reparações. A
nível associativo, através de protocolos, atribuímos apoio
aos lares, na construção e manutenção. Ainda oferecemos
uma viatura a todos os lares do concelho, numa tentativa
de ajudar financeiramente. Somos dos concelhos que têm
a melhor rede social instalada.
Quais as maiores dificuldades com que se
deparou no exercício do cargo?
Quando tomei posse, já tinha passado pela Câmara
no papel de Vereador da Oposição. Já não me era um
lugar estranho, mas é muito difícil suceder a um cargo
quando essa transição ocorre entre partidos diferentes.
Como tem sido a relação da Câmara com
as Juntas de Freguesia?
Excelente. São elas os nossos principais parceiros,
a quem recorrem os munícipes. A todas tratamos com
equidade e transparência.
Espera, certamente, que os Penalvenses
reconheçam o trabalho desenvolvido neste
mandato…!
Tenho afirmado que os Penalvenses são soberanos
nas suas decisões. O voto deve ser atribuído por mérito,
não por favor. O eleitor deve fazer um exercício de consciência, ver o que foi prometido e o que foi concretizado,
identificar os que são capazes e merecem o seu voto de
confiança.
Estamos conscientes de que fizemos um excelente
mandato!
Para si, Penalva do Castelo é …
... acima de tudo! Eu amo a minha terra e as minhas
gentes. Como dizia o meu slogan de campanha – “Viver
e Sentir Penalva” – com os meus colaboradores mais
próximos (Vice-Presidente e Vereadores), Presidentes e
membros das Juntas de Freguesia, membros da Assembleia Municipal,.. Em cada Penalvense um amigo!
Entrevista conduzida pelo
Clube de Jornalismo
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Visita de Estudo à Assembleia da República
Exposição sobre a vida
de Zeca Afonso

No âmbito da disciplina de Direito, de
História e de Economia, foi realizada uma
visita de estudo à Assembleia da República,
em Lisboa, no dia 11 de maio. A acompanhar
as turmas participantes (11ºC, 12ºB e 12ºC)
estiveram as professoras Isabel Nogueira,
Isabel Serra e Maria do Carmo Escabeche e
o professor Rui Matos.
Os nossos objetivos foram vários, tais
como identificar outras profissões como os
deputados e os governantes; conhecer a
composição da Assembleia da República;
conhecer as funções da Assembleia da
República; aprender a intervir na qualidade
de cidadão responsável; conhecer o tipo de
propostas que podem ser feitas nesta Assembleia; conhecer este órgão de soberania como
espaço político do exercício da Democracia;
assistir a uma Sessão Parlamentar; desenvolver a vivência da cidadania e do espírito
crítico; desenvolver o espírito de observação
e de investigação; conhecer a Assembleia
da República como espaço arquitetónico e
histórico; conhecer como espaço político do
exercício da Democracia; aplicar as aprendizagens teóricas aos contextos históricos;
enriquecermos com esta experiência; aplicar
instrumentos de observação.
Fui para esta visita com muitas expectativas, pois o assunto que se ia abordar era
superinteressante e eu estava muito curiosa
por ver os diferentes deputados a opinar
sobre o assunto. Também queria muito visitar

a Assembleia devido às salas conhecidas pela
sua decoração e arquitetura.
Saímos de Penalva do Castelo por volta
das 7 horas e 30 minutos da manhã e chegámos à Assembleia por volta das 11 horas. A
nossa visita acabou por ficar dividida entre a
parte da manhã, em que tivemos uma visita
guiada às diferentes salas da Assembleia, e
a parte da tarde, em que assistimos à Sessão
Plenária.
A visita guiada foi feita por uma deputada
do PCP, Ana Virgínia Pereira. Começámos,
então, por aguardar que nos chamassem
numa sala em que havia variadas cadeiras na
parede, era a sala das “Cadeiras das Salas
das Sessões”; seguidamente começámos por
visitar o Centro de Acolhimento dos Cidadãos,
onde a deputada nos falou acerca da sua
profissão e do seu cargo como deputada;
vimos o corredor onde estão as entradas para
os gabinetes das comissões de deputados;
a escadaria nobre; conhecemos também o
Salão Nobre que é destinado às receções
oficiais; a Sala dos Passos Perdidos; a
varanda principal e pudemos ainda ver o
jardim interior. Em cada uma destas divisões
a deputada ia apresentando os vários espaços
e a sua utilidade.
Tivemos também oportunidade de ver
uma exposição sobre a vida de Zeca Afonso.
Jéssica Rodrigues e
Beatriz Faro, 12ºB

Na parte da tarde, tivemos a oportunidade pela qual todos ansiávamos imenso, que
era assistir ao vivo a uma Sessão Plenária.
Com esta experiência ficámos com um
saber muito mais aprofundado. A Assembleia
da República é o órgão legislativo do Estado
Português. Importa referir, no que respeita à
competência legislativa, que existem matérias
sobre as quais a Assembleia da República
detém competência exclusiva para legislar,
e outras que, embora da sua competência,

o Presidente da Assembleia da República
é Eduardo Luís Barreto Ferro Rodrigues. A
Ordem do Dia consiste na ordem de trabalhos das reuniões plenárias e estabelece a
sequência das matérias fixadas para cada
reunião pelo presidente da Assembleia da
República, ouvida a conferência dos representantes dos grupos parlamentares.
A nível das minhas expectativas, foi uma
visita bastante importante, alimentando mais
o meu gosto pela política e imaginando ser eu
deputada e discutir os assuntos em causa. A
deputada Ana Pereira foi uma enorme ajuda,
pois deu informações úteis, o que me permitiu
desenvolver o espírito crítico e a reflexão; ser
uma cidadã informada, autónoma e responsável; investigar e recolher informação, adquirir
formação prática alicerçada em conceitos
teóricos; escolher, de forma mais esclarecida,
o prosseguimento de estudos superiores ou
a inserção no mundo do trabalho e conhecer
as profissões jurídicas e parajurídicas. Fiquei
fascinada com o controlo exercido para que
nada corra mal, e o facto de não podermos
entrar com telemóvel para a sessão faz-nos ficar superatentos e tirar o máximo de
apontamentos possíveis. Foi uma visita que
valeu muito a pena e que nos ajudou muito
na disciplina de Direito.

podem ser alvo de autorização legislativa a conceder ao
Governo. O Presidente da Assembleia da República é eleito
para o período da Legislatura
e representa a Assembleia,
dirige e coordena os seus
trabalhos e exerce autoridade
sobre todos os funcionários e
agentes e sobre as forças de
segurança postas ao serviço
da Assembleia. De momento,

Visita de Estudo ao Porto
possível usufruir do lazer relaxante do fim de
tarde à beira do Douro e contemplar alguns
traços marcantes do passado e presente da
nossa história.
Finalmente, atravessámos a ponte D.
Luís I, uma arquitetura típica de Eiffel, chegámos a Gaia e daí partimos de regresso a
Penalva do Castelo.
Turma 9ºC

No passado dia 27 de abril, os alunos
do 9º ano da escola básica e secundária de
Penalva do Castelo visitaram a Fundação

de Serralves, a Casa da Música e a Zona
Ribeirinha da cidade do Porto. Esta visita de
estudo integrou-se no âmbito da disciplina de
Educação Visual, nomeadamente
o estudo da arquitetura e da arte
museológica.
O grupo partiu às 9:00h da
manhã da escola e chegou a Serralves por volta das 11:00h. Aí
tivemos a oportunidade de visitar
algumas exposições temporárias
de arte contemporânea, as “Visões
de Alhambra” de Álvaro Siza Vieira,
“A Time Coloured Space” de Philipe

Parreno, “The Living Wedge” de Michael Krebber e uma exposição da autora portuguesa
Joana Vasconcelos. Visitámos, também, os
jardins de Serralves.
Depois do almoço, pudemos explorar
a Casa da Música, na zona da Boavista. Aí
desfrutámos das várias salas do edifício,
sobretudo a Sala 2, a Sala Laranja, a Sala
Roxa, a Cibersala, a Sala Renascença, a Sala
Vip e o Lobby. Nestes espaços destinados à
Música e a concertos musicais, é possível
encontrar uma simbioseentre a arte musical
e a arquitetura.
Para o final do dia estava reservada uma
visita à zona ribeirinha do Porto, um espaço
histórico que mistura construções antigas e
modernas, que decorrem da encosta da cidade até ao rio Douro. Ao longo deste espaço é
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Roteiro Queirosiano em Lisboa e Sintra
No âmbito da disciplina de Português, realizou-se
no passado dia 20 de abril uma visita de estudo a Sintra
e Lisboa, para todos os alunos do 11ºano.
As atividades realizadas na visita tiveram como
objectivos principais aprofundar o estudo da obra “Os
Maias”, de Eça de Queirós, tentar incentivar os alunos
que ainda não iniciaram a leitura e também conhecer os
pontos principais por onde decorre toda a obra.
A viagem começou por volta das 7h30, com o ponto
de encontro na escola. Por volta do meio-dia chegámos
à nossa primeira paragem, Sintra.
Na famosa vila, almoçámos num parque espantoso,
onde predomina um verdadeiro oásis de calmaria. Tem
os mais variados tipos de árvores e flores nunca antes

vistas, o que acaba por torná-lo
um lugar fresco e muito bom
para passar um belo dia.
Depois de todos terminarem
o almoço, seguimos em direção
à Quinta da Regaleira, onde fizemos uma curta visita. Apesar
do pouco tempo que tivemos,
ainda pudemos ver grutas espectaculares, um enorme palácio
muito interessante e ainda, no
cimo do parque, conseguíamos
ter uma vista fantástica para a
vila.No entanto, para vermos
toda a Quinta da Regaleira eram
necessárias umas belas horas.

Sintra destaca-se por todos os palácios, que chamam
a atenção de toda a gente, e também por todas aquelas
paisagens naturais que a tornam um lugar mágico.
Por volta das 15h30, retomámos ao nosso autocarro
para seguirmos em direção a Lisboa.
À chegada, tínhamos já à nossa espera duas guias que
nos acompanharam em dois grupos de alunos, tendo-se
então dado início à visita guiada pela Baixa lisboeta.
Iniciámos o percurso na praça do Duque da Terceira,
local conhecido como Cais do Sodré, onde ficava o Hotel
Central, da obra “Os Maias”. Depois de vermos todos os
pontos principais relacionados com a obra queirosiana
em estudo, terminámos a nossa visita guiada no Rossio.
As guias foram simpáticas e forneceram-nos bastantes informações acerca da obra, no entanto, na minha
opinião, apesar de todo o seu profissionalismo, não conseguiram captar a atenção da maioria dos alunos, uma
vez que nos facultavam imensos detalhes que acabavam
por se revelarem desnecessários.
Retomámos a Penalva, onde a chegada ocorreu por
volta das 23h00.
Em jeito de conclusão, a visita de estudo a Sintra e
Lisboa foi de uma forma geral, agradável e produtiva.
Serviu para conhecer um pouco mais a cultura do nosso
País e proporcionou-nos momentos de convívio. No
entanto, é necessário reforçar que, apesar de ter sido
uma viagem interessante, devíamos ter passado mais
tempo em Sintra, uma vez que é uma vila muito bonita
e, na minha opinião, muito mais interessante que Lisboa.
Vânia Albuquerque, 11ºA

“Experiências que fazem crescer”
No passado dia 25 de maio, os alunos com Necessidades Educativas Especiais que beneficiam
de um Currículo específico individual realizaram
uma visita de estudo a Aveiro, acompanhados
pelos professores de educação especial.
No período da manhã, visitámosuma empresa
de seca de bacalhau, a “Brasmar”, situada na
Gafanha da Nazaré, onde fomos recebidos com
grande hospitalidade pelo Sr. Diretor de Produção

daquela unidade. Este apresentou-nos
os espaços da respetiva empresa, dando
informações precisas, in loco, sobre a
importação, a transformação, a secagem
e a comercialização de bacalhau seco e
derivados.
Após a visita à empresa,dirigimo-nos
para a praia da Barra onde caminhámos
à beira mar.
Seguidamente, dirigimo-nos a um parque da cidade
onde se realizou um almoço
convívio.
Pelas 14:30h, fomos para o canal
da ria de Aveiro, onde percorremos
de moliceiro alguns canais da ria.
Aqui também tivemos uma guia que
nos ia dando informações sobre os
diversos locais observados.
Esta visita foi inesquecível e
tocou profundamente os alunos que
manifestaram uma grande satisfação

com esta experiência. No dia seguinte, fizeram
de forma entusiasmada desenhos alusivos à realidade que observaram, quer na empresa, quer
no passeio de barco.
Deixamos um agradecimento à Direção da
Escola, que apoiou esta iniciativa de grande
interesse e alcance para os alunos com Necessidades Educativas Especiais.
O Departamento de Educação Especial
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Comemorações do 25 de Abril | 43º Aniversário, 1974 – 2017
No âmbito das Comemorações do 25 de Abril
e no cumprimento do Plano Anual de atividades
do Departamento de Ciências Humanas e Sociais,
decorreram várias atividades destinadas a toda a
comunidade escolar.
Mais uma vez foi recordada a alegria vivida no
dia 25 de Abril e as importantes conquistas desta
revolução, entre elas a Liberdade, que permitiu
alicerçar e construir um novo país, sem guerra
colonial, sem presos políticos, com vários partidos
políticos, com eleições livres e com direitos e deveres consagrados constitucionalmente.
Assim, esteve patente ao público, no átrio do
bloco administrativo, uma exposição de cartazes
alusivos ao 25 da Abril, da Associação 25 de Abril,
que fazem parte do património do Agrupamento de
Escolas de Penalva do Castelo; também os alunos do
6º ano da EBI da Ínsua realizaram vários trabalhos
alusivos à data, que aí se encontraram expostos.
O programa das comemorações do 25 Abril no
Agrupamento contou também com a realização de
um colóquio, com a presença de António Vilarigues,
ex-dirigente associativo, Vítor Pires, ex-autarca. e

Joaquim Almeida. ex-dirigente da CGTP, e que teve
como público-alvo os alunos do 6º ano de HGP,
do 9º ano de História, do 10ºB de Economia, do
12ºB de Direito e História A e do 12ºC de Área de
Integração. Este colóquio foi abrilhantado com a
declamação de poesia alusiva ao tema e com canções de intervenção, interpretadas por alunos do
Agrupamento.

