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Os últimos dois dias do
2º período, 25 e 26 de

Março, foram preenchidos
com a realização das
Jornadas Culturais 2010.

O programa incluiu uma

Colheita de Sangue; uma
Mini-Conferência sobre efi-
ciência energética e energias

renováveis, para alunos do
secundário; apresentação

de trabalhos no âmbito do
tema “Hábitos de vida

saudável”, pelos alunos do
2º ciclo; laboratórios aber-
tos e realização de

experiências; exposições
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Tema proposto pela nossa Escola para discussão na edição
de 2011-  “Que futuro para a Educação?” - foi o vencedor na sessão
distrital e, consequentemente, será o adoptado como tema do
distrito de Viseu, a ser levado à votação na sessão nacional.
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sobre o Holocausto, instru-
mentos musicais feitos de

materiais reciclados e de
disciplina; uma feira das
plantas; um “workshop”

sobre Serigrafia; cinema;
torneios desportivos; “Can-

guru Matemático”; um Fes-
tival de Canção e da Dança
muito participado; jogos

tradicionais franceses;
Sarau de Teatro para a

comunidade escolar e, à
noite, aberto à comunidade,

dinamizado pelas turmas
7ºA, 9ºA, 9ºB e 10ºA, no
âmbito da disciplina de

Português.

ESCOLA PREPARA PARCERIA
COM ESCOLAS EUROPEIAS

ESCOLA PARTICIPOU NO
CAMPEONATO DE JOGOS MATEMÁTICOS
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A nossa escola candidatou-se, em
Fevereiro último, a uma Parceria Multi-
lateral, no âmbito do Programa Sectorial
Comenius, com estabelecimentos
congéneres da Alemanha, Itália, França,
Espanha, Roménia, Polónia e Hungria.

Esta Parceria Multilateral visa
sensibilizar os alunos e toda a comuni-
dade escolar para a necessidade de
proteger o ambiente, eliminando todos
os comportamentos e atitudes que
contribuam para aumentar a destruição
do Planeta Terra.

O convite para esta candidatura, por
parte da escola alemã Max-Planck-
Gymnasium de Delmenhorst, na região
de Bremen, em que a língua de comuni-
cação é o Inglês, surgiu pelo facto de
estarmos registados na plataforma
eTwinning. Como deve ser do conhe-
cimento de toda a comunidade escolar,
a referida plataforma tem como objectivo 
principal criar redes de trabalho colabo-
rativo entre as escolas europeias,
através do desenvolvimento de projec-
tos comuns, com recurso às Tecnologias
de Informação e Comunicação.

A escola alemã acima referida já nos
tinha convidado para integrarmos uma
Visita Preparatória. Assim, a Escola
apresentou a candidatura à Agência
Nacional para a Gestão do Programa
Aprendizagem ao Longo Vida
(PROALV), para a Visita Preparatória. A
candidatura foi aprovada e a visita
decorreu em Delmenhorst (Alemanha),

A NOSSA ESCOLA PREPARA PARCERIA  COM ESCOLAS EUROPEIAS

de 17 a 21 de Janeiro de 2010. Estiveram
presentes nesta reunião preparatória a
Directora da nossa Escola, Professora
Isabel Serra, e a Professora Fernanda
Oliveira, como Coordenadora do
Projecto na Escola.

Nesta visita, foram definidos os
objectivos e as tarefas a desenvolver
por todas as escolas da parceria. Ficou

acordado que o tema geral da parceria a
desenvolver seria «Cuide do Nosso
Clima» (CARE for our climate). Neste
âmbito, desenvolver-se-ão as seguintes
áreas temáticas: Meio Ambiente /
Desenvolvimento Sustentável; Ensino
e Aprendizagem de Língua Estrangeira
e Novas Tecnologias.

Os objectivos a alcançar passam por:

a) consciencializar a comunidade
educativa sobre as questões ambien-
tais; b) desenvolver competências
linguísticas; c) promover o desenvolvi-
mento de uma cidadania activa e
consciente europeia; d) melhorar o
pensamento crítico; e) partilhar conhe-
cimentos adquiridos com indivíduos de
outras comunidades; f) promover a
cooperação e intercâmbios entre as
escolas (professores e alunos) de outras
nacionalidades; g) incentivar activida-
des que induzam a utilização
pedagógica das ferramentas TIC.

     As Escolas participantes são oito:
IES Juan de Mairena, San Sebastian de
los Reyes - Madrid, Espanha; Max-
Planck-Gymnasium Delmenhorst –
Alemanha; Lycée Condorcet, Lens,
França; Escola E.B.2,3/S de Penalva do
Castelo, Portugal; Liceo Scientifico “C.
Colombo”, Marigliano, Itália; Gimnaz-
jum nr1 im. Kazimierza Pulaskiego w
Rzeszowie – Polónia; Mrasvásárhelyi
Református Kollégium, Targus Mures -
Roménia; III. Belá Gimnázium-Hungria.

O início da parceria terá lugar em
Setembro/Outubro de 2010. Para isso, a
candidatura apresentada pela nossa
Escola, em Fevereiro, terá de ser
aprovada. Vamos todos fazer força para
que assim seja, para bem dos nossos
alunos e de toda a comunidade escolar.

A Coordenadora do Projecto

 Professora Fernanda Oliveira

O Governo actualmente em funções
lançou a Iniciativa Novas Oportunidades,
com o firme objectivo de “dar um forte e
decisivo impulso à qualificação dos
portugueses”, requisito indispensável para o
“crescimento económico e para a promoção
da coesão social”.

A iniciativa assenta em dois pilares, bem
definidos:

1. O ensino profissionalizante de
nível básico e de nível secundário, como
verdadeira opção para muitos dos nossos
jovens.

2. A educação e formação de adultos,
como forma de proporcionar uma nova

oportunidade de recuperar, completar e
progredir nos seus estudos a todos aqueles
que entraram na vida activa com baixos
níveis de escolaridade.

No concelho de Penalva do Castelo, a
Escola EB 2,3/S continua a assumir esse
papel de contribuir para a elevação do nível

de qualificação / profissionalização da sua
população.

Após a divulgação da oferta formativa do
presente ano lectivo na última edição do PENA
JOVEM, vimos informar a comunidade
educativa e todos os interessados sobre o

ponto de situação actual, na Escola, no final
deste 2º período, no que respeita à iniciativa
Novas Oportunidades.