O Património Natural Local
Com o objetivo de sensibilizar toda a comunidade educativapara a preservação do património natural local e incentivar
a prática da atividade física, os alunos do 1.º ciclo do nosso
Agrupamento realizaram uma caminhada, no dia 28 de abril.
Osalunos concentraram-se na EBI de Ínsua e iniciaram a
caminhada em direção a Esmolfe, para cumprirem parte da
rota “Cenários do Passado”. No percurso, foram admirando
a natureza, as sepulturas antropomórficas, capelas e igrejas.
Foi feita uma pausa no Santo Ildefonso, onde todos lancharam. No regresso, atravessou-se a localidade de Esmolfe
e dirigiram-se novamente para a EBI. Posteriormente, os
alunos regressaram às escolas de origem.
A atividade proporcionou momentos de convívio, não
faltando a boa disposição e o contributo para uma vida mais
saudável.

A coordenadora do departamento
de CSH - Isabel Nogueira

escola viva

junho de 2017

Página 7

“ALL CLEAN” venceu a fase municipal de Penalva do Castelo do
Concurso de Ideias de Negócio 2017 das Escolas Empreendedoras da CIM de Viseu Dão-Lafões - nível secundário

No âmbito da iniciativa Escolas
Empreendedoras da CIM (Comunidade Intermunicipal) de Viseu
Dão-Lafões, decorreu o Concurso
de Ideias de Negócio 2017, entre as
escolas com ensino secundário da

região, evento que visa promover o
empreendedorismo em meio escolar.
De forma a selecionar a melhor
NOME

Caramujo de Bravo
de Esmolfe
Sabores da Região
Tapete de limpeza
automática de
sapatos

ideia de negócio do Município de Penalva do
Castelo, decorreu na tarde
do passado dia 28 de abril,
na Casa da Banda, a fase
concelhia, em que foram
apresentados 5projetos
/ ideias de
negócio, da
iniciativa de
alunos das
turmas 10ºB
– curso profissional de
Técnico de Eletrotecnia,
11ºC – curso profissional
de Técnico de Cozinha/
Pastelaria e 12ºC – curso
profissional de Técnico
de Manutenção Industrial – variante
Eletromecânica (ver tabela seguinte).
O projeto / ideia vencedora foi o

DESCRIÇÃO
Um pastel que inclui maçã Bravo de Esmolfe, em
formato de caramujo.
Uma plataforma eletrónica que visa a venda de
produtos alimentares regionais.
Uma plataforma automática que funciona
como tapete / dispositivo limpador de
sapatos

Ajuste do banco do
condutor

Dispositivo que permite a configuração do banco
do condutor de automóvel, para vários perfis prédefinidos.

Alerta anti-sono
para o condutor

Uma aplicação que impede que os condutores de
veículos adormeçam ao volante.

PROMOTORES E TURMA
Raquel Lopes e Sara
Gomes,do 11ºC –
Cozinha/Pastelaria
António Alexandre Santos,
do 10ºB - Eletrotecnia
Benoit Marques, Bruno
Isidoro e Ruben Soares, do
10ºB – Eletrotecnia
Paulo Duarte, Ruben Costa
e Sérgio Pereira,
do 12ºC – Eletromecânica
David Correia, Diogo
Gomes e Ruben Ferreira,
do 12ºC – Eletromecânica

por produtos endógenos do concelho, oferecidos pela Câmara Municipal. A equipa vencedora foi premiada
com um Jantar no Hotel de Charme
“Casa da Ínsua”.
Na fase regional, que decorreu
em Viseu no dia26 de maio, os nossos representantes estiveram bas-

defendido pelos alunos Benoit Marques, Bruno Isidoro e
Ruben Soares, que frequentam o primeiro dos cursos
atrás referidos, projetodesignado de “AllClean” – uma
plataforma automática que
funciona como tapete / dispositivo limpador de sapatos.
Enquanto o Júri do concurso selecionava o melhor projecto, os alunos
promotores de ideias de negócio, os
seus colegas do ensino secundário
regular e profissional e os professores
acompanhantes puderam assistir a
uma atuação dos alunos do 2º ciclo
que integram o Clube de Música, o
que se revelou um momento de animação do agrado geral.
Todos os concorrentes receberam
prémios de participação, constituídos

tante bem na apresentação da sua
ideia, a par dos seus homólogos dos
outros 13 municípios da CIM, mas
não obtiveram qualquer dos 3 primeiros e únicos lugares premiados.
Com este projeto, que envolve
alunos, professores e empresas,
pretende-se reforçar o empreendedorismo, a criatividade e a inovação
nos jovens em idade escolar e impulsionar o desenvolvimento sustentado
da região Dão-Lafões.

EMPREENDEDORISMO JÚNIOR

No dia 27 de maio, o clube de
Costura Criativa marcou presença na
VI Feira do Empreendedorismo Júnior,
no Parque Aquilino Ribeiro, em Viseu.
O projeto “Primeiros Pontitos” envolveu
essencialmente alunas com Currículo
Específico Individual. Foi dinamizado
pelas professoras Márcia Figueiredo
e Sara Castro.
Divulgámos e vendemos alguns
dos nossos produtos (saquinhos

perfumados, bolsas
multiusos, saquinhos para abafar as
castanhas e outras
peças decorativas)
e, com uma pequena coreografia, promovemos a nossa
atividade. Duas alunas bordaram ao
vivo, com grande

concentração e entusiasmo.
Não ganhámos o primeiro prémio.
Não importa. Ganhámos experiência
e conseguimos fazer negócio, que era
um dos nossos objetivos.
Um agradecimento à Direção
da Escola, que nos apoiou desde o
primeiro momento, às professoras da
Educação Especial (Elisabete Correia
e Paula Fernandes), à Câmara Municipal de Penalva do Castelo, que nos

facultou o transporte até Viseu, aos
representantes da CIM Dão-Lafões,
que nos acompanharam ao longo do
processo, à organização do evento,
que foi cinco estrelas, e, por último, às
nossas alunas, pois sem o seu trabalho
e persistência nada disto era possível.
Foi um dia daqueles que nunca
iremos esquecer!
As professoras,
Márcia Figueiredo e Sara Castro
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BIBLIOTECA MUNICIPAL: UMA BIBLIOTECA VIVA E ATIVA (SEIS ANOS AO SERVIÇO DA COMUNIDADE)

A Biblioteca Municipal comemorou, entre os dias 1 e 9 de junho, o seu
6º aniversário, através de um conjunto de atividades de âmbito cultural, direcionadas aos leitores e utilizadores de todas as gerações. Tratou-se de uma
iniciativa alargada que permitiu assinalar “meia dúzia” de anos ao serviço
de uma grande comunidade de leitores, utilizadores e amigos, sempre com
base na “igualdade de acesso para todos, sem distinção de idade, raça, sexo,
religião, nacionalidade, língua ou condição social”.
Nesta ocasião especial, a Biblioteca Municipal recebeu a visita de um
grande número de convidados igualmente especiais, como são os utentes

das diversas Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho de
Penalva do Castelo. No âmbito do projeto “Espaço Sénior” e para tão ilustres
convidados, foi promovido um conjunto de ações de animação sociocultural, de
ocupação criativa e de partilha de memórias e saberes, das quais se destacou
uma original peça de teatro, interpretada pela equipa da biblioteca.
E porque “A Biblioteca é uma Casa onde cabe toda a Gente”, a comemoração do 6º aniversário estendeu-se ao longo de cerca de uma semana, para
que todos, sem exceção, se juntassem à festa!
Do programa recheado de iniciativas, destacaram-se não só as ações

direcionadas ao público adulto e sénior, mas também aos bebés e crianças
mais novas do concelho, em particular aos pequenos utentes das creches
“Aldeia das Brincadeiras” (Sezures) e “Aprender a Brincar” (SCMPC), aos
formandos do “Projeto Idiomas (Língua Inglesa)” e às famílias através de um
“Sábado na Biblioteca” especial de aniversário, que incluiu um grande espetáculo de magia (“Biblioteca Mágica”), e, entre outros, hora(s) do conto, jogos
criativos, oficinas de expressões e ciência divertida, pintura coletiva de mural
e momentos musicais. As comemorações encerraram com uma concorrida
sessão de “Cine-Biblioteca”, na noite do dia 9.
A adesão de leitores/utilizadores e amigos (de todas as idades) às atividades e iniciativas da Biblioteca Municipal, registada nestes dias e ao longo dos
últimos seis anos, confirma que esta instituição de leitura pública tem reforçado
a sua oferta do livre acesso à educação, à (in)formação, ao conhecimento, à
cultura, à recreação, à(s) literacia(s) e ao lazer, procurando responder sempre
positivamente às necessidades e às expetativas de toda a comunidade de
leitores e utilizadores que serve.

junho de 2017

PENALVA DO CASTELO VAI REGRESSAR À
COMARCA DE MANGUALDE

Os processos judiciais de Penalva do Castelo, que estavam a ser julgados
no Sátão, vão voltar a ser julgados no tribunal de Mangualde.
O anúncio foi feito pela Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Helena
Ribeiro, que esta segunda-feira se deslocou ao salão nobre do edifício dos
Paços do Concelho, para anunciar o regresso dos processos de Penalva do
Castelo para Mangualde, na presença do presidente da Câmara Municipal
de Penalva do Castelo, Francisco Carvalho, do homólogo de Mangualde,
João Azevedo, e do presidente a Assembleia Municipal Penalvense, Vítor
Fernandes.
Ao fim de três anos de luta contra a decisão de transferir os processos judiciários de Penalva do Castelo para o tribunal de Sátão, o Governo, através do
Ministério da Justiça, reconhece que a decisão tomada pela anterior Governo
PSD/CDS não se adequava às necessidades das pessoas.
A Secretária de Estado Adjunta explicou que a decisão resulta de uma
visita que está a ser feita pelo País, com o objetivo de corrigir erros ocorridos
durante a reforma do mapa judiciário no passado.
A governanta referiu que, face às acessibilidades, à história e à ligação
entre os dois concelhos, faz mais sentido o regresso a Mangualde, do que a
sua manutenção no tribunal de Sátão.
No tribunal de Sátão são julgados os processos de Vila Nova de Paiva,
Sátão e Penalva do Castelo. Com esta nova reforma do Ministério da Justiça,
salienta a mesma Secretária de Estado Adjunta, a comarca de Sátão deixará de
ser um juízo de competência genérica e passará a ser um juízo de proximidade.
Os ajustamentos que estão a ser feitos pelo Governo vão ficar concluídos
em setembro próximo, sendo que estas reformas vão entrar em vigor no ano
de 2018.
O presidente da Assembleia Municipal considerou tratar-se de “um momento muito importante” para os Penalvenses, com a garantia de uma maior
facilidade no acesso à justiça.
Da parte do presidente da Câmara de Mangualde, já foi assegurado o apoio
para que seja construída mais uma sala de audiências no tribunal.
Para o presidente da Câmara Municipal de Penalva do Castelo, Francisco
Carvalho, o anúncio feito permite “corrigir” uma “injustiça grande”, agradecendo a disponibilidade do Governo para ouvir as reivindicações da população
Penalvense.

MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS
NA INFÂNCIA E JUVENTUDE COM FORTE
ADESÃO DA COMUNIDADE

Durante o mês de abril, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Penalva do Castelo, em articulação com os demais parceiros, associou-se à
campanha nacional ABRIL, MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS NA
INFÂNCIA E JUVENTUDE através da realização de um conjunto de atividades
que procuraram envolver a comunidade nesta problemática e alertar para o
importante papel que todos nós em geral e cada um em particular podemos
ter na prevenção dos maus-tratos às crianças e jovens.
A abrir o mês foi efetuada uma ação de sensibilização em todos os estabelecimentos de ensino do Pré-Escolar e 1º CEB do concelho, onde foi distribuída
a história do laço azul que enquadra este mês e a atividade para pais e filhos
“Quantos Queres?”. Simultaneamente, lançou-se o desafio a todos os alunos
desde o Pré-Escolar ao 3º ciclo do ensino básico para que participassem na
iniciativa “Fotografia de Família”, que deu lugar a uma exposição no âmbito
do Dia Internacional da Família.
Foi efetuada em todos os estabelecimentos de ensino Pré-Escolar e 1º CEB
uma dramatização, realizada pela equipa da Biblioteca Municipal de Penalva
do Castelo, que teve por base o livro de John A. Rowe “Dá-me um abraço”,
onde houve oportunidade para criar verdadeiros momentos de diversão e
reflexão em torno da importância dos afetos na vida de todos nós.
No dia Municipal para a Prevenção dos Maus-tratos na Infância e Juventude, assinalado a 24 de abril, foi realizada a exposição “O laço azul da minha
escola”, no jardim anexo à Fonte dos Namorados, com os laços decorados
pelas escolas e jardins de infância concelhios.
A encerrar o mês realizou-se a terceira “Caminhada Azul”, em colaboração com o Gabinete de Desporto, Juventude e Tempos Livres da Câmara
Municipal e com o Agrupamento 149 do Corpo Nacional de Escutas, que
teve como principal propósito sensibilizar a comunidade para a importância
da prevenção dos maus-tratos na infância e para o dever de denúncia dos
mesmos, a que todos nós estamos sujeitos. A iniciativa, que contou com a
presença de cerca de 150 pessoas, foi especialmente pensada para famílias
com crianças, pelo que ao longo do percurso estavam disponíveis diversas
atividades para realizar em conjunto.
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Antes da partida para a caminhada houve um momento de animação
protagonizado pelo grupo de dança da Associação Rio Côja, bem como uma
largada de balões azuis por parte de todos os participantes, enquanto gesto de
solidariedade com todas as crianças que são ou foram vítimas de maus-tratos.
Este ano também os estabelecimentos comerciais e entidades públicas
aderiram à causa, através da colocação de material alusivo ao tema em local
visível.
Um mês recheado de atividades, sensibilização e informação, o em que
crianças e graúdos participaram e mostraram-se cada vez mais conscientes
da importância da prevenção universal ao nível da Promoção e Proteção dos
direitos das crianças e do seu superior interesse.
E não se esqueça que SÓ O CORAÇÃO PODE BATER!

de fotografias que representassem a sua família e momentos felizes vividos
em família.
Como resultado do repto lançado esteve patente uma exposição, no átrio
da Câmara Municipal, com as 11 fotografias participantes. A qualidade das
mesmas não se mede em termos técnicos, mas em termos afetivos, dado
tratar-se de fotografias tiradas pelos próprios e que retratam momentos em
família, quer os mesmos estejam relacionados com tempos de lazer, quer
com situações do quotidiano como um simples, mas tão importante, jantar
em família.
Sabendo que todos nós tempos uma importância relevante na sociedade,
façamos o nosso papel para que as crianças do nosso concelho se sintam
protegidas e amadas.

DIA INTERNACIONAL DA FAMÍLIA
ASSINALADO COM EXPOSIÇÃO

SEMINÁRIO “ALIENAÇÃO PARENTAL,
COPARENTALIDADE E DIREITOS
DAS CRIANÇAS”

O Dia Internacional da Família, assinalado anualmente a 15 de maio, teve
este ano o tema “Famílias, Educação e Bem-estar”, de forma a destacar a
importância de todos os cuidadores nas famílias, quer eles sejam pais, avós

ou irmãos, bem como realçar a importância da educação dos pais para o
bem-estar das crianças.
Nesse sentido, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Penalva
do Castelo lançou o desafio aos alunos do Agrupamento de Escolas local
para que participassem na iniciativa “Fotografia de Família”, através do envio

Decorreu, na Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo, o seminário
“Alienação Parental, Coparentalidade e Direitos das Crianças”.
Esta iniciativa, dinamizada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Penalva do Castelo, em parceria com o Município, destinou-se
a técnicos com funções especiais na área da infância e juventude, bem como
a toda a comunidade com interesse nesta problemática.
A sessão de abertura foi efetuada pela Vereadora do Município, Professora Lucília Santos, que saudou e agradeceu a presença de todos e chamou
a atenção para a importância dos assuntos a debater durante o seminário.
Destacou-se a importância de combater este Síndrome de Alienação Parental, procurando ajuda profissional, de forma a minimizar as consequências
nefastas sobre a criança e pessoa alienada.
A alienação parental é um comportamento devastador adotado por um dos
cônjuges, de forma a destruir a imagem e romper os laços afetivos da criança
com o outro cônjuge. O comportamento é verificado mais frequentemente em
situações de divórcio / separação, mas não só.
Por sua vez, a coparentalidade é a cooperação conjunta de ambos os
cônjuges para o bem-estar dos filhos/ crianças. Destaca-se como uma forma
saudável e positiva para reduzir o impacto da separação, focando-se no futuro
e tendo como sentido as responsabilidades parentais.
As crianças e os pais têm direitos que, quando respeitados, previnem e protegem o bem-estar de ambos, facilitando o desenvolvimento global da criança.
Com este seminário, a CPCJ pretendeu sensibilizar a comunidade e gerar
alguma mudança social no que se refere à alienação parental, coparentalidade
e direitos das crianças.
Toda a criança merece ser feliz e para isso é fundamental que tenha amor,
segurança e regras.

CONCERTO DE FINALISTAS DO 2º CICLO
Integrada no Plano da
Turma A do 6º ano, realizou-se a atividade
“Concerto de Finalistas do 2º ciclo”, no
último dia de aulas
do 2º ciclo, no auditório da Escola Secundária de Penalva
do Castelo. O evento
tinha como destinatários
os Encarregados de Educação, familiares e outros
convidados especiais.
Os alunos da referida turma interpretaram,
com as flautas de bisel, instrumental Orff e outros
instrumentos, um repertório bastante variado e de
qualidade, que foi trabalhado nas aulas de Educação
Musical ao longo do 5º e 6º ano, respetivamente.
Foi uma noite muito agradável em que a boa
disposição reinou entre todos. Houve despedidas,
agradecimentos e muita confraternização…
A Diretora de Turma: Lídia Almeida
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ENTREVISTA COM O Professor Carlos Paixão

Natural de Carapito, concelho de Aguiar da
beira, mas residente em Sátão, onde também
leciona, Carlos Paixão é um homem multifacetado. Aos 57 anos, com mais de duas décadas de
serviço enquanto professor do 1º ciclo, diplomado
pela Escola do Magistério Primário de Viseu em
1979, o nosso entrevistado é também escritor e
um inquestionável curioso que não se cansa de
aprender…
Na sequência da sua visita ao nosso Agrupamento, o Clube de Jornalismo foi entrevistá-lo…
Conte-nos como e quando surgiu o gosto pela
escrita.
Desde muito novo, isto é, desde os meus 17-18
anos, estive relacionado com a criação de um jornal
na minha aldeia, em conjunto com o meu irmão e
um primo nosso. Na altura, fiquei responsável por
fazer as crónicas desportivas, porque eu era jogador
de futebol. Depois comecei a escrever sobre outros
temas que também me interessavam. Depois de ter
feito o meu Curso de património, comecei a escrever
muitos textos para outros jornais e revistas. Comecei verdadeiramente a escrever de um modo sistemático. A ideia de escrever e o aparecimento dos
livros aparecem já muito mais tarde. Na altura em
que frequentei o referido Curso fiz o meu primeiro
livro, “Nos Caminhos do Pão”, que foi o meu trabalho
final. Mas nunca com a ideia de vir mesmo a publicar
livros, pois isso só acontece mais recentemente, em
1998. O meu irmão ganhou um prémio literário e
eu desafiei-o a escrever mais. Ele disse-me que só
escrevia mais se eu também escrevesse os meus
contos. Então começámos a escrever os dois juntos.
Escreve para algum público específico?
Tenho escrito muito mais para crianças, mas
também tenho trabalhos para adultos. Crianças,
porque é um público muito mais recetivo a ler e
porque trabalho com elas. Curiosamente, os meus
prémios são quase todos na escrita para adultos,
apesar de que o melhor prémio que tenho relativamente aos meus livros é o facto de três deles
fazerem parte do Plano Nacional de Leitura.
Quantas obras já publicou e quais os temas
que privilegia nas mesmas?
Publicados estão catorze títulos. Privilegio normalmente temas que tenham a ver com o património.
Para além de professor do 1º ciclo, sou licenciado
em História e tenho um Curso de Património, que
fiz durante dois anos. E nas obras para adultos, normalmente são contos, é aquilo que escrevo mais, vou
buscar sempre alguma coisa que tenha a ver com
o nosso património cultural, a nossa maneira de
falar, com os termos que nós usamos, e vou buscar
ambiências que tenham a ver com as nossas aldeias,
com o nosso mundo rural, porque eu escrevo muito
sobre as nossas terras. Acho que já há muita gente
para escrever sobre o litoral, sobre Lisboa, sobre o
Porto. Em relação as crianças, tenho uma variedade
de histórias que têm a ver com o seu dia-a-dia. Cada
livro teve uma justificação, mas, mesmo nos livros
para crianças, essa vertente do património está sempre presente. Por exemplo, dos três livros que estão
no Plano Nacional de Leitura, as “Lengalengas de
Aprender a Ler”, em que me baseei nas lengalengas
populares, se bem que estas foram criadas por mim,
mas assentam na ideia de património; por exemplo,
em “A tartaruga Atropelada”, eu fui buscar o tema a
um antigo conto que é “A Tartaruga e a Lebre”, para
introduzir o meu livro; “O Vento Bateu à Porta” é uma
viagem pelo país, pelo nosso património. É uma ideia
sempre subjacente nos meus livros…
A profissão que abraçou contribuiu, certamen-

te, para inspiração. Em que sentido?
Muito, porque grande parte destas histórias,
sobretudo para crianças, nascem na escola, nas
conversas com os meus alunos. Eles são sempre
uma fonte de inspiração.
Fale-nos da sua paixão pela História e do investimento pessoal que fez neste âmbito.
A História foi sempre uma paixão, desde pequeno. As minhas melhores notas foram sempre a
História. Quando fiz o 7º ano dos Liceus, que é agora
o 11º ano, (ainda não havia o 12º), o meu pai queria que eu fosse para a Universidade, mas eu não.
Queria ser professor, rapidamente ganhar dinheiro,
para não estar a sobrecarregar os meus pais. Ser
professor era mais rápido, eram apenas mais três
anos. Mas prometi ao meu pai que quando fosse
professor depois iria para a Universidade, fazer um
curso de que gostasse. A minha opção era a História
ou a Arqueologia. Mais tarde, acabei por fazer a
Licenciatura em História, e, depois disto, o melhor
que fiz foi o Curso de Património, durante dois anos,
ao fim de semana, no Centro Nacional de Cultura,
em Lisboa. Era um curso muito engraçado porque
era feito aos fins de semana. De quinta a domingo
ficávamos numa região qualquer do país, do Minho
ao Algarve. Ainda fomos a Espanha (Mérida, Santiago de Compostela, Cidade Rodrigo), e tínhamos
os professores connosco… Por isso costumo dizer
que, se não fosse professor, seria guia turístico…
Sabemos que ganhou recentemente um
novo prémio literário. Queira explicar-nos como
sucedeu.
Já há muito tempo que não concorria a prémios
literários, já ganhei vários, cerca de 2 dezenas, tinha
outras coisas para fazer. E o ganhar prémios para
mim não é nenhuma obsessão. No início, foi importante. Também queria saber se aquilo que escrevia só
era bom para os meus amigos. E comecei a dar conta
que se ganhavam prémios literários a que concorriam muitas dezenas de pessoas… logo, se ganhava
é porque as minhas obras tinham alguma qualidade.
Este ano estou a fazer um trabalho relacionado com
exposições de colecionismo. Conheci um colecionador,
que trabalha na minha escola. Um dia convidou-me
para ir ao seu sótão. Subi e, passados alguns dias,
achei que era engraçado escrever um conto sobre
um colecionador. Sentei-me, como se estivesse a ver
de novo tudo o que vi naquele espaço, e comecei a
escrever, a criar todo um enredo, uma trama para
aquele conto. Quando o acabei, decidi enviá-lo para um
concurso literário, e recebi o primeiro prémio, o que
foi ótimo. Os prémios, para mim, têm sido uma ajuda
monetária para publicar novas coisas.
Diga-nos qual a temática da sua última obra e
como surgiu a inspiração para concebê-la.
Este último de que falei ainda não está publicado.

Os últimos dois que publiquei, sensivelmente com um
intervalo de um mês, que foram “O Vento Bateu à
Porta”, que sempre quis escrever, para alunos do
3º ao 5º, 6º ano, que fala do património do país
inteiro. Trata-se de uma viagem pelo país, com artes
mágicas, claro, com um vento que bateu à porta, fez
algumas tropelias elevou um menino a viajar… O outro livro foi uma encomenda da Junta de Freguesia
do Sátão, sobre o património da freguesia. Fiz uma
investigação, aliás, foi o livro que mais trabalho me
deu, e escrevi na modalidade de roteiro de viagem…
Como se sente um autor já consagrado depois
de novamente galardoado?
É sempre uma satisfação. Claro que já não há
euforias por se ganhar um prémio literário, mas
é um gosto, mais pelos meus leitores do que por
mim, porque, ao saberem que determinado conto foi
premiado, se calhar têm outra visão dele. Também
pelas pessoas que me levaram a construir esse
conto. Quase lhes dedico o prémio a elas, como,
por exemplo, ao colecionador que me abriu a porta
do seu sótão, um dia, porque, se não fosse ele, eu
não teria escrito esse conto. Mas é sempre bom
receber prémios, uma recompensa… vocês também
gostam… estão na escola, recebem uma boa nota…
um escritor é a mesma coisa. Ainda agora, o Manuel
Alegre, que já recebeu tantos prémios, ao receber
o Prémio Camões, naturalmente, emocionou-se...!
Indique qual o seu livro de cabeceira, atualmente.
Nunca tenho só um livro, normalmente leio dois
ou três ao mesmo tempo. E não é o livro de cabeceira aquele que leio mais, porque dá-me o sono
rápido. Na cabeceira tenho dois, “O Grande Livro dos
Santos” e “Amores e desamores entre Portugal e
Espanha”. Mas o livro que leio mais, normalmente,
está na cozinha. Sento-me no sofá, depois de jantar,
e enquanto a minha mulher vê televisão ou está no
computador, eu estou a ler. É “O Homem da Nave”,
de Aquilino Ribeiro, que foi uma edição da Bertyrand,
feita há cerca de quinze dias. Mas também tenho
outro que leio em simultâneo, “As Terras do Alto
Paiva”, uma edição de um livro de 1933, que tem a
história do concelho de Vila Nova de Paiva contada
por um senhor Cónego da localidade.
O que pensa dos jovens de hoje?
Penso que queria ser como eles… São gente muito boa. Eu dou-me muito bem com os jovens. Sempre
quis acompanhar o crescimento dos meus alunos.
E depois, como fui coordenador de uma Escola de
Futebol durante doze anos, houve imensa gente com
quem lidava todos os dias e que gostei de ver crescer.
Fazem-me sentir mais novo. Já tenho quase 58 anos,
mas sinto-me muito próximo deles, e essa proximidade com os jovens faz-nos mais novos também a nós!
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NOVAS DAS BIBLIOTECAS
ESCOLARES

“O mundo na ponta dos dedos”

O Projeto “O mundo na ponta dos
dedos” envolveu
os alunos do 5ºC
e a diretora de turma, Márcia Figueiredo. A leitura do
livro “Querer, ser,
ter, poder, dever:
o que fazer”, de
Ana Nobre de Gusmão, foi o mote
para iniciar um trabalho de reflexão
em torno da importância do cumprimento das regras na sociedade e, em
particular, na sala de aula. Os alunos
escreveram pequenas histórias e
elaboraram um PowerPoint. Esta

atividade decorreu na sala de aula e
na biblioteca da EBI de Ínsua, durante
o tempo de “Formação Cívica” quando era possível. Ficam aqui algumas
frases dos alunos que, conscientes
das regras e da sua importância, nem
sempre o demonstram:
“Ao ler um livro percorremos o mundo.”
“Com um clicar podemos
pesquisar na internet.”
“Quando estudamos
aprendemos mais.”

Leituras de Verão

Livros de contos, de ficção ou de
drama. Livros que despertam a imaginação. Livros que merecem lugar
numa mala de férias.

BOAS FÉRIAS e ÓTIMAS LEITURAS!
A professora bibliotecária,
Edite Angélico

Página 11

CONCURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL 2017
Com o fim do ano letivo à vista, foi realizado mais um concurso de
Fotografia Digital.
Sem tema obrigatórioe aberto às diferentes tecnologias de captação de
imagem, esta atividade, dinamizada pelos docentes do grupo disciplinar
de Artes Visuais,continua a ter como objetivo principal asensibilizaçãodos
alunos do Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo para o universo
da Fotografia Digital, proporcionando aos mesmos um alargamento de
conhecimentos nas suas vertentestécnicase estéticas.
Com um número aproximado de vinte propostaslevados
a concurso, o júri destacou os
trabalhos que considerou mais
significativos, premiando, por
ordem, os alunos Ivo Tavares
(8ºD), Joana Macário (7ºA) e
Beatriz Correia (7ºC).
O grupo disciplinar de
Artes Visuais
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XIII Percurso Pedestre Histórico-Cultural

“Caminho dos Galegos” Mareco – Penalva do Castelo
Se o ditado popular diz que "Todos os caminhos vão dar a Roma", também são
múltiplas e distintas as vias que constituem aquele que foi declarado Primeiro Itinerário Cultural Europeu em 1987, com sete rotas históricas: o Caminho Francês,

o Caminho do Norte, o Caminho Primitivo, Via de la Plata, Rota Marítimo Fluvial, o
Caminho Inglês e, finalmente, o Caminho Português.
(Continua na pág. 15)

flash do dia-a-dia
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EXPOSIÇÃO COLETIVA DE EDUCAÇÃO VISUAL

N

o final deste ano letivo,
pudemos apreciar os belos
trabalhos dos alunos do 3º CEB
que integraram a Exposição Coletiva na área das expressões
plásticas.
Seguem-se imagens dos trabalhos mais representativos:

«Nós e a escola» – E.B.1 de Roriz
Aprendemos!

Comemoramos datas especiais!

participamos em projetos!

Passeamos!

Conhecemos pessoas
importantes!

Participamos em atividades do
PAA - Plano Anual de Atividades

A Escola é
fixe!!!

Visitamos locais divertidos!

Por: Beatriz, Lara,
Iara, Sandro, Santiago,
Núria, André, Bruno,
Tiago, Rodrigo Almeida, Rodrigo Marques,
Matilde, Nádia, Leonor, Guilherme, Carlos,
Hugo, Nelson, Roberto
e Leandro.
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NO PALCO COM O GASPAR
Realizou-se no dia 9 de junho, na
sede da banda de Penalva do castelo, pelas 20 horas, mais uma edição
de apresentação dos trabalhos das
turmas que participaram no projeto

dedorismo nas crianças, com implementação de um conjunto de ações
que levem as crianças a identificar
as características de um empreendedor e, também, dar a conhecer os
concelhos da CIM de Viseu
Dão-Lafões.
Os Professores António Marques, Jorge Paixão
e Paulo Neves desenvolveram, junto das turmas
acima referidas, alguns
projetos que foram apresentados perante uma
plateia efusiva e completamente cheia de crianças,

implementado pela CIM de Viseu
Dão-Lafões e direcionado para o 1º
CEB - “A aventura do Gaspar”.
Este ano, o projeto contou com a
participação de cinco turmas: 2º/3ºA
e 2º/3º/4ºB, ambas da EBI de Ínsua,
3º/4º da EB1 de Castelo de Penalva,
3º/4º da EB1 de Sezures e os alunos
do 3º e 4º anos da EB1 de Roriz.
Este projeto, “A aventura do
Gaspar”, tem como principal objetivo
a promoção dos valores do empreen-

encarregados de educação, pais,
familiares e demais público. Estiveram presentes, em representação do
AEPC, a Diretora, em representação
do município, a Vereadora para a
Educação, e o Presidente da Autarquia e, em representação da CIM, o
seu Secretário Executivo.
Foi uma noite bem passada e
divertida, com a presença do Gaspar,
que no final foi muito requisitado pelas crianças para tirar fotos.
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Uma Visita de Estudo
inesquecível
No âmbito do Plano Anual de
Atividades, os alunos da Educação
Pré-escolar e do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Penalva do
Castelorealizaram, no dia 2 de junho,
uma visita de estudo ao Jardim Zoológico, em Lisboa, proporcionada pelo

Município de Penalva do Castelo.Esta
visita envolveu toda a comunidade
educativa, nomeadamente comunidade escolar, autarquias, bombeiros
e GNR.
As crianças maravilharam-se com
a viagem de comboio até Lisboa. No
Jardim Zoológico, utilizando o teleférico e o comboio turístico, obtiveram
uma vista panorâmica do Zoo e
puderam visualizar muitos dos animais.Podia observar-se no rosto das
crianças o espanto e encantamento
ao contemplarem os animais, apenas
conhecidos por elas em imagens.
O espetáculo dos golfinhos foi
o momento mais desejado e mais
admirado por todos.
Ao fim da tarde, chegou a hora do
regresso. A maioria das crianças não
demonstrava cansaço, pelo contrário,
vinham muito animados e satisfeitas.
As crianças gostaram muito da Visita de Estudo, proporcionando-lhes
novas vivências que irão permanecer
na sua memória.
Um bem-haja a todos os intervenientes.

ALUNOS DO 6º ANO VISITARAM VILA DO CONDE
No passado dia 8 de junho, os
alunos do 6º ano deslocaram-se
a Vila do Conde, onde visitaram a

fábrica de chocolate Imperial e tiveram a oportunidade de usufruir
de uma visita guiada, durante o
período de laboração desta.
As turmas foram divididas
em dois grupos, os quais foram
conduzidos pelos diferentes
sectores da fábrica, e todos se
sentiram encantados pelo aroma
a chocolate que pairava dentro e
fora da fábrica. Foi com imensa
simpatia que nos foi mostrada a

ciência inerente à transformação
do cacau em chocolate. As salas
da confeitaria e da embalagem
deixaram os alunos
a sonhar com sombrinhas de chocolate, decorações natalícias e as coloridas
pintarolas. No final
da visita, a fábrica

ofereceu vários
chocolates a cada
aluno, bem como
aos professores
que os acompanharam.
Alunos e professores almoçaram numa escola
da zona e daí se-

guiram para o museu da Alfandega Régia, onde ficaram também
a conhecer uma réplica de uma
Nau Quinhentista. A informação
técnica relativa à construção
naval foi deveras interessante
e fomos, também, informados
das terríveis condições de vida
a bordo destas embarcações,
durante viagens que duravam
vários meses.
O Grupo de docentes de Inglês

escola viva
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Greve da Função Pública afetou escola-sede
Convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções
Públicas e Sociais, como reivindicação por aumentos salariais e reposição do horário
semanal de 35 horas de trabalho, a Greve da Função Pública do passado dia 26 de
maio também se fez sentir no nosso Agrupamento.
O nível de adesão foi mais expressivo a nível do pessoal não docente, de 62,5%
entre os assistentes administrativos e de 29% entre os assistentes operacionais, o
que motivou o encerramento de alguns serviços na escola-sede, mas não das atividades letivas.

Visitas de estudo

Neste 3º período, realizaram-se as seguintes visitas de estudo:
- No dia 20 de abril e contextualizados pelo estudo da obra “Os Maias”, de Eça de
Queirós, os alunos das turmas do 11º ano regular e profissional deslocaram-se até
à romântica Vila de Sintra e à capital Lisboa, para cumprirem o Roteiro Queirosiano.
(ver texto neste jornal).
- A cidade do Porto recebeu os alunos das turmas do 9º ano regular, no dia 27
de Abril. Os locais visitados foram a célebre Casa da Música, a Fundação de Serralves e a zona histórica da baixa portuense, incluindo a Ribeira (ver texto neste jornal).
- Contextualizados pelas atividades de formação das disciplinas de Direito, História
A, Área de Integração e Matemática, os alunos do curso de Línguas e Humanidades
do 12º ano e dos cursos profissionais de Técnico de Cozinha /Pastelaria - turma
11ºC e Técnico de MI Eletromecânica – turma 12ºC, respetivamente, visitaram
a Assembleia da República, em Lisboa, no dia 11 de maio (ver texto neste jornal).
- Os alunos do curso profissional de Técnico de Produção Agrária – variante
de Produção Vegetal puderam conhecer o Museu do Pão, em Seia, bem como os
Museus do Quartzo e Etnográfico/Centro de Interpretação do Linho, ambos no concelho de Viseu, eventos que se realizaram nos dias 13 e 27 de maio, no âmbito da
disciplina de Economia e Gestão, da componente técnica do curso.
- Enquadrados pelas atividades de formação das disciplinas de LE2 - Espanhol, os
alunos da turma 7ºD e do curso profissional de Técnico de Cozinha /Pastelaria
- turma 11ºC rumaram ao país vizinho, no passado dia 19 de maio, onde visitaram
as belas cidades de Salamanca (“a Coimbra de Espanha”) e de Cuidad Rodrigo (ver
texto neste jornal).
- A cidade de Vila do Conde proporcionou aos alunos das turmas do 6º ano, no
dia 8 de junho, o conhecimento da fábrica de Chocolates A Imperial e do conjunto
monumental localizado junto à foz do Rio Ave constituído por uma réplica real de
uma Nau Quinhentista, pela Alfândega Régia e pelo Museu de Construção Naval, a
lembrar a fama dos estaleiros locais, onde foram construídas várias embarcações
que permitiram os Descobrimentos e que Portugal desse “novos mundos ao Mundo”
(ver texto neste jornal).
- Por fim, os alunos dos cursos profissionais de 1º ano deslocaram-se até à
cidade de Seia, no dia 20 de junho, com o objetivo de conhecerem o Museu do Pão,
bem como o Museu Natural da Eletricidade, atividade enquadrada pelas disciplinas
de Área de Integração e de Matemática.
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EXAMES «DELF SCOLAIRE» 2017
O nosso Agrupamento propôs catorze alunos para o exame
DELF (Diplôme d’ÉtudesenLangue Française) que decorreu na
Escola Secundária de Viriato, em Viseu, nos dias 2 (nível B1) e
3 de maio (nível A2). Assim, oito alunos realizaram o nível A2 e
seiso nível B1,correspondentes ao Ensino Secundário. As docentes tiveram a preocupação de apoiar os alunos inscritos, extra-aula e fora do horário letivo, realizando vários exames de anos
anteriores, com o objetivo de melhor os preparar e para que os
mesmos se sentissem mais confiantes perante este desafio que,
para a maioria dos envolvidos, era novo.
Foi com enorme prazer que a nossa escola recebeu a responsável pela AllianceFrançaise de Viseu no dia vinte e oito de abril,
para realizar a interação / produção oral dos nossos alunos.
Assumiu também a deslocação dos diferentes grupos de alunos
que foram acompanhados até à escola de Viseu pela professora
Isilda Albuquerque,que permaneceu juntos deles durante todo
o processo.
É pois com enorme prazer e satisfação que informamos que
todosobtiveram o respetivo diploma com sucesso e distinção,
enriquecendo, desta forma,o seu curriculum. A Comunidade
Educativa, em especial as professoras de Francês e os respetivos Encarregados de Educação, estão orgulhosos do trabalho e
dedicação que estes alunos revelaram e a todos felicitam.
As professoras de Francês- Grupo 320

LE
MUGUET

Para comemorar o dia 1 de maio,as
docentes de Francês divulgaram a
planta alusiva a este dia, o «MUGUET», apresentando uma planta
colocada no Bloco Administrativo da
escola-sede, durante toda a semana,e
decoraram a vitrina com imagens e
um pouco da história e simbologia da
mesma.