1. Os formandos do Curso de
Educação e Formação (CEF) de Car-
pintaria de Limpos, de nível II de habilitação
profissional, prosseguem as respectivas

actividades de formação,
neste primeiro ano, bem
como os formandos dos 6
Cursos EFA (Educação
e Formação de
Adultos): 3 de nível
básico (1 em
Trancozelos) e 3 nível
secundário - percursos de

tipo A (acesso: 9º ano) e C (acesso: 11º ano).
2. Cursos Profissionais: os

formandos do curso profissional de Técnico
de Restaurante-Bar (2º ano – turma 11ºB)
iniciaram ontem a respectiva formação em
contexto de trabalho (estágio), distribuídos

por 10 empresas do ramo do concelho com
quem a Escola celebrou protocolo, depois
de terem realizado três breves experiências
em que estrearam a sua indumentária
apropriada e mostraram grande empenho.
Referimo-nos ao serviço da Ceia de Natal
da Escola (metade da turma, ficando a outra

metade com um evento que está previsto
ainda para este ano lectivo), e ao serviço do
almoço para entidades oficiais e convidados
da Feira do Queijo 2010, para além do
serviço de prova de queijo Serra da Estrela
nos restaurantes aderentes à iniciativa
“Sabores de Penalva”, ambas promovidas
pela Câmara Municipal.

Por sua vez, os formandos do curso de
Técnico de Turismo (2º ano – turma 11ºC)
iniciarão a formação em contexto de trabalho
(estágio) no final do presente ano lectivo,
logo que cesse o cumprimento das horas de
formação previstas das disciplinas das
componentes sócio-cultural e científica. Para
tanto, a Escola está a preparar todo o
processo com empresas locais e da região.

Apesar de não estarem abrangidos pelo
presente programa NO, como sucede com
os cursos profissionais, que vieram substituí-
los, aproveitamos para informar que os alunos
do Curso Tecnológico de Acção Social
– 12º C encontram-se em estágio, desde a
segunda semana deste mês de Março e até
final do ano lectivo, a par das aulas das
componentes geral e científica, distribuídos
pelas instituições concelhias S.ta Casa da
Misericórdia (Lar da 3ª Idade e ATL),
Agrupamento de Escolas de Penalva do
Castelo (ATL e Creche) e Associação de
Germil.

Professor Francisco Guedes,
Subdirector e Coordenador

NOVAS OPORTUNIDADES

Formandos do C.P. de Técnico de Restaurante-Bar aquando da Ceia de Natal da Escola e da Feira do Queijo de 2010

Página de jornal de Delmenhorst que notícia a realização da Visita Preparatór ia

em que a nossa escola participou, vendo-se, à direita, a senhora Directora
 e a Coodenadora do Projecto  na escola
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(CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE )

- Qual é o balanço que faz do seu
percurso escolar na sua infância e
juventude?

- Foi um percurso bom, tenho muito
boas recordações. Falando em aulas,
escola e coisas boas como amigos,
travessuras. Eu gostei! Acho que na altura
ainda tínhamos uma infância saudável!
Hoje em dia, acho que as infâncias não
são muito saudáveis. Eu corri e brinquei
imenso na escola até ao meu 12º ano.
Portanto acho que o balanço é positivo.

- Que recordações guarda da
nossa Escola?

- Guardo boas recordações, acho que
tive a felicidade de passar lá oito anos da
minha vida. Vivi imensas coisas, cresci e
amadureci imenso. Entrei com dez anos,
a olhar para os alunos do 12º ano que
pareciam uns gigantes que dominavam a
escola e senti que nós éramos umas
formiguinhas… mas depois fui
crescendo… Hoje em dia ainda gosto de
recordar os Carnavais que passei na escola,
com ovos, farinha, balões de água… tenho
algumas saudades desse Carnaval…
foram passados bons momentos. Também
acho que havia mais paz entre os alunos,
hoje em dia acho que os alunos se dão um
pouco pior, naquela altura nós dávamo-
nos todos bem…

- Como aluna, que disciplinas
curriculares mais a aliciavam e
porquê? E as que menos apreciava?

- As que eu mais gostava eram sem
dúvida Matemática, Biologia e Inglês. De
Biologia, porque sempre gostei muito de
ciências, de saber como é que as coisas
eram e funcionavam, o seu porquê,
nomeadamente o corpo humano. Sempre
fui muito curiosa. Em Matemática, adorava
funções, adorava resolver equações, sempre
gostei muito de números e sempre me dei
bem com eles. E de Inglês acho que toda a
gente gosta, porque é uma língua universal,
sempre gostei de falar, ler Inglês, era giro!
Nunca gostei de Geografia, não consigo
gostar, nem de História.

- Da sua passagem pela Escola,
que situação vivida se tornou mais
memorável?

- Talvez a primeira e única vez que fui
chamada ao Conselho Executivo, porque me
tinha portado um bocadinho mal. Numa
aula de Educação Física, eu lembro-me que
os chuveiros do balneário não tinham
pressão e então resolvi tirar a parte de cima
do chuveiro, para a água não dispersar tanto.
Só que a funcionária do Pavilhão veio
reclamar connosco e eu disse uma
expressão um pouco “feia”, lamentável,
relativamente à funcionária. Fui chamada
à Dra. Isabel, juntamente com outras
colegas da minha turma que também
começaram a fazer o mesmo. Foi o episódio
mais embaraçoso, porque até era uma
menina responsável.

- Lembra-se de algum (s) momento
(s) em que experimentou mais
dificuldades?

- A maior quebra que eu senti foi a
passagem do 9º para o 10º ano, a nível de

aulas, de professores, de matéria. Senti que,
a partir do 10º, as coisas eram um
bocadinho mais a sério, mas o que senti
mais foi o 1º período do 10º ano de
Matemática, em que estava a dar
Geometria e não percebia nada, tendo
tirado 11 valores no primeiro teste. Foi uma
razia autêntica, aí fiquei preocupada. Como
eu era muito boa aluna a Matemática, era

impensável tirar um 11 e então se calhar
foi aí que senti que as coisas estavam a ser
mais difíceis e que tinha de me aplicar mais
para acompanhar.

- A Joana Marques formou-se em
Engenharia Biomédica na Faculdade
de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra. Pode dizer-
nos o perfil de saída deste curso?

- Tirar Engenharia Biomédica em
Coimbra não é exactamente o mesmo que
ter tirado, na minha altura, em Lisboa ou
no Minho, os outros locais em que existia
o curso. Os planos de estudo são adaptados
às realidades das cidades onde os cursos
estão inseridos e, em Coimbra, nós
tínhamos uma grande componente de
Física, Matemática e Biologia. Não
tínhamos muita Química. A nível de
saídas, era um curso mais virado para a

investigação que se desenvolve em
Coimbra. Posso dizer que saímos bem
preparados para sermos polivalentes, não
saímos especialistas em nada, mas saímos
com muitas bases. Pelo menos, depois de
sairmos, é-nos reconhecida a capacidade
de podermos trabalhar em várias áreas, o
que acaba por ser bom. Apesar de toda
esta polivalência, que no início parecia ser

uma desvantagem, depressa nos
apercebemos que hoje em dia as áreas se
complementam muito e o mercado de
trabalho já não procura pessoas que só
saibam de uma coisa, querem realmente
pessoas polivalentes, e portanto acho que
em Coimbra esse objectivo foi concretizado.
Hoje tenho colegas a trabalhar em áreas
completamente diferentes da minha.

- Por que é que escolheu esta área?
- Até aos 18 anos, sempre quis seguir

Medicina, aliás, até àquele Verão fatídico
de 2002, eu sempre estudei com o único
objectivo de entrar para Medicina, sempre
o quis. Mas, devido às notas dos exames
nacionais, não tive média para entrar em
Medicina e nem sequer concorri para tal.
Como nunca quis enfermagem, durante
um mês tive de arranjar outro curso para
tirar. Então, na altura, a partir de um

jornal, soube que ia abrir o curso de
Engenharia Biomédica em Coimbra, fui
ver em que consistia o curso e como não
me limitava, porque eu não pensava em
cursos que me limitassem a nível de saídas,
e, como era um curso tão polivalente, que
tinha tantas áreas, decidi dar-lhe uma
oportunidade e então resolvi concorrer.

- O curso correspondeu às
expectativas?

- Como eu não tinha criado expectativas,
a única coisa que pretendia era concluí-lo
em 5 anos, aprender o que houvesse para
aprender e então ver no que dava. Como
era um curso novo, não havia sequer a
possibilidade de criar grandes expectativas,
porque eu nem sequer sabia se íamos ter
mercado de trabalho, se as pessoas iam
apostar em nós ou não, portanto não tinha,
não criei grandes expectativas. Tenho pena
de o curso não ter uma componente prática
maior, acabou por ser um bocadinho mais
teórico do que aquilo que desejava, se calhar
foi a única expectativa que eu criei, porque
pensei que ia mexer mais com as coisas.
Mas, de resto, desde que fosse gostando,
estava feliz.

- Como decorreu a adaptação ao
ensino superior? Sentia-se
preparada para o enfrentar?

- Aos 18 anos, o que eu queria era sair
de Penalva do Castelo, não queria ir para
muito longe, preferia ir para Viseu, nunca
quis ir para Coimbra, contudo foi a minha
primeira opção quando concorri. Em
Coimbra, eu acho que a adaptação é
relativamente fácil a nível académico,
porque, realmente, há um espírito
académico muito bom e as pessoas são
muito bem recebidas. O que mais me
custou foi deixar os amigos, isso foi o pior, eu
tinha uma turma bastante unida aqui,
pessoas que eu conhecia desde a escola
infantil e acabei por ir sozinha para Coimbra.
Caí de pára-quedas! O primeiro mês foi o
mais difícil por causa daquela situação de
estar sem os amigos e ainda não ter feito
nenhuns novos. Ao nível do grau de exigência
das aulas, não notei assim grande diferença.
Ao fim de um mês, como estávamos todos
na mesma situação, foi relativamente fácil
começar a fazer amigos e contactos. A própria
praxe, de que as pessoas se queixavam e eu
tinha imenso medo, porque diziam que as
pessoas se excediam, acabou por ser
engraçada e claro que só fiz o que quis e não
propriamente o que me mandavam fazer!
Se me sentia preparada? Claro que me
sentia! Eu acho que estava na altura, cheguei
aos 18 anos e sabia que ia para uma nova
etapa da minha vida, sabia que o percurso
aqui, em Penalva, era até ao 12º ano e que
o próximo passo a dar seria o ensino
superior. Portanto, era a altura de crescer,
sair e conhecer coisas novas. O ensino
superior tem imensas coisas boas para nos
oferecer.

- A Joana tem desenvolvido
projectos de investigação. Pode
explicar-nos em que consistem?

- Desde que acabei o meu curso, fui

Dando continuidade à presente secção do nosso jornal,

fomos desta vez ao encontro de uma ex-aluna que fez todo

o seu percurso na nossa Escola, desde o 5º ao 12º ano.

Chama-se Joana Teixeira Albuquerque Gomes

Marques, é natural de Viseu, onde nasceu em 1984,

mas cedo veio para Penalva do Castelo onde frequentou

a Escola Infantil, dos 3 aos 6 anos de idade, a Escola

Primária da Vila, dos 6 aos 10 anos, e a nossa Escola,

entre os anos lectivos de 1994/1995 e 2001/2002.

No ensino secundário, optou pelo curso geral do

agrupamento 1, científico-natural.

Seguiu-se o ensino superior, dos 18 aos 23 anos de

idade, com a obtenção da Licenciatura Pré-Bolonha em Engenharia Biomédica, na Faculdade

de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

De Setembro de 2007 a Janeiro de 2009, esteve como Bolseira de Investigação na

Universidade de Aveiro, a tentar desenvolver novos compostos para a quimioterapia do

osteossarcoma.

Desde Fevereiro de 2009, é aluna do Programa Doutoral em Química da Universidade

de Aveiro / Bolseira de Doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia. O seu

trabalho de doutoramento segue a mesma linha de investigação da Bolsa de Investigação.
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As eleições para a designação dos
deputados escolares decorreram no dia 12
de Janeiro e a Sessão Escolar no dia 20
seguinte.

No dia 8 de Janeiro, como forma de

motivar os alunos, foi realizado um colóquio
/ debate, com a presença de representantes
de várias Juventudes Partidárias, tendo o
mesmo sido bastante participado pelos
alunos, no tocante a questões colocadas.

Estiveram presentes Júlio Sá, da
Ecolojovem, organização da juventude do
Partido Ecologista “Os Verdes”, membro da
Comissão Executiva e do Conselho Nacional
de «Os Verdes»; Elísio Sousa, membro da
Direcção Nacional da JCP, a Juventude
Comunista Portuguesa; Hugo Miranda -
presidente da JSD, a Juventude Social-
Democrata, no distrito da Guarda.

No dia 11 de Janeiro, realizou-se uma
sessão de esclarecimento com a presença
do deputado do PS José Rui Cruz.

Nestes debates participaram cerca de
160 alunos do ensino secundário.

As eleições decorreram com toda a
normalidade e com grande participação dos
alunos do ensino secundário.

A sessão escolar elegeu como deputadas
efectivas à Sessão Distrital as alunas Marisa
Frias Amaral, Carla Isabel Albuquerque
Ferreira e, como suplente, Ana Sofia Lopes
Ferreira, todas do 10º ano.

A Escola apresentou como candidata a
presidente da mesa da Sessão Distrital a
aluna Maria da Conceição Marques Ferreira
Gomes, do 10º ano de escolaridade, tendo
a mesma participado, com o maior
entusiasmo, no casting realizado no IPJ, em
Viseu.

No dia 23 de Março, realizou-se a Sessão
Distrital, que pela primeira vez decorreu em
Mangualde, onde as nossas jovens
deputadas tiveram uma honrosa prestação.

O tema proposto pela nossa Escola para
discussão na edição de 2011 do
“Parlamento dos Jovens” foi “Que futuro
para a Educação?”, tendo o mesmo saído
vencedor na sessão distrital e,
consequentemente, sido adoptado como
tema do distrito de Viseu, a ser levado à
votação na sessão nacional.