XIII Percurso Pedestre “Caminho dos Galegos”
Assim, a pé, de burro ou a cavalo, desde o século IX que as gentes acorreram
a Compostela, em peregrinação, para
venerar as relíquias do apóstolo Santiago, depositado na Catedral da cidade e
para muitos considerado o Padroeiro da
Península Ibérica. Ao local ainda hoje
afluem milhares de peregrinos de diver-

sas nacionalidades, numa simbiose
de misticismo e de aventura.
Com efeito, foi uma ínfima parte de um dos trajetos do Caminho
Português que oito centenas de peregrinos, oriundos de vários pontos
do país, percorreram, no passado dia
4 de junho, em Mareco – Penalva do

Castelo, num evento organizado pelo
Agrupamento de Escolas de Penalva do
Castelo, em parceria, particularmente,
com a Câmara Municipal de Penalva
do Castelo, e ainda com as Freguesias
limítrofes (União de Freguesias de
Mareco e Vila Cova do Covelo, União de
Freguesias de Terras de Tavares, Freguesia de Castelo de Penalva e
associações locais - Mareco
e Pousadas).
Numa extensão de cerca de 8 km, a XIII edição
desta atividade de pedestrianismo proporcionou
um são convívio entre os
participantes, a salutar
prática desportiva ao ar
livre, bem como o contacto
com o património material
e imaterial local.
A concentração dos
participantes ocorreu pelas

9h00, no Largo da Junta de Freguesia, onde decorria uma pequena
Feira. Após a Benção dos Peregrinos,
e enquanto o Escriba registava o
evento, deu-se início à caminhada,
presenteada com a representação,
por parte de alunos, pessoal docente
e não docente, de alguns quadros
históricos já costumeiros, como o
Hospital do Caminho, os Guardas da
Ponte (portagem), os Bobos da Corte,
os Trovadores e artistas com músicas
melodiosas, o Almocreve, as Cartomantes e a leitura do futuro, Jogos
Medievais e a Cerimónia do Lava-Pés.
O almoço foi servido por volta das
13h00, abrilhantado pela atuação do
Grupo “Malamados”, de Mangualde.
E assim se cumpriu, de novo, no
coração do Dão, o PR2 PCT Caminho
dos Galegos/Rota de Santiago.
Professora Elizabeth Cancelas
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Q

uase a finalizar um ciclo de estudos fulcral na tua formação
académica e pessoal, e a iniciar um período de vida também desafiante, o Clube de Jornalismo convida-te a revelares
um pouco das tuas emoções e dos teus anseios…
1. Qual o curso que frequentavas e como foi o teu percurso
escolar nesta escola?
2. Tiveste, certamente, momentos que consideraste mais difíceis…
3. Durante o tempo em que frequentaste a escola, o que mais
te agradou?
4. Visto que estás a terminar o teu percurso, o que pretendes
fazer daqui em diante?
5. Explica-nos a razão dessa opção.
6. No teu entender, quais são os principais problemas com que
os jovens de hoje se defrontam?
7. Conta-nos como ocupas os teus tempos livres.
8. Para terminar, há algum conselho que queiras deixar aos
alunos, sobre como alcançar êxito escolar?

Alexandre Rodrigues / 12º A
1- Frequentei o Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias.
O meu percurso escolar teve altos e
baixos. O 10º foi um ano que posso
apelidar de “ano de choque”, uma vez que
foi o primeiro ano do ensino secundário,
cuja dificuldade fez-se sentir. O 11º,
esse, foi o ano mais difícil, sem dúvida
alguma: carga horária excessiva, imensas
avaliações e pouco tempo livre... O 12º
ano foi relativamente fácil, visto que a
carga horária era bastante diminuta e o
tempo de estudo era maior, o que ajudou
e muito na obtenção de bons resultados.
2 - Os aspetos mais difíceis do
ensino secundário foram a
carga horária
em demasia no
11º ano, como
já referi anteriormente, e o
cansaço que se
acumulou nesse mesmo ano.
3 - O que
mais me agardou foi, sem dúvida, a turma excelente
que tive. A minha turma (12º A) era
sinónimo de amizade, família, união e
partilha. Uma turma nunca antes vista,
cujos resultados positivos eram uma
referência para todas as outras. Também
é de realçar a ajuda dos professores, que
gastavam muito tempo fora do horário
letivo a tirar as nossas dúvidas sobre as
matérias dadas.
4 - Pretendo ingressar no Curso de
Engenharia Informática.
5 - A informática é um mundo. É um
mundo que está presente nos nossos
dias. Desde a utilização do computador
à utilização de um smartwatch, a informática está presente em muitos serviços
que são indispensáveis nos dias correntes. Não esquecendo que a informática
incorpora temas muito interessantes
como a multimédia, programação, rede
de computadores, telecomunicações, etc.
6 - Os jovens de hoje em dia, na
minha opinião, veem o mundo como um
“céu estrelado”. Penso que as mentalidades dos jovens não têm a perceção de que
vivemos num mundo cujas dificuldades

estão bem presentes e que o futuro é
incerto. Defendo que deverão mudar de
mentalidade e focarem-se no mais importante, deixando de parte o facilitismo.
7 - Os meus tempos livres são direcionados à prática de desporto (BTT), à
visualização de séries televisivas, em idas
ao cinema, etc.
7 - O êxito escolar pode ser entendido
como uma receita cujos ingredientes são
o esforço, a perseverança, o foco nos objetivos, muito tempo de estudo e muito
sacrifício. Só com estes ingredientes é
que se consegue criar um bom resultado
final.
Dário Matos / 12º A
1 - Finalizei o 12º ano do Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias. O meu percurso escolar foi, como
todos, marcado por momentos mais e
menos felizes, mas creio que é esse o objetivo da escola, dar aos alunos boas condições de aprendizagem e socialização,
preparando-os para as oportunidades e
as adversidades da vida. Se tivesse que
escolher um ano como o mais difícil, seria
o 7º, pela mudança de escola e adaptação
a um ensino mais exigente, e, sem dúvida, o 11º ano. Este é o que eu considero
ser mais “duro”, devido à excessiva carga
horária, a juntar a Exames Nacionais no
final do ano letivo. Já o 12º é um ano
que eu considero que disponibiliza aos
alunos muito tempo livre para estudar
e começar a pensar no futuro. É um ano
bastante menos stressante
e que nos ensina muito.
2 - Os momentos mais
difíceis do meu
percurso escolar ocorreram,
maioritariamente, no 11º
ano. Foi uma
época de trabalho árduo, que exigiu muita dedicação, maturidade, e sobretudo
capacidade de conciliar as coisas, visto
que “preenche” o nosso horário quase por
completo e obriga a uma gestão do tempo
eficaz e planeada. Mas, tudo se faz, claro.
3 - Depois destes anos, certamente

recordarei a(s) minha(s) turma(s) com
um grande sorriso no rosto, especialmente aquela de que fiz parte durante
todo o secundário. Até ao final do 9º ano,
o ambiente de uma turma reside essencialmente nas amizades e “brincadeiras”
entre todos, acompanhado por algum
estudo. A partir do 10º, para além de contarmos com esse mesmo ambiente afável
e divertido, a par da dedicação escolar
existia todo um espírito de entreajuda
que favorecia todos. A relação pessoal entre nós foi tal que permitiu um ambiente
extremamente enriquecedor, de partilha,
união e entreajuda na vida escolar. É
um sinal de maturidade e algo que acho
extremamente raro de encontrar.
Para além disso, também recordarei
com agrado a cumplicidade dos funcionários com os alunos, a forma de abordar
quase “familiar”, e a relação que muitos
professores cultivavam connosco, também mais íntima e de procupação do que
simplesmente uma relação profissional,
como é comum nas escolas de renome e
com mais alunos.
4 - Pretendo entrar no curso de
Engenharia Informática e Computação,
na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
5 - Escolhi esta área porque sempre
me interessei mais pelas ciências, especificamente, Matemática e Física, porque
gosto de Informática e tudo o que com
ela se relacione, mas também porque
considero ser uma área presente em todos os campos do mercado de trabalho.
Na Agricultura, no Ensino, na Arte, no
Marketing, e sobretudo nas Engenharias,
desde que haja digitalização de dados e
comunicações online, a área da informática estará sempre presente. A minha escolha de Universidade baseou-se no facto
de ser um curso bastante reconhecido na
FEUP, mas sobretudo devido à paixão
pela cidade e pelas pessoas do Norte.
6 - Na minha opinião, os jovens de
hoje, têm, na generalidade, melhores
condições de vida, maiores oportunidades do que anteriormente, mas também
mais desafios. Desde cedo têm de lidar
com uma pressão e uma competitividade que outrora não existiam. O mundo
tecnológico, que permite um desenvolvimento diversificado e acelerado da
sociedade, a vários níveis, que também
está presente no quotidiano dos alunos,
tornando o seu estudo mais eficaz e cativante, também faz com que dos jovens
seja exigido um rendimento superior
e resultados exímios, pois temos que
acompanhar e corresponder a evolução
que o mundo presenta. Também o estado
atual do país relativamente ao mercado
de trabalho e aos jovens adultos condiciona muito o desempenho. Alguns jovens
tentam alcançar objetivos e médias para
entrar em cursos e instituições que nem
sempre lhes agrada, mas são tidas como
“as melhores” e são, portanto, sobrevalorizadas. É preciso descobrirmos uma área
de que gostemos realmente.
7 - Os meus tempos livres são ocupados a praticar desporto (Taekwondo e
Futsal), tocar Guitarra/Baixo, ver séries
televisivas e, sobretudo, conviver com os
amigos. Também faço parte do Rancho
Folclórico de Penalva do Castelo e tento