Os professores responsáveis

Isabel Nogueira e José Veiga

ONDE PÁRAM OS NOSSOSONDE PÁRAM OS NOSSOSONDE PÁRAM OS NOSSOSONDE PÁRAM OS NOSSOSONDE PÁRAM OS NOSSOS
EX-ALUNOS?EX-ALUNOS?EX-ALUNOS?EX-ALUNOS?EX-ALUNOS?

trabalhar para a Universidade de Aveiro com uma bolsa
de investigação, em que comecei a tentar desenvolver
novos compostos para quimioterapia do osteossarcoma
(cancro do osso). Entretanto, ao fim de ano e meio,
comecei o doutoramento em Química, continuando com
essa linha de investigação, à qual me vou dedicando agora
e durante os próximos 3 anos. Faço a síntese de compostos
que depois testo, “in vitro”, em linhas celulares de
osteossarcoma, de forma a avaliar a sua potencial
actividade antitumoral.

- É habitual ouvir-se que a investigação em
Portugal é muito restrita, que há muitos
investigadores a deixarem o País. O que tem a
dizer sobre tal matéria?

- Em Portugal, cada vez mais se aposta na
investigação, ou, pelo menos, cada vez mais se incentiva
os alunos a fazer investigação. Desde o primeiro ano dos
cursos superiores que há bolsas de integração na
investigação em que os alunos já podem ir para o
laboratório “investigar”. Como vão sendo acompanhados
e orientados, é natural que desenvolvam gosto pelas
coisas que vão fazendo e que, quando terminam o curso,
queiram continuar essa mesma investigação sobre a
qual talvez até tirem um doutoramento. Acho que o
maior problema que se encontra é quando as pessoas
acabam o doutoramento e não têm para onde ir, porque
talvez cá ainda não se valorizem tão bem os nossos
doutorados, como se calhar se faz lá fora. Mas, acima de
tudo, para se fazer investigação, é preciso dinheiro. Talvez
se invista na investigação mas não a financiamos tão
bem como deveríamos, e lá fora vêem-se as coisas noutra
perspectiva, as pessoas podem trabalhar sem se
preocuparem tanto com o dinheiro que podem ou não
gastar, porque ele existe. Mas, acho que podemos
melhorar, continuando a apostar no financiamento mas
também a valorizar o trabalho que se desenvolve,
porque, por vezes, investe-se e no fim não se valoriza.
Importamos muitos investigadores e não valorizamos
os próprios que ajudámos a formar.

- Que sonhos comandam a sua vida?
- Agora o meu sonho é acabar o doutoramento antes

dos 30. Depois, quero ter filhos e estabilidade financeira.
Mas não sonho muito, espero ser feliz. Sonho ser feliz!
Sonho fazer coisas que me realizem, sonho em ter uma
vida boa, mas não sonho com nada em especial. Só espero
que as coisas vão correndo bem…

- Como ocupa os seus tempos livres?
- Nos meus tempos livres vou ao cinema, saio para

ir beber um copo com os amigos, namoro, vejo televisão,
vejo séries no computador e tento ir ao ginásio.

– Qual o melhor conselho que pode dar aos
jovens para que concretizem o seu percurso de
vida?

- Para quem sonha um dia ser “alguém”, acho que
tem que perceber que, por mais que não goste de
estudar, é preciso estudar, tem que estudar e definir
um objectivo para o percurso de vida, mesmo que esse
objectivo vá sendo redefinido pelo caminho. Mas, acima
de tudo, é preciso ter objectivos e força de vontade. Com
isto, as pessoas podem tentar ser aquilo que quiserem
ser! O que não quer dizer que esse percurso de vida não
se vá ajustando, mas essencialmente têm que se dedicar
e lutar por aquilo que querem fazer para se sentirem
realizadas. Mas também há que ter cuidado com aquilo
a que se sacrificam, porque, acima de tudo, as pessoas
têm que tentar ser felizes e estarem bem com elas
próprias.

- Muito obrigada e Felicidades!

Ana Sofia Faro e Cátia Damil, 10ºA

(CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 3)
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1 - Representantes das três

Juventudes Partidárias

2 - Sessão com o deputado do
PS José Rui Cruz

3 - A candidata à mesa da

sessão distrital, Conceição
Gomes

4 e 7 - As deputadas Sofia
Ferreira e Carla Ferreira

5 - Mesa de voto

6 - Mesa da sessão escolar
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A Promoção da Saúde faz-se
desde muito cedo e é um esforço
de formação contínua.

Viver implica sabedoria e a
sabedoria adquire-se vivendo.

Por isso, este projecto pretende
começar a desenvolver nos nossos
“pequenos“ do 5º ano a capacidade
de criarem os seus caminhos ….

Um dos objectivos centrais de
uma educação para a saúde deve ser
o de proporcionar as ferramentas que
tornem possível, aos jovens, serem
capazes de pensar sobre a sua vida e
sobre as questões que os preocupam,
de forma correcta e válida.

A formação pessoal e sócio-
afectiva é um processo contínuo que
deve ser tratado em todas as idades
da evolução, não como uma matéria
isolada, mas como parte integrante

da personalidade; a educação para
os afectos é também ao mesmo
tempo A EDUCAÇÃO para o AMOR.

“Escola
Limpa,
Escola

Saudável”
Aproveitando o espírito

comunitário desenvolvido na nossa
Escola relativamente ao projecto
“Limpar Portugal”, a equipa EPS
achou por bem que a comunidade
escolar dedicasse algum do seu
precioso tempo à preservação,
valorização e embelezamento do
espaço escolar.

Assim sendo, é necessário que
todos participem em actividades
envolvendo a recolha de lixo no
espaço escolar a partir de agora.

A conservação e arranjo dos
caixotes de lixo existentes, de bocas
de incêndio e bancos de jardim será
uma actividade levada a cabo pelos
alunos do 5º e do 6º ano, sob a
orientação dos seus professores de
Ed. Visual e Tecnológica e de Ed.
Tecnológica.

Não se esqueçam: a escola é o
nosso espaço e, como tal, temos o
dever de mantê-lo asseado,
preservado e embelezado.

A Equipa EPS:

Professoras Carmo Dias, Carmo
Escabeche e Ana Paula Tomás

PROJECTO “CRESCER A BRINCAR”
 A educação para os afectos tem

que ser vivenciada numa atmosfera
de afectividade e compreensão.

As sessões já desenvolvidas com
os alunos do 5º A e 5º B resultaram
muito bem. Os alunos aderem com
facilidade a este tipo de actividades
e sentem-se elementos activos e
construtores do seu próprio percurso.

Pretende dar-se continuidade nos
próximos anos. O ideal é que estes
alunos desenvolvam, no ensino
básico, uma postura de responsa-
bilidade e de empenhamento.

A professora dinamizadora desta
iniciativa é Maria do Carmo
Escabeche.

A Equipa EPS:

Professoras Carmo Dias, Carmo
Escabeche e Ana Paula Tomás

Antes, nós não conhecíamos a palavra “bullying”,
ou melhor, já tínhamos ouvido falar, mas não
compreendíamos o que significava. Contudo, sempre se
falou em “violência escolar”. Sabemos que não é
rigorosamente a mesma coisa, mas a verdade é que o
bullying é uma palavra que, infelizmente, está na moda e
é sempre um acto de violência praticado contra outros,
injustificadamente.

Em Formação Cívica, trabalhámos o tema da
violência escolar, do qual gostámos muito. Na nossa turma,
felizmente, não há problemas destes. Por vezes, também
nos zangamos, mas não é nada de grave. Todas as turmas
deveriam estudar este tema, para resolverem os seus
problemas e para saberem que o mais importante é o
respeito uns pelos outros.

Nas aulas, fizemos várias actividades: visualisámos e
comentámos pequenos vídeos, legendámos imagens,
fizemos listagens de actos correctos e incorrectos,
promovemos debates sobre as principais causas e
consequências do bullying e também sobre as medidas
que a escola e toda a comunidade devem tomar para
resolver este problema e, se possível, preveni-lo. Grande
parte do trabalho realizado encontra-se em power-point.

Redigimos uma carta às professoras coordenadoras
do EPS, a solicitar a vinda de um ou mais responsáveis
da GNR ou da “Escola Segura” para fazerem uma palestra
sobre o tema, destinada a alunos do 2º e do 3º ciclos.
Será, provavelmente, no 3º período. A ideia é, no início da
esperada palestra, apresentarmos o trabalho que fizemos.

Violência escolarViolência escolarViolência escolarViolência escolarViolência escolar
ou bullying?ou bullying?ou bullying?ou bullying?ou bullying?

Entretanto, podemos já deixar aqui um dos
crucigramas que fizemos sobre o tema.

A G R E S S I V I D A D E
       B U L L Y I N G
                    C O L E G A S
                       L U T A
 L I N G U A G E M
                     I N I M I Z A D E
                       C A S T I G O
      C O N F L I T O S
               P A L A V R A S

         R E P R E E N S Ã O
      A L U N O S
                       C O B A R D I A
                   P O N T A P É S
                    A L C U N H A S
          Z A N G A
            M U R R O S

Alunos do 7ºC e

Professora Elizabeth Cancelas

AGENDA  DO  3º PERÍODOAGENDA  DO  3º PERÍODOAGENDA  DO  3º PERÍODOAGENDA  DO  3º PERÍODOAGENDA  DO  3º PERÍODO
ÞÞÞÞÞ Início: 12 de Abril
      Termo: 8 de Junho para o 9º, 11º e 12º ano
                   18 de Junho para os restantes anos

        Junho / Julho - a confirmar para os cursos do Programa NOVAS
OPORTUNIDADES (C.E.F., C. PROFISSIONAIS e E.F.A.), de acordo com as
respectivas horas de formação previstas

ÞÞÞÞÞ   PROVAS DE AFERIÇÃO do ensino básico (de âmbito nacional), para o 6º
ano:

Língua Portuguesa: 5 de Maio; Matemática: 7 de Maio
ÞÞÞÞÞ VI PERCURSO PEDESTRE HISTÓRICO-CULTURAL “Caminho dos

Galegos”: 30 de Maio

ÞÞÞÞÞ  Afixação das pautas de avaliação interna: 9º, 11º e 12º ano – 11 de Junho

Þ EXAMES DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO 2º E 3º CICLOS:
1ª Fase – chamada única - de 16 de Junho a 2 de Julho para 3º ciclo; de 25 de

Junho a 7 de Julho para 2º ciclo;
2ª Fase – chamada única - de 1 a 7 de Setembro para os dois ciclos;
Afixação das pautas com as classificações dos exames: 1ª Fase – 14 de Julho;

2ª Fase – 13 de Setembro

Þ EXAMES  NACIONAIS  DO  ENSINO  BÁSICO – 9º ano:
        1ª chamada (chamada obrigatória) – Língua Portuguesa: 16 de Junho;

Matemática: 18 de Junho
        2ª chamada (chamada para situações excepcionais) – Língua Portuguesa:

23 de Junho;  Matemática: 25 de Junho; Português Língua Não Materna: 14 de
Julho

Afixação das pautas com as classificações das 1ª e 2ª chamadas: 13 de Julho

Þ EXAMES NACIONAIS E DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO
ENSINO SECUNDÁRIO:

1ª Fase – chamada única - de 16 a 23 de Junho
2ª Fase – chamada única - de 14 a 19 de Julho
Afixação das pautas com as classificações dos exames: 1ª Fase – 8 de Julho;

2ª Fase – 30 de Julho
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As questões colocadas aos alunos foram:
1- Como te chamas?
2- Que ano e turma frequentas?
3- Que livro(s) andas a ler neste momento?
4- Qual é o seu autor?
5- Por que motivo(s) escolheste esta obra?
6- Qual a obra / autor que mais te marcou
até hoje? Porquê?

1- Chamo-me Catarina Morais.
2- Sou do 5ºB.
3- “Pedro, o Alecrim”.
4- Porque o autor vem à escola.
5- É António Mota.
6- “Twilight”, de Stephenie Meyer, porque tem muita aventura.
-----------------------------------------------------------------
1 - Chamo-me Bárbara Santos.
2 - Sou do 6ºA.
3 - “Herry Potter”.
4 - Porque gosto e acho que é divertido.
5 - Não sei de cor.
6 - Nenhum em especial.
-----------------------------------------------------------------
1 - Chamo-me Sérgio Nunes.
2 - Frequento o 6ºB.
3 - “Heróis do 6ºF ”.
4 - Porque acho que é interessante.
5 - É António Mota.
6 - A colecção “Uma aventura…”, de Ana Maria Magalhães
e Isabel Alçada, porque as histórias são muito interessantes.
-----------------------------------------------------------------
1 - Chamo-me Sara Martins.
2 - Sou do 7ºA.
3 - “Artur e os Miniméus ”.
4 - Porque é muito interessante.
5 - Já não me lembro.
6 - “Uma aventura na falésia”, de Ana Maria Magalhães e
Isabel Alçada, porque é uma obra entusiasmante.
-----------------------------------------------------------------
1 - Chamo-me Luís Pina.
2- Sou do 7ºA.
3 - “As Crónicas de Narnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-
roupa”.
4 - É C.S.Lewis.
5 - Porque gosto muito.
6 - Foi “O sobrinho do Mágico”, porque sim…
-----------------------------------------------------------------
1 - Chamo-me Carlos Couto.
2 - Frequento o 7ºA.
3 - “Harry Potter e o Príncipe Misterioso”.
4 - É J.K.Rowling.
5 - Porque tenho os outros livros e ando a ler a colecção.
6- “As Crónicas de Narnia”, de C. S. Lewis, porque são
fantásticas.
-----------------------------------------------------------------
1 - Chamo-me Márcia d’Amil Albuquerque.
2 - Frequento o 8ºB.
3 - Acabei de ler “A Lua Nova ”.
4 - Porque acho interessantes os livros de vampiros.
5 - Não me lembro.
6 - Foi esta última obra que acabei de ler.
-----------------------------------------------------------------
1 - Chamo-me Vanessa Albuquerque.
2 - Sou do 8ºB.
3 - “A Lua Nova ”.
4 - Porque acho interessante e porque ouvi falar dela.
5 - Não me lembro.
6 - Não tenho preferências.
-----------------------------------------------------------------
1 - Sou a Dina Martins.
2 - Sou do 9ºA.