participar no máximo de projetos escolares, não necessariamente relacionados
com alguma disciplina (ERASMUS, Torneios de Futsal, Associação de Estudantes, Comissão de Finalistas, …). O meu
tempo “livre” é, na verdade, bastante
preenchido, mas só assim consigo relaxar
da vida escolar e aprender, também, de
outra forma.
8 - Sendo o “êxito” relativo, a forma
de o alcançar creio que também o é. Toda
a gente tem a sua forma de trabalhar, e
deve fazê-lo da forma que entende mais
produtiva, mas creio que há dois aspetos
que são comuns a todos e que são fulcrais.
Um deles é a dedicação, o trabalho árduo
nas atividades escolares, que resultarão
em resultados melhores e mais facilmente atingidos. O outro aspeto, que
em nada contraria o primeiro, incide no
convívio social e na ocupação com outros
domínios (Música, Desporto, …), o que
contribui para a formação pessoal do aluno, ajudá-lo-á a encarar a escola e a vida
com mais maturidade, servindo, muitas
vezes, como relax após um dia/semana
desgastante. Posso dizer que considero
festivais, concertos, viagens e convívio
com alunos de outras localizações algo
extremamente enriquecedor. Antes de
sermos alunos, somos jovens, e creio
que o sucesso só é alcançado com equilíbrio entre o conhecimento científico e
a maturidade, como forma de estar e de
inclusão na sociedade.
Daniela Gomes / 12º B
1- Eu frequentei o curso Científico Humanístico de Línguas e Humanidades
e o meu percurso escolar nesta escola foi
bastante bom e constante, pois nunca
reprovei nenhum ano.
2- Sim, como todos os alunos, eu
também tive momentos mais difíceis,
pois nem tudo
é fácil. Os momentos mais
difíceis no
meu percurso escolar foi
ter que trocar
de turma algumas vezes
devido às minhas opções.
Os anos escolares que achei mais difíceis foram o 8º
ano e o 11º.
3- Penso que tudo na escola me
agradou. Uma coisa de que gostei bastante foram as visitas de estudo, que nos
alargaram os conhecimentos e fizeram
com que ficássemos a conhecer melhor o
nosso país. Outra coisa de que também
gostei foi a flexibilidade de horários
que tivemos neste último ano, em que
tínhamos muitas tardes livres para poder
estudar para testes e exames.
4- Tenho uma ideia, já há algum
tempo, do que quero fazer depois do 12º
ano, é como um sonho desde criança.
Quero tirar o curso de Hospedeira de
Bordo. Neste momento não tenho ideia
de seguir para o ensino superior.
5- Quero ser hospedeira de bordo,
pois é uma coisa de que gosto muito, não
só por poder viajar pelo mundo mas também por poder comunicar com pessoas
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diferentes todos os dias, pessoas de vários países e culturas. Já tenho esta ideia
desde a primeira vez que andei de avião.
Fiquei logo fascinada com esta profissão.
Para além de conhecer o mundo, ainda
estou a alargar os meus conhecimentos.
6 - No meu entender, um dos principais problemas dos jovens são as tecnologias e a falta de incentivo ao estudo.
Penso que, por vezes, os jovens, e eu
passei por isso, sentem-se desmotivados
para estudar. Outro problema é a pressão
a que estão sujeitos desde muito cedo,
com toda a gente a pressioná-los para
serem os melhores. Eles precisam de
mais incentivos para que a escola seja
um lugar em que eles gostem de estar por
vontade própria, não só para aprender
mas também para estar com os amigos,
pois passamos muitos anos na escola.
Se nos não vamos motivados para lá, se
de manhã não acordamos com vontade
de nos levantarmos porque vamos para
a escola, é óbvio que o nosso aproveitamento escolar não pode ser o melhor,
pois estamos contrariados.
7 - Gosto de ouvir música, que é uma
coisa que faço todos os dias, de jogar
futebol, pois é o meu desporto favorito
pelo qual tenho uma grande paixão. Para
além de jogar, também assisto a muitos
jogos de futebol e de outros desportos.
Gosto muito de tudo o que tenha a ver
com desporto.
8- Não é só estudando que conseguimos alcançar êxito; por vezes, queremos
tanto ser os melhores que não conseguimos… Só para dizer que o somos e não
porque é uma coisa que realmente nos faz
feliz. Temos que gostar do que estamos
a estudar, pois, se gostarmos do que
fazemos, conseguimos alcançar todos
os nossos objetivos e, se pensarmos no
que queremos ser no futuro, ou seja,
se tivermos um objetivo de vida, ainda
é mais fácil termos êxito, pois tudo se
torna mais fácil.
Outro conselho que quero deixar
é que aproveitem tudo o que a escola
tem para lhes dar. Aproveitem todos os
momentos na escola, tanto nas aulas
como com os amigos, pois, num abrir

e fechar de olhos, já estamos a acabar o
secundário e não podemos voltar atrás
no tempo. E sem dúvida que estes anos
são os melhores anos das nossas vidas.
Inês Costa / 12º A
1 - Eu frequentei o Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias.
De uma forma geral, e apesar de ter
havido alguns altos e baixos, penso que
o meu percurso escolar foi satisfatório.
2 - Tive, de facto, momentos que
considerei mais difíceis. O 11º ano, por
exemplo, foi um ano desgastante: o
tempo passa a
voar e, quando
nos apercebemos , temos
numerosos
trabalhos para
entregar, testes para fazer
e os exames à
porta. Apenas
conjugando
trabalho árduo, sacrifício e muita, muita força de
vontade é que se finaliza um ano tão
desgastante com sucesso.
3 - Para ser sincera, até ao 11º ano
nunca refleti muito sobre o assunto.
Tanto trabalho e sacrifício apenas me
levaram a pensar no contrário, isto é,
nos aspetos negativos da escola… No
entanto, quando chegamos ao último
ano do secundário caímos na realidade
e apercebemo-nos de que vamos sair
da escola, vamos abandonar um espaço
que nos acolheu durante imensos anos
e onde crescemos, fizemos amizades e
aprendemos grande parte das coisas que
sabemos. Penso que é quando estamos
prestes a abandonar um sítio que nos é
tão familiar que paramos para pensar e
que nos apercebemos da sua importância e do impacto positivo que teve nas
nossas vidas.
4 - O futuro é incerto mas, em princípio, eu pretendo ingressar numa área
relacionada com a saúde.
5 - Foi uma área que sempre me
atraiu pela sua nobreza, utilidade e

impacto na sociedade. Para além disso,
penso que cabe a cada um de nós ajudar
os demais. E que melhor maneira de
cumprir a minha obrigação que garantir
a sua saúde e o seu bem-estar?
6 - Pessoalmente, eu penso que o
sistema de ensino tem causado graves
problemas aos jovens. Somos bombardeados com matéria, obrigados a decorar
páginas e páginas de livros, temos a
responsabilidade de ter um desempenho
satisfatório a todas as diciplinas e, como
se isso não bastasse, vivemos constantemente atormentados pela ideia de
que os conhecimentos que adquirimos
durante dois ou três anos das nossas
vidas vão ser testados num exame com
pouco mais de duas horas! É necessário
estimular os alunos, promover um ensino mais diversificado e valorizar todas
as suas aptidões, e não apenas explorar
a sua capacidade para decorar conceitos
definidos e muitas vezes inúteis. Existem
muitos aspetos a melhorar no sistema e
que farão a diferença na saúde mental e
física dos jovens alunos.
7 - Durante os meus tempos livres
gosto de passar um tempo de qualidade
com a minha família e amigos, ir ao
cinema, fazer compras e fazer desporto.
8 - Eu quero deixar-lhes um conselho
que pode ser aplicado na escola e durante
toda a vida: apesar de esta, por vezes,
nos colocar obstáculos que farão com que
queiramos desistir de tudo, o importante
é apoiarmo-nos nos nossos familiares,
amigos e professores porque eles estarão
sempre ao nosso lado, tanto nos maus
como nos bons momentos. Nada é impossível com muita força de vontade!
Raquel Vitória, 12º B
1 - Eu frequentava o Curso de Línguas e Humanidades, e o meu percurso
foi regular ao longo dos três anos de
secundário. Ao longo do tempo consegui
sempre manter ou melhorar as minhas
notas, o que foi bastante bom, apesar de
alguns momentos de maior stress.
2 - Sim, posso dizer que foram momentos em que os exames começaram a
chegar. Quando pensamos em prosseguir

estudos, todas as décimas contam para
atingirmos o nosso objetivo. Quando
chocamos com essa realidade em que,
basicamente, os exames podem decidir
o nosso futuro, ficamos mais stressados,
principalmente quando o curso que escolhemos teme uma média relativamente
alta. É muita matéria e são vários exames, e talvez esses momentos tenham
sido os mais difíceis.
3 - As amizades que criei, sem dúvida.
4 - O meu objetivo é conseguir entrar
na universidade, no Curso de Ciências da
Comunicação.
5 - Na verdade, é uma
opção que me
acompanhou
um pouco
ao longo da
minha vida.
Desde pequena que quero
entrar em
C i ê nc i a s d a
Comunicação ou Jornalismo para, no
futuro, enveredar pela área dos media e
ser jornalista.
6 - A forma como muitas pessoas
olham para os jovens pode ser um dos
maiores problemas com que nos defrontamos. Muitas pessoas olham para nós como
imaturos para realizar algumas tarefas ou
trabalhos que, se não nos for dada uma
oportunidade, nunca teremos possibilidade de provar se somos ou não capazes.
7 - Os meus tempos livres são ocupados a fazer algumas das coisas de que
mais gosto, ler, ouvir música, ver séries,
às vezes passear também.
8 - Não deixem que a pressão tome
conta de vocês. Muitas vezes podemos
sentir alguma pressão, pelas mais diversas
razões, mas temos de sabê-la controlar
e temos de nos saber controlar a nós
mesmos. Às vezes, para o sucesso, basta
tirarmos algum tempo para nós mesmos,
mantermo-nos calmos e aí tudo irá correr
muito melhor.
Entrevistas conduzidas pelo Clube
de Jornalismo

1 de junho, dia da criança, comemorou-se na turma do 7º B

escrevendo poesia…
Toda a criança no mundo
Deve ser protegida
Contra os rigores da vida.

Ser criança
É poder andar na escola,
É correr e saltar no jardim,
É poder jogar à bola
E ter tempo só para mim.

A criança tem de ter nome,
A criança tem de ter lar,
Segurança e direito a estudar.

É ter um coração
Como um foguetão,
Sempre pronto a descolar.
Sou uma criança capaz
De construir sonhos e relatos,
Sou muito fugaz
E cheia de sobressaltos.

Ser criança é fantástico
Porque pode brincar,
Sorrir e esticar o elástico
Até quebrar.

Criança tem esperança no coração,
Tem magia na imaginação
E alegria que contagia.

Brinca no seu lar,
Como não podemos imaginar,
Até ao anoitecer.

Elisabete Gouveia, 7ºB

Rodrigo Ferreira, 7ºB

Não é questão de querer
Nem questão de concordar,
É preciso aprender
E criança tem de respeitar.
Jéssica Costa, 7ºB

Ser criança é agradável,
Pois brinca, brinca sem parar.
Ser criança é formidável
Pois tem amigos até esgotar.
Ser criança é fundamental,
E crescer é essencial
Para um dia ser alguém
Que possa ser feliz.
Márcia, 7ºB
Ser criança é saber sonhar,
Mesmo sem estar a dormir.
Ser criança é viver na brincadeira
Rodeada de amigos e histórias
Que ficarão nas nossas memórias.
Mariana Costa, 7ºB
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!Me encantan Ciudad Rodrigo y Salamanca!
Os alunos de Espanhol da Escola Secundária
do Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo realizaram, no dia 19 de maio, a tão esperada
deslocação a Espanha, a qual incluía a visita a uma
cidade considerada Conjunto Histórico-Artístico de
Espanha – Ciudad Rodrigo, e outra Património da
Humanidade - Salamanca. A saída deu-se à hora
marcada, numa manhã fresca de bastante sol, no
autocarro amavelmente conduzido pelo sr. Armando, que efetuou de forma segura a trajeto acordado.
Pouco depois de atravessarmos a fronteira em
Vilar Formoso, apenas a pouco mais do que cem
quilómetros de Penalva, coberta por inúmeras
papoilas vermelhas, surgiu Ciudad Rodrigo, que
nos recebeu de braços abertos. Aí, fomos acolhidos pelos buenos días calorosos dos transeuntes
pouco habituados a ver tantos jovens tão alegres
e barulhentos a impedir o trânsito de circular nas
ruelas do centro histórico.
Cidade Rodrigo, cuja maioria das construções
datam dos séculos XV e XVI, apresenta um formato de estrela, típico das construções militares
modernas, e possui um sistema de fortificação
excecional e muito bem conservado. Entramos

nas muralhas da cidade pela porta junto à Plaza
Mayor. Aí pudemos ver o Ayuntamiento (Câmara
da cidade), avistar a preciosa Catedral medieval,
percorrer calles tortuosas e estreitas por entre
belos edifícios e palácios. Mais adiante, subindo
até a Plaza del Castillo, encontramos o castelo
da cidade, também ele medieval e hoje convertido
em hotel (Hotel Parador), o qual aproveitamos para
visitar. No cimo de umas árvores, num pequeno
jardim em frente ao Castillo Alcazar de Enrique
II, algumas cegonhas presentearam-nos com a
sua elegantíssima presença. Foi nesse local que
os alunos e professores do 11º C tiraram uma foto
para mais tarde recordar.
Em Cidade Rodrigo, cercados pela muralha
datada do século XII, fomos literalmente transportados no tempo, numa altura em que a cidade vivia
tempos de esplendor. E foi, no cimo da muralha,
junto ao casco
histórico, que
pudemos admirar a paisagem
circundante.
Uma paisagem
árida, a perder
de vista, banhada pelo verdejante rio Águeda
que serpenteava
junto aos nossos
pés. Assim, passámos parte da
manhã, prosseguindo viagem,
depois até ao
nosso próximo
destino.
Banhada
p e l o r i o To r -

mes e por frondosas árvores,
Salamanca ergueu-se diante de
nós luminosa e sempre majestosa. Num dos inúmeros jardins
da cidade, repusemos as nossas
energias, comendo a merenda
previamente preparada em casa.
Alguns alunos aproveitaram para
apanhar sol e brincar nos baloiços do parque infantil. Seguiu-se
a visita à cidade
Património da
Humanidade. A
tarde azul e de
muita luz aqueceu
a nossa alma, assim como os belíssimos monumentos, ruas e ruelas
alegraram a nossa vista.
Salamanca é uma das cidades espanholas mais ricas em
monumentos da Idade Média,
do Renascimento e das épocas
barroca e neoclássica. Conhecida
como a «cidade de ouro» de Espanha, a cidade possui uma enorme
riqueza religiosa, gastronómica e arquitetónica,
destacando-se a Plaza Mayor, as catedrais velha
e nova, o Palácio da Salina, o Palácio de Anaya,
o Palácio de Monterrey, a Casa de las Conchas,
o Convento de las Dueñas e a Torre del Clavero.

Ficámos maravilhados
com a fachada da Casa
das Conchas e com a
belíssima Plaza Mayor,
principal símbolo da cidade, edificada entre 1729
e 1755.
Salamanca também
tem a fama de ser o lugar
onde se fala o castelhano
mais puro de Espanha.
Nós, por lá, trocámos algumas palavras com turistas,
comprámos recuerdos e
tirámos fotos. Trocámos,
ainda, sorrisos com alunos espanhóis de Carceres
que também estavam de visita à cidade. Dirigimo-nos, depois, à principal atração da cidade, a
Universidad Vieja, onde fomos tentar encontrar uma

rã escondida, na sua fachada. Reza a lenda que o
aluno que a encontrar, sem ajuda, passará nos
exames. Mas, encontrar a rã no exterior do edifício
da mais antiga universidade da Península Ibérica,
foi tarefa quase impossível. Ou seja, os nossos
alunos saíram de lá com a certeza de que precisam de se esforçar mais nos estudos se querem
ter êxito, pois a sorte não esteve do lado deles.
Terminámos a visita com uma incursão
ao extraordinário pátio da universidade, onde
ficámos deslumbrados com El Cielo de Salamanca, de Fernando Gallego. Este fresco
perdido durante centenas de anos é parte de
uma obra pictórica que decorava o teto da Biblioteca da Universidade e que se encontra exposto,
atualmente, no Pátio da las Escuelas Menores. Representa,
entre outras, as constelações dos
signos e de Hércules, os ventos
e as estrelas. É mágico e só por
isso valeu a visita à cidade. Assim deleitados, mal demos pelo
passar das horas e voltámos para
o autocarro, já no final da tarde,
cansados e famintos. O percurso
pela história de Salamanca e
alguns dos seus tesouros mais
escondidos deixou-nos com
imensa vontade de lá voltar

e serviu de aperitivo para uma próxima viagem a
Espanha!
A docente de Espanhol, Elisabete Gueidão
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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.
Chegados ao final do presente ano letivo,
é tempo de informar os nossos leitores sobre
o ponto de situação atual, no Agrupamento,
a respeito da oferta formativa qualificante em
funcionamento.
Dois cursos de educação e formação
(CEF) de 3º CEB, de Tipo 3 (um ano de duração), nas áreas de Técnico Operador de Informática, com 7 alunos, e de Técnico Eletricista
de Instalações, com 10 alunos: cessadas as
atividades de formação das componentes sociocultural, científica e tecnológica, no passado
dia 2 de junho, dois alunos do segundo curso
ficaram retidos e não reuniram condições para
cumprirem a componente FCT – Formação
em Contexto de Trabalho, ao contrário dos
restantes quinze alunos, que se encontram a
cumpri-la desde 5/6 de junho, em empresas
e entidades do concelho e também de Mangualde, até ao próximo dia 17/18 de julho,
com a duração de 210 horas. Tendo em vista
a conclusão do respetivo curso, com a dupla
certificação, os quinze alunos terão de realizar
a PAF – Prova de Avaliação Final, perante um
júri, o que está previsto para 20 de julho.
Cursos profissionais com 3200 horas de
formação (3 anos), que conferem certificação
escolar equivalente ao 12º ano, de nível 3, e
qualificação profissional de nível 4: os formandos dos cursos de 3º e último ano (Técnico de
Manutenção Industrial - Eletromecânica e Técnico de Produção Agrária - Vegetal) cessaram
as atividades de formação na escola em meados de maio e retomaram a FCT - formação em
contexto de trabalho nas empresas parceiras
do ramo, até à terceira semana de julho, de
forma a cumprirem as 600 horas previstas (280
horas no 2º ano + 320 horas neste 3º ano). Em
relação à outra componente obrigatória do currículo, a PAP – Prova de Aptidão Profissional,
será apresentada e defendida perante um júri
no dia 25 de julho.
Os formandos dos cursos de 1º ano (somente o de Técnico de Cozinha/Pastelaria) e

1ª MOBILIDADE DE ALUNOS DO PROJETO ACTIVA-TE
(cumprimento da FCT – Formação em Contexto de Trabalho
em empresa estrangeira)
País / cidade
acolhedores
Espanha (Jerez
de La Frontera)
Itália
(Campobasso)
Malta (La
Valetta)

Curso profissional

Nº de
Ano
alunos

Técnico de Cozinha/Pastelaria

5

10º

Técnico de Cozinha/Pastelaria

3

11º

Técnico de Gestão e Programação
de Sistemas Informáticos

5

11º

Técnico de Cozinha/Pastelaria

2

11º

Técnico de Gestão e Programação
de Sistemas Informáticos

4

11º

de 2º ano (Técnico de Cozinha/Pastelaria e
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos) retomaram, no caso do
primeiro curso, e iniciaram, no caso do segundo, a FCT - formação em contexto de trabalho
em empresas parceiras da região e de Itália
(Campobasso) e Malta (La Valeta, a capital),
ao abrigo do projeto ACTIVA-TE, integrante
do Programa Erasmus+, no que constitui uma
segunda experiência a este nível, na escola-sede, depois da estreia há dois anos com os
cursos de Técnico de Cozinha/Pastelaria e de
Técnico de Áudio, Vídeo e TV.
Por sua vez, os seus colegas mais novos,
dos cursos de 1º ano (Técnico de Cozinha/Pastelaria e Técnico de Eletrotecnia) cumpriram as
horas de formação previstas para este ano no
passado dia 23 de junho e, somente no caso
do curso da área da Restauração, iniciaram na
semana seguinte a Formação em Contexto de
Trabalho (estágio) em empresas da região e
de Espanha (Jerez de La Frontera), também
ao abrigo do projeto ACTIVA-TE.
Neste 3º período, cumpre destacar-se a
participação do curso profissional de Técnico
de Cozinha/Pastelaria na XIII edição do Percurso Pedestre Caminho dos Galegos, bem
como de alguns formandos de cursos variados,
orientados por formadores da área técnica, na
edição 2017 do Concurso de Ideias de Negócio
promovido pela CIM Viseu Dão-Lafões (notícia
alusiva neste jornal).
Esta modalidade formativa é apoiada e
financiada pelo novo Programa Operacional
Capital Humano (POCH), no âmbito do novo
quadro comunitário Portugal 2020 (2015-2020).
A oferta formativa para o próximo ano
letivo de 2017/2018 é a que se divulga neste
jornal e de que se aguarda aprovação definitiva, após as matrículas no 10º ano.
As matrículas nos cursos profissionais 1º ano ocorrerão no dia 13 de julho das 14h30
às 19h00.
Professor Francisco Guedes,

Coordenador das OFERTAS QUALIFICANTES

ESCRITA NA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS:

Tema: “Ao longo da história, a crença em ideais (religiosos, políticos ou
outros) tem assumido um papel importante para o ser humano”.
As crenças são as ideias e as perceções
de uma pessoa, consideradas por ela absolutas
e verdadeiras. É através das nossas crenças
que olhamos para todas as situações da nossa
vida. As crenças são-nos incutidas por diversas
fontes, como por exemplo, pela educação, em
que nos baseamos em hábitos e nas crenças
dos nossos pais ou avós. Assim, à medida que
vamos estabelecendo e adquirindo as várias
crenças, acabamos por criar pensamentos muitos pessoais. No entanto, temos que ter cuidado
para não nos basearmos e fixarmos tanto numa
crença que não consigamos quebrá-la nem ter
em conta outras importantes.
Na minha opinião, é fundamental que
nós, jovens, uma vez que somos o futuro da
sociedade, comecemos a acreditar e basear-nos naqueles ideais que façam sentido e
não só para sentirmos que fazemos parte de
algo. Por exemplo, na religião católica, é mais
fácil fingir-se que se acredita nesses ideais,

mesmo achando absurdos alguns assuntos,
do que nos excluirmos. Não é por as pessoas
mais próximas acreditarem em Deus que nós
também temos que acreditar, pois isso fica
muito ao critério de cada um. No entanto, há
ideais em que todos deveríamos acreditar
e seguir; e nós, como futuros membros da
sociedade, temos a obrigação de os manter
e espalhar, como é o caso da justiça, da
liberdade, da partilha, da ajuda e do amor ao
próximo. Estes ideais são imprescindíveis para
que se crie um ambiente de paz e amor, porém
há outras crenças que retiram estes ideais, o
que acaba por prejudicar seriamente o mundo
atual. Por isso, na minha perspetiva, as crenças
são muito importantes para o ser humano,
mas é preciso saber as crenças em que nos
baseamos, não nos deixando influenciar por
ideais destrutivos para nós e para a sociedade.
Jéssica Rodrigues, 12ºB

Página 19

Visita a Viseu dos cursos CEF

No último dia do segundo período,
a turma agregada dos dois cursos CEF
realizou uma visita de estudo à capital
do nosso distrito. A acompanhar os
alunos, estiveram as docentes Fátima
Duarte e Paula Teixeira e a Diretora de
turma, Elisabete Gueidão.
Nesse dia, cumpriram-se com os
principais objetivos propostos, destacando-se as aprendizagens que adquiriram em contextos diversificados fora do meio
escolar e o fomentar o gosto pela ida a espaços
diferentes como espaços de aprendizagem,
assim como a consolidação de conhecimentos
adquiridos nas aulas de Matemática, com a
realização de experiências de aprendizagem
através do contacto com objetos reais. Além
disso, estimulou-se o gosto por esta disciplina,
promovendo o raciocínio lógico-matemático e a
exploração, investigação e visualização de conteúdos lecionados nas aulas. Assim, durante a visita ao Solar do Vinho do Dão, os nossos alunos
tiveram a oportunidade de participar ativamente
na exposição do Atractor, subordinada ao tema
«Simetria, jogos de espelhos», satisfazendo
desta forma a curiosidade que tinham em relação
à temática da exposição. A partir da observação
das simetrias presentes em alguns desenhos,
foram compreendendo de forma interativa a
simetria e aquilo que os espelhos podem fazer
a uma determinada imagem ou objeto.

Por outro lado, nesta visita a Viseu, além
de prestarem atenção à sinalização existente
na cidade (conteúdos abordados nas aulas de
Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho), os
alunos puderam desfrutar com grande alegria
de uma visita a pé por lugares emblemáticos
da mesma. De facto, apesar de todos os alunos
conhecerem a cidade, a grande maioria nunca
tinha andado de funicular, por exemplo. Por
outro lado, puderam apreciar melhor, com esta
saída, certos pormenores relativos à Cava do
Viriato, ao Centro Histórico, à Rua Direita, ao
Solar do Vinho do Dão e/ou ao Fontelo.
No final da visita, ainda houve tempo para
tirar fotos e relaxar na agradabilíssima mata
do Fontelo, contactando com os belíssimos
pavões que animam esse espaço verde.
As formadoras acreditam que esta
visita constituiu uma mais-valia no estudo
e compreensão das disciplinas envolvidas,
uma vez que foi com grande entusiasmo
que os alunos participaram nas atividades
propostas. Além disso, acreditam que foi
uma experiência positiva para os formandos
e para a motivação dos mesmos no estudo
das diferentes disciplinas.
As docentes: Elisabete Gueidão,
Fátima Duarte e Paula Teixeira
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11º CAMPEONATO INTERNACIONAL SUPERTMATIK
– CÁLCULO MENTAL
Destinados a alunos
do ensino básico de
escolas públicas e privadas, as competições
SuperTmatik aliam as
componentes didática
e lúdica numa fórmula
geradora de motivação
extra para o processo de
ensino-aprendizagem, em ambiente de muita emoção e
adrenalina, próprias das grandes competições!
A Escola EBS de Penalva do Castelo realizou o
Campeonato Escolar em todas as turmas do 3º CEB,
apurando o campeão e o vice-campeão de cada turma.
Posteriormente, foi realizada mais uma etapa onde
se apuraram os finalistas de cada nível de ensino, para
participarem na Competição Internacional.
7ºA

Campeão
Nº15, Joana Macário

Vice-Campeão
Nº23, Raquel Pais

7ºB

Nº12, Mariana Costa

Nº3, Bruno Soares

7ºC

Nº4, Diana Damil

Nº20, Tomás Nunes

7ºD

Nº13, Mariana Domingos

Nº17, Rodrigo Silva

Campeão
Vice-Campeão
7º
Ano Nº13, Mariana Domingos(7ºD) Nº20, Tomás Nunes (7ºC)

8ºA

Campeão
Nº7, Gonçalo Martins

Vice-Campeão
Nº12, Leonor Lopes

8ºB

Nº5, Diogo

Nº17, Luana

8ºC

Nº7, Juliana Sousa

Nº1, Carina

8ºD

Nº4, Bruno

Nº3, André

Campeão
8º
Ano Nº7, Gonçalo Martins (8ºA)

Vice-Campeão
Nº5, Diogo (8ºB)

9ºA

Campeão
Nº11, João Coelho

Vice-Campeão
Nº12, Juliana Coelho

9ºB

Nº5, Diogo Couto

Nº10, Renato Figueiredo

9ºC

Nº7, João Almeida

Nº13, Mara Almeida

Campeão
9º
Ano Nº5, Diogo Couto (9ºB)

Vice-Campeão
Nº13, Mara Almeida (9ºC)

Após a seleção pelas turmas do 7º, 8º e 9º anos e
alguns treinos para a ambientação on-line, os nossos
finalistas do Campeonato SuperTmatik participaram na
final internacional realizada on-line.
Eis os nossos resultados:
7º ANO (29378 participantes a nível internacional)
Mariana Domingos, Nº13, 7ºD			
Tomás Nunes, Nº20, 7ºC			
8º ANO (25974 participantes a nível internacional)
Gonçalo Martins Nº7, 8ºA			
Diogo Costa, Nº5, 8ºB			
9º ANO (22200 participantes a nível internacional)
Diogo Couto Nº5, 9ºB			
Mara Almeida, Nº13, 9ºC			

posição
142
223
posição
108
341
posição
110
163
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Projeto Matemática - Ensino 2017
Apresentam-se os nossos resultados nas Competições Nacionais de Ciência, realizadas na Universidade de Aveiro, no
dia 10 maio.
Resultado da Escola
Lugar 38 – EB/S de Penalva do Castelo
(participaram 57 Escolas a nível nacional)

MAT12 10ºANO

(participaram 293 Equipas a nível nacional)

Equipa
Tiago José Machado Magalhães (10ºA)
Alexandre (10ºA)
Liliana Ferreira (10ºA)
Joana Isabel Roque Rodrigues (10ºA)
Pedro Gabriel Martins Ferreira (10ºA)
João Pedro Silva Costa (10ºA)

Nível atingido

Posição a nível
nacional

14

100

12

124

9

193

MAT12 12ºANO

(participaram 230 Equipas a nível nacional)
Mais um ano letivo terminado em que
fazemos um balanço
muito positivo do desempenho dos nossos
alunos em todas as
competições matemáticas que participámos.
A todos os alunos
envolvidos, muitos parabéns e continuação
de muitos sucessos
matemáticos! Valeu
a pena toda a vossa
dedicação e empenho
demonstrados! Muito
obrigada pela vossa
participação.
Boas férias a todos!