“““““O  que  ando  a  ler ?”””””
A propósito da Semana da Leitura, que
decorreu de 22 a 26 deste mês de Março,
o Clube de Jornalismo resolveu realizar
uma espécie de sondagem ou inquérito,
junto de alunos, professores e pessoal não
docente, para conhecer e dar a conhecer
os seus hábitos e gostos de leitura.

3 - “The Long Hard Road Out Of Hell”.
4 - É Marilyn Manson.
5 -  Adoro tudo o que este autor diz, faz, pensa e o livro é
sobre ele.
6 - Foi “Verónica decide morrer”, de Paulo Coelho, porque
me identifico um pouco com a obra.
-----------------------------------------------------------------
1 - Chamo-me Juliana Figueiredo.
2 - Sou do 9ºA.
3 - “Uma aventura no comboio”.
4 - As autoras são Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada.
5 - Porque gosto de todas as obras que as autoras costumam
escrever.

6 - Os livros todos da colecção “Uma aventura”, porque
gosto especialmente das aventuras destas autoras.
-----------------------------------------------------------------
1 - Chamo-me Marisa Frias Amaral.
2 - Frequento o 10ºA.
3 - “Drácula”.
4 - É Bram Stocker.
5 - Escolhi esta obra no âmbito do “Plano Nacional de Leitura”
6 - José Saramago, porque é um autor que tem uma escrita
muito interessante e marcante.
-----------------------------------------------------------------
1 - Chamo-me Mónica Santos.
2 - Sou do 11ºA.
3 - “Símbolo Perdido”.
4 - É Dan Brown.
5 - Escolhi esta obra porque li os outros livros do autor.
6 - Gostei muito de “Codex 232”, de José Rodrigues dos
Santos.
-----------------------------------------------------------------
1 - Chamo-me Fábio Matos.
2 - Sou do 11ºA.
3 - Ando a ler a revista mensal da National Geographic.
4 - É a National Geographic.
5 -  Sou assinante e gosto muito de ler tudo o que tenha a ver
com este tipo de temas.
6 - Foi “Uma breve história de quase tudo”, de Bill Bryson.
Foi-me oferecido e achei interessante, porque é um livro que
fala sobre a ciência, sobre a história de Einstein, de Darwin,
do Big Bang, da teoria da evolução, da teoria atómica, do
aquecimento global, do ADN, ...
-----------------------------------------------------------------
1 - Chamo-me Patrícia d’Amil.
2 - Sou do 12ºA.
3 - “Drácula”.

4 - É Bram Stocker.
5 - Não escolhi, foi por causa do “Plano Nacional de Leitura”.
6 - Foi “Fúria Divina”, de José Rodrigues dos Santos, porque
me despertou para uma realidade que eu não conhecia, que
é o povo islão e os motivos que têm para fazer algumas
coisas que fazem.
-----------------------------------------------------------------
1 - Sou Matilde Faro e Silva.
2 - Frequento o 12ºA.
3 - “As intermitências da morte”.
4 - É José Saramago.
5 - Porque é de um autor que eu costumo seguir e que tem
histórias interessantes.
6 - Foi “Ensaio sobre a cegueira”, porque fala de uma história
que pode acontecer mas ao mesmo tempo não pode…

Por sua vez, as questões colocadas aos
adultos foram:
1- Como se chama?
2- Qual é a sua profissão?
3- Que livro(s) anda a ler neste momento?
4- Qual é o seu autor?
5- Por que motivo(s) escolheu esta obra?
6- Qual a obra / autor que mais o/a marcou
até hoje? Porquê?
-----------------------------------------------------------------
1- Chamo-me Fernanda Martins.
2- Sou Auxiliar de Acção Educativa, que agora passou a
chamar-se “Assistente Operacional”.
3- “Diário de um Mago”.
4- É Paulo Coelho. Já li alguns dos seus livros.
5- Por nenhum motivo em especial, foi este como poderia ter
sido outro qualquer. Normalmente não tenho uma selecção
pré-definida. Vou lendo conforme me aparece, conforme a
disposição, aleatoriamente.
6- Foi de uma autora que nem é muito conhecida, mas o título
do livro é “A filha da minha melhor amiga”. Gostei muito,
por várias razões: pela mistura de sentimentos, mas
verdadeiros, e pelo enredo, que também era fascinante.
Comecei a lê-lo e não parei enquanto não o acabei. É grosso
e li-o rápido. Actualmente, não acredito que haja sentimentos
como os que se descrevem na obra. Também gostei muito de
“Recados da Mãe”, da Maria Teresa Gonsalez, e
recomendo-vos; é bem mais pequeno que o anterior.
-----------------------------------------------------------------
1- Chamo-me Anabela Cruz.
2- Sou professora de Português do 3º Ciclo e Secundário.
3- Apesar do imenso trabalho que, neste momento, tenho
entre mãos, estou a meio da leitura de “O Jogo do Mundo

– Rayuela”.
4- Julio Cortázar.
5- Escolhi esta obra, porque aprecio bastante a literatura
latino-americana.  Além disso é um livro que, atendendo à
época em que foi publicado (1963), teve forte impacto no
romance mundial, pela originalidade da linguagem, pela
concepção de personagens com profundidade psicológica e
por transgredir a ordem tradicional de narrar uma história.
Foi considerado o romance que melhor retrata as inquietudes
do século XX na visão latino-americana do mundo.
6- É-me bastante difícil destacar, apenas, uma obra ou autor
que me tenha marcado, pois muitos foram os livros que, ao
longo da vida, me tocaram profundamente. Por volta dos
dezassete anos descobri o escritor colombiano Gabriel Garcia
Marquez, com “Cem Anos de Solidão”. Mais tarde, por volta
dos vinte anos, foi a vez do escritor japonês, Yukio Mishima
com “O Tumulto das Ondas” e “O marinheiro que perdeu as
graças do mar”. Mais tarde, fiz a descoberta de Marguerite
Yourcenar, com “A Obra ao Negro”. É evidente que não
posso deixar de referir, ainda na área do romance, obras de
autores portugueses, como “O Ensaio sobre a Cegueira”, de
J. Saramago; “O Físico Prodigioso”, de Jorge de Sena e “O



PENA JOVEMMarço de 2010 Página 7

N O V A S   D A   B E
Biblioteca Escolar

À semelhança do que aconteceu
no 1º período, a nossa Biblioteca foi
contemplada com fundo documental
oferecido pela Imprensa Nacional-
Casa da Moeda e pela Porto
Editora. A escola também colaborou
com verbas próprias, tendo
adquirido, entre outras coisas, uma
Enciclopédia Multimédia com
milhares de entradas e
hiperligações, que permite
desenvolver de uma forma mais
atractiva o conhecimentos dos
nossos alunos. Contamos já com
4549 documentos registados.

Neste momento, a aposta está no
desenvolvimento do catálogo que vai
permitir aceder mais facilmente ao
nosso fundo documental.

A Biblioteca da nossa escola está
integrada na Rede de Bibliotecas
Escolares (RBE). Esta tem como
objectivos reforçar o papel central
da biblioteca escolar no
desenvolvimento das literacias, no
suporte à aprendizagem, na
aquisição de competências de
informação e na formação de
leitores. Assim, vamos aplicar o
Modelo de Auto-Avaliação da

Biblioteca Escolar, desenvolvido
pela RBE, instrumento que vai
permitir aferir o cumprimento da sua
missão e objectivos e também
avaliar o impacto da BE no processo
de ensino e de aprendizagem dos
alunos. Este modelo já foi
apresentado no Conselho
Pedagógico e será implementado
durante o 3º período.

Foi criado o Blog da Biblioteca

da nossa escola. Para aceder só é
necessário entrar no portal
www.espenalva.pt e de seguida
clicar no logótipo da Biblioteca, que
se encontra do lado direito da

página. Pode entrar-se directa-
mente através de: biblioteca-

espenalva.blogspot.com Pedimos
a toda a comunidade que faça as
suas críticas e sugestões para
podermos melhorar este
instrumento de partilha.

A Semana da Leitura decorreu
entre 22 e 26 de Março. Entre outras
actividades, destacamos os
Concursos “Outras Leituras” e
“Outras Escritas”, dinamizados pela
professora Fernanda Bandeira, a

Riso de Deus”, de A. Alçada Baptista, lido
recentemente.
---------------------------------------------------
--------------
1- Chamo-me Ana Cristina.
2- Sou Assistente Técnica.
3- “Os filhos do afecto”.
4- É Torey Hayden.
5- Escolhi esta obra porque uma amiga já o
tinha lido e disse que era bonita e de fácil
leitura.
6- Foi “A filha da minha melhor amiga”, porque
foi um livro que tanto fazia chorar como rir.
Era uma coisa que parecia tão real!
---------------------------------------------------
--------------
1- Chamo-me Isilda Albuquerque.
2- Sou professora de Francês do 3º Ciclo e
Secundário.
3- “Mágoas da Escola”.
4- É de Daniel Pennac.
5- Porque é uma obra que retrata o problema
dos jovens adolescentes com insucesso e
que me despertou alguma curiosidade, dada
a minha profissão.
6- Foi uma obra cujo autor não me recordo
neste momento, mas é “Queimada viva”.
Retrata a violação dos direitos da mulher, a
discriminação da mulher. Marcou-me porque,
infelizmente, foi uma situação que ocorreu na
realidade e a protagonista da história
resolveu colocá-la em livro. E retrata a
realidade que ainda hoje existe no nosso
mundo actual.
-----------------------------------------------
1- Chamo-me Paula Portugal.
2- Sou Professora de História e professora-
bibliotecária.
3- Neste momento, não estou a ler nenhum.
Acabei de ler “Bons sonhos, meu amor”.
4- É Dorothy koomson.
5- É muito interessante.
6- Foi Eça de Queirós, com “Os Maias”, não
sei explicar porquê… Custou começar a ler,
mas depois adorei!
-----------------------------------------------
1. Chamo-me José Maria Pinto A. Quadros.
2. Sou Assistente Operacional.
3. Ando a ler três livros alternadamente: “O
Único e a sua propriedade”, “Mendigos
e Altivos” e “Os  Maias” (este, a reler).
4. Os autores são, respectivamente, Max
Stirner, Albert Cossery e Eça de Queirós.
5. “O Único e a sua propriedade” é um livro
que nos confronta com a relação de nós (o
EU) e os processos inibidores da liberdade,
impostos pela desumanidade das morais e dos
vários poderes. “Mendigos e Altivos” leva-
nos ao encontro da hipocrisia de uma
sociedade em decomposição, enquanto “Os
Maias” nos coloca no tempo de 1800 e nos faz
perceber como pouco mudámos desde então!
6. O livro que mais me marcou foi, sem dúvida,
“Quando os lobos uivam”, de Aquilino Ribeiro,
porque é uma obra que nos leva também a
assistir ao confronto entre o homem antigo e
livre, em comunhão com a natureza, e os
poderes económico-políticos.

Clube de Jornalismo
Diana Francisco, Magda Correia,
 Filipa Lopes e Sofia Gomes, 7ºA

entrega de Marcadores elaborados
pelos alunos do 6º B e também o
“Mural da Poesia”, aberto a toda a
comunidade educativa. Este foi
também realizado pelos alunos do
6ºB, sob a supervisão da professora
Márcia Figueiredo.

No dia 26 de Março, a escola
recebeu o escritor António Mota

que, para além da apresentação dos
seus livros aos alunos do 2º ciclo,
nos presenteou com uma visita à
Biblioteca, onde realizou uma sessão
de autógrafos.

Na manhã de 27 de Março,
realizou-se a fase regional do
Concurso Nacional de Leitura,
na Biblioteca Municipal de
Mangualde. Participaram quatro
alunas da nossa escola, do ensino
básico e secundário, acompanhadas
pela professora Bibliotecária. No
próximo número do PENA JOVEM
e no Blog da Biblioteca, faremos
eco deste evento.

A Equipa da BE
Professoras Paula Portugal (Bibliote-

cária), Célia Dias e Fernanda Bandeira

“““““O  que  ando a  ler ?”””””
(CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR)

Uma das sessões da Semana da Leitura
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Adjudicada Circular à
Vila de Penalva do Castelo

A Câmara Municipal de Penalva do Castelo, depois de
decorrido o concurso público, procedeu à adjudicação da
empreitada “Circular à Vila de Penalva do Castelo – 1ª e 2ª
fase”, pelo valor de 1.327.934,36 euros.

A circular à vila é uma infra-estrutura rodoviária
fundamental para criar alternativas (sobretudo ao trânsito de
pesados) que diariamente atravessa a Vila, permitindo novas
acessibilidades, possibilitando, ao mesmo tempo, condições

para a implementação de novas áreas urbanas na encosta
nascente/ sul da Vila.

A “Circular à Vila de Penalva do Castelo – 1.ª e 2.ª Fase”
consiste na implementação de uma via, que, partindo da
nova área cívica da Vila de Penalva do Castelo (onde se
encontram o novo edifício dos Paços do Concelho, Centro
de Saúde, Biblioteca Municipal, Quartel da GNR e Edifício da
Banda Musical e Recreativa de Penalva do Castelo), passa
por uma área agrícola colateral da Quinta da Ínsua e Quinta
de Gôje, possibilitando a ligação entre a estrada de acesso à
Ínsua, a EN 329-1, em Sangemil, e a Estrada Municipal
Penalva do Castelo – Carvoeiro.

O novo arruamento vai ter dupla faixa de rodagem, com
sete metros de largura, separador central, estacionamentos
longitudinais e passeios; para além disso, será dotado de
rede de abastecimento de água, rede de esgotos, rede de
águas pluviais, rede de gás e infra-estruturas eléctricas e de
telecomunicações.