Equipa
Dário Cancelas Matos (12ºA)
Armando José Matos (12ºA)
Tiago Almeida Cruz (12ºA)
Diogo Alexandre Andrade Costa (12ºA)
Mónica Catarina Luís Ferreira (12ºA)
Inês Morais da Costa (12ºA)
Ricardo Melo Rodrigues (12ºA)
Alexandre Antunes Rodrigues (12ºA)
Ana Cristina Almeida Lopes (12ºA)
Álvaro Manuel Ferreira de Almeida (12ºA)
Sérgio José Saraiva Gonçalves (12ºA)
Ana Margarida Rocha Augusto (12ºA)
Maria Gomes Martins (12ºA)
Ana Rita Campos Lopes (12ºA)

Nível atingido

Posição a nível
nacional

12

32

11

44

6

77

2

153

2

180

1

199

0

213
Grupo de Professores de Matemática
do 3º Ciclo e Ensino Secundário

Página 22

escola viva

junho de 2017

ANDEBOL – AEPC VICE-CAMPEÃO EM INICIADOS MASCULINOS
O grupo/equipa de Andebol - iniciados masculinos, do Agrupamento de
Escolas de Penalva do Castelo sagrou-se vice-campeão da Coordenação
Local do Desporto Escolar de Viseu.
Nos oito jogos realizados conseguiu seis vitórias. Durante toda a

competição os alunos revelaram um bom
desempenho, tanto mais que praticamente
todos os alunos da equipa estão no primeiro
ano deste escalão etário, sendo que alguns
ainda pertencem ao escalão infantil B.
Evidenciaram muitas capacidades e
potencialidades, tendo-se aplicado até ao
limite em todos os jogos para conseguirem
sair vitoriosos.
Para além do empenho demonstrado,

revelaram também um fair play exemplar, o
que lhes permitiu criar laços de amizade com
os alunos das outras equipas.
Pela dedicação, esforço, empenho e
atitude apresentada, todos os alunos pertencentes ao grupo/equipa de Andebol estão de
Parabéns!
O professor responsável pelo grupo/
equipa: António Fortuna

EBI ÍNSUA – TORNEIOS DE BADMINTON E FUTSAL

Em termos latos, o Desporto
Escolar divide-se em Atividade Interna e Atividade Externa. De facto,
uma das vertentes mais importantes
do Desporto Escolar é a Atividade
Interna. Entre outros objetivos, com
ela pretende-se a dinamização da
atividade desportiva na Escola.
Em todos os períodos letivos
se realizaram torneios de várias
modalidades. No terceiro período
efetuaram-se torneios de Badminton
e Futsal.
Na Escola Básica de Ínsua, decorreu, no dia 31 de maio, o Torneio
de Badminton, o qual contou com a

participação de
muitos alunos. Os
jogos foram bastante disputados,
existindo em muitos deles equilíbrio no resultado
até ao términus
do jogo. No escalão Infantil A, no
sector feminino,
venceu a aluna
Matilde Vieira e,
no sector masculino, ganhou o
aluno David Gomes. No escalão
Infantil B, no sector feminino, sagrou-

-se campeã a aluna Beatriz Carmo e,
no sector masculino, classificou-se
em primeiro lugar o aluno Rafael
Gomes.
No dia 7 de junho, realizou-se o
Torneio Inter-Turmas de Futsal para
os alunos do 5º Ano. Apenas se
inscreveram equipas masculinas. A
classificação foi a seguinte: em primeiro lugar ficou o 5ºC, seguido pelo
5º B e pelo 5ºA.
No dia 12 de junho foi a vez de os
alunos do 6º Ano mostrarem os seus
dotes futebolísticos. Todas as turmas
inscreveram uma equipa feminina e
outra masculina.
A classificação foi a seguinte:

Género
Ano /Turma

Feminino Masculino

6ºA

2º

1º

6ºB

3º

2º

6ºC

1º

3º

Nestes torneios, tão esperados
pelos alunos, eles revelam bastante
alegria e emoção, esforçando-se
para que a sua turma consiga uma
boa classificação. São sempre momentos que os alunos anseiam e
vivem de forma muito especial!
O Coordenador Técnico do Clube do
Desporto Escolar: António Fortuna
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Gala de entrega de
Prémios dos jogos
matemáticos
No passado dia 16 de junho, pelas 16 horas, realizou-se na
escola E.B.I. de Ínsua uma gala para entrega dos prémios dos jogos matemáticos realizados ao longo do ano letivo de 2016/2017.
Para abrilhantar esta gala realizaram-se várias atuações de
entretenimento, nomeadamente: a apresentação da coreografia
da música “La Bicicleta”, interpretada pelas alunas do 5ºA, 5ºC
e 6ºC; o instrumental do Bruno Soares e seus Amigos do 7ºB; a
canção “Como ela é Bela”, interpretada pela Andreia do 7ºC; o
instrumental da canção “All of me” interpretado pelo Guilherme
do 7ºD; a canção vencedora do festival da canção “Amar pelos
Dois”, interpretada pela Cristiana do 7ºB; a interpretação da
canção “A thousand years” pelos alunos do 7ºano; a coreografia
da canção “Chantaje”, interpretada pelas alunas do 5ºC e 6ºB,
e a coreografia “Heart Beat Song”, interpretada pelas alunas do
7ºA e 7ºC.
Os alunos assistiram muito animados a esta festa e aplaudiram com entusiasmo todos os que nos quiseram presentear
com as suas atuações. Os alunos premiados este ano estão
de parabéns e esperamos que para o próximo ano continuem
a existir estas atividades que nos permitem aprender de uma
forma divertida.
Assim terminou o ano letivo, de uma forma merecida pela
nossa participação nos diferentes campeonatos relativos à
Matemática.
Lara Pais, 6ºC
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O meu Dia da Criança

No dia da Criança, acordei muito cedo, de tão
ansiosa e feliz que andava. Às 8h30 (hora a que
chega a carrinha), fui para a paragem, mas, quando
lá cheguei, a carrinha não estava lá. Comecei a ficar
aflita, porque pensei que tinha partido sem mim, mas
não. O Sr. Zé foi buscar o meu colega Daniel e já voltava para cima. – informaram-me as minhas vizinhas.
Quando a carrinha chegou, todos os meus
colegas gritavam: - Beatriz, despacha-te, já lá está o
autocarro, anda, despacha-te!
Chegámos à escola e fomos logo a correr para a
sala. Eu também andava muito curiosa
para ver como tinham ficado as camisolas que iríamos vestir nesse dia. A
professora disse que as iria buscar no
dia anterior. Tínhamos
feito um concurso e o
desenho mais votado
por nós, na sala, seria
o que ficaria estampado nas camisolas.
A professora chegou,
vestimos as camisolas
(estavam lindas) com
muita rapidez, preparámos as mochilas e lá

fomos nós, aos pares, para o autocarro.
A viagem com destino a Viseu foi rápida. Chegámos ao Palácio do Gelo, apanhámos o elevador e
saímos no piso do cinema.
Em fila fomos recolhendo as pipocas que o Sr. do
cinema nos entregava, entrámos na sala, sentámo-nos
e preparámo-nos para assistir ao filme PETS – que
contava a história de um pequeno cão que vivia em
Nova Iorque, com a sua dona, e esta trouxe outro
maior para casa. Os dois, no início, não se deram
muito bem, mas no final ficaram grandes amigos.
No final do filme fomos almoçar ao Mc’Donalds.
A seguir ao almoço a nossa professora ofereceu-nos
um gelado. Ainda tivemos tempo de passear pelo
Centro Comercial e participar em algumas atividades
que estavam a decorrer no âmbito do Dia Mundial
da Criança. Pintaram-nos a cara e vestimo-nos, as
meninas de Branca de Neve e os meninos de Anões.
No regresso à escola estávamos todos felizes.
Quando saímos do autocarro vimos o Sr. Presidente
da Junta, que nos ofereceu o tradicional gelado
deste dia.
Foi um dia muito bem passado e inacreditável
para todos os alunos.
Beatriz Fernandes
2º ano EB Castelo de Penalva
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AS MARCHAS POPULARES INFANTIS SAÍRAM
À RUA NA NOITE DE S. JOÃO
O Agrupamento de Escolas de Penalva do
Castelo dinamizou, em parceria com o Município
de Penalva do Castelo, no dia 23 de junho, o Encerramento do Ano Letivo com Marchas Populares
Infantis.
Esta atividade envolveu toda a comunidade
educativa, as crianças da educação pré-escolar e
os alunos do 1º ciclo do Agrupamento.
O desfile saiu da Escola Básica Integrada de
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Ínsua e, ao som de músicas alusivas aos Santos
Populares, dirigiu-se para a praça do antigo mercado. As crianças, engalanadas e com arcos e balões,
abrilhantaram a noite, dançando as marchas com
alegria e graciosidade. A comunidade aderiu em
massa a esta iniciativa, visualizando e aplaudindo
cada uma das marchas que apresentaram coreografias muito belas.
No final, a banda filarmónica também participou

no evento, tocando música popular.
Foi uma noite cheia de luz e cor, com muita música e animação, onde não faltaram o caldo verde,
as bifanas e outras iguarias oferecidas pelos pais
que foram vendidas em barraquinhas.
Bem-haja a todos os que se envolveram e
colaboraram nesta iniciativa para que a mesma
tivesse sucesso.

aepc

agrupamento de escolas de
penalva do castelo

OFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA
(proposta para 2017/2018)
Educação Pré-escolar
Ensino Básico:

- 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico,
incluindo ensino ar culado da Música no 2º CEB

Ensino Secundário:

Cursos cien�ﬁco-humanís�cos:
- Ciências e Tecnologias
- Línguas e Humanidades

Cursos Proﬁssionais:

- Técnico Auxiliar de Saúde (1º ano)*
- Técnico de Eletrotecnia (1º* e 2º ano)
- Técnico de Cozinha/Pastelaria (2º e 3º ano)
- Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informá cos (3º ano)
* (sujeitos ao número mínimo de matrículas e aprovação ﬁnal)

Matrículas no 10º ano: dia 14 de julho, das 14.00h às 18.00h
Mais informações em:
Escola-sede do AEPC
Rua da Escola
3550-140 PENALVA DO CASTELO
232 640 080
www.espenalva.pt
email: espenalva@gmail.com

CALENDÁRIO GERAL DE
EXAMES DO ENSINO SECUNDÁRIO / ACESSO AO
ENSINO SUPERIOR 2017
1. De 19 a 27 de junho: 1ª fase de
exames nacionais;
2. De 19 a 24 de julho: 2ª fase de
exames nacionais;
3. 13 de julho: afixação das pautas
de resultados dos exames da 1ª fase;
4. De 19 de julho a 8 de agosto:
apresentação da candidatura ao ensino
superior – 1ª fase, incluindo a candidatura eletrónica;
5. 4 de agosto: afixação das pautas
de resultados dos exames da 2ª fase;
6. 11 de setembro: divulgação dos
resultados da 1ª fase da candidatura ao
ensino superior;
7. De 11 a 22 de setembro: apresentação da candidatura ao ensino superior
– 2ª fase;
8. 29 de setembro: divulgação dos
resultados da 2ª fase da candidatura ao
ensino superior;
9. De 4 a 9 de outubro: apresentação
da candidatura ao ensino superior – 3ª fase;
10. 13 de outubro: divulgação dos
resultados da 3ª fase da candidatura ao
ensino superior.