O troço situado entre a estrada da Ínsua e a EN 329-1
(1ª fase) contempla a execução de uma rotunda no
cruzamento de Sangemil e atravessa uma zona pertencente
à Quinta da Ínsua, ocupando uma área de mais de 10000
m2; o troço entre o cruzamento de Sangemil e a estrada
Penalva do Castelo – Carvoeiro (2ª fase) atravessa uma
zona pertencente, na quase totalidade, à Quinta de Gôje,
ocupando uma área de cerca de 9000 m2.

De forma a preservar uma das imagens emblemáticas
da entrada da vila de Penalva do Castelo, os ciprestes que
delimitam a mata da Sereia e vinha anexa vão ser integrados
numa zona de passeio e de lazer; por seu lado, o projecto
contempla a desmontagem e reconstrução na zona limítrofe
da mata da Sereia dos muros de granito actualmente
confinantes com a fileira de ciprestes.

Esta obra foi objecto de uma candidatura ao QREN, no
âmbito de contratualização entre a CIMRDL e o PO “Mais
Centro”, no eixo 2 – “Desenvolvimento das Cidades e do
Sistema Urbano”, tendo já sido aprovado pela unidade de
gestão da CIMRDL uma comparticipação de 51,37 %, que
se traduz no montante de 716276,88 euros.

Nas fases seguintes, o projecto já elaborado da “ Circular

à Vila de Penalva do Castelo” prevê uma ligação à zona da
Feira Semanal, prosseguindo até à rotunda da estrada de
Fundo de Vila, terminando numa ligação com rotunda na
estrada Municipal Penalva do Castelo – Sezures, na
localidade de Esmolfe.

Com a elaboração do projecto e a concretização da 1ª e
2ª fase da circular, apostando na QUALIDADE DE VIDA, PENALVA DO

CASTELO AFIRMA-SE COMO UM CONCELHO ONDE DÁ CADA VEZ MAIS

GOSTO VIVER!

XIX Feira/Festa do Pastor
e do Queijo contou com
a presença do Secretário
de Estado das Florestas e
Desenvolvimento Rural

O Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento
Rural, Eng. Rui Pedro Barreiro, presidiu, no passado dia 6
de Fevereiro, à XIX Feira/Festa do Pastor e do Queijo,
organizada pela Câmara Municipal de Penalva do Castelo,
em conjunto com a Associação de Trabalhadores do Município,
e que contou com a colaboração dos alunos do curso
profissional de Técnico de Restaurante-Bar da Escola Básica
2,3/S de Penalva do Castelo.

A produção artesanal do Queijo
Serra da Estrela é uma das
potencialidades endógenas das
terras de Penalva, tendo um peso
significativo em termos sócio-
económicos.

O concelho de Penalva do
Castelo está integrado na Região
Demarcada do Queijo “Serra da
Estrela”, existindo perto de uma
centena de produtores artesanais de
“Queijo Serra da Estrela”, dos quais
cerca de 10% estão licenciados ou
certificados. Por isso, nos últimos
anos, o incentivo ao licenciamento
de queijarias e à certificação têm sido
um dos objectivos da Feira do Queijo
e das acções levadas a cabo por
diversos organismos e associações.

Penalva do Castelo iniciou o ciclo das Feiras/Festas do
Queijo, promovidas pelos diversos municípios da Região
Demarcada do Queijo “Serra da Estrela”.

Por volta das 10.30 horas, no edifício dos Paços do
Concelho, decorreu a recepção às entidades oficiais,
nomeadamente ao Secretário de Estado das Florestas e
Desenvolvimento Rural e Florestas e ao Governador Civil
de Viseu.

O Presidente da Câmara Municipal e toda a comitiva, ao
som dos acordes da Banda Musical e Recreativa de Penalva do
Castelo, subiram a Avenida Castendo e a Rua 1º de Dezembro.
No antigo edifícios dos Paços do Concelho, efectuaram uma
visita à Exposição de Artesanato e à Exposição de Trabalhos
Escolares, alusivos à temática do Queijo, efectuados pelos alunos
das diversas escolas do Concelho.

No improvisado recinto da Feira, cedido pelos Bombeiros
Voluntários de Penalva do Castelo, Presidente da Câmara
Municipal, Secretário de Estado e demais comitiva trocaram
impressões com artesãos, produtores-engarrafadores de Vinho
do Dão e produtores de queijo, que transmitiram as dificuldades
que enfrentam, nomeadamente no que concerne ao
licenciamento das queijarias e, sobretudo, à burocracia e custos
elevados do processo de certificação do “Queijo Serra da
Estrela”.

No palco do recinto da feira, o Grupo de Cantares “Pena
Alba”, a Tuna de S. Martinho de Pindo, o Grupo de Cantares

de Pindo e o Grupo “Concertinas do Dão” animaram
Penalvenses e visitantes.

Na cerimónia oficial, por volta das 12.30 horas, o Presidente
da Câmara Municipal, Dr. Leonídio Monteiro, depois de
agradecer a todos os que possibilitaram a concretização da
Feira, referiu que “a variante a Penalva do Castelo e a
Barragem dos Cantos são fulcrais para o desenvolvimento
sócio - económico do Concelho. É fundamental dar uma nova
dinâmica ao mundo rural, aproveitando as oportunidades das
candidaturas ao PRODER, cuja 2ª fase de candidaturas vai
ser lançada em Abril pela ADD, de forma a que constituam
uma alavanca para a concretização de projectos diversificados
para os agricultores dos concelhos pertencentes à
ADD…Temos de aproveitar bem estes fundos comunitários e
vamos agilizar todo processo de candidaturas ao PRODER,
tornando-se necessário rever os regulamentos, que estão
cheios de burocracia.”

O Presidente da Câmara referiu-se também ao
desenvolvimento, nos últimos anos, de infra-estruturas
turísticas no concelho, nomeadamente o Hotel “Portas do
Dão” e o Hotel de Charme “Casa da Ínsua”, que disponibiliza
os produtos de excelência do concelho, possuindo uma
queijaria com todas as condições para os visitantes assistirem
ao fabrico do queijo. Terminou, agradecendo ao Secretário
de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural a presença
na Feira e manifestando “gratidão por partilhar connosco
todas estas preocupações”.

O Governador Civil do Distrito de Viseu, Dr. Miguel
Ginestal, salientou que “…o Queijo Serra da Estrela é não
só um produto de excelência de Penalva do Castelo, mas
também do Distrito de Viseu e do nosso país. Penalva do
Castelo é uma terra abençoada, porque produz produtos
de excelência, tais como o Queijo Serra da Estrela, a maçã
Bravo de Esmolfe e o vinho do Dão”. O Governador Civil
felicitou a “Câmara Municipal de Penalva do Castelo por
promover este certame, que é muito importante para a
agricultura da região, congregando gentes de todo o Distrito
de Viseu e Distrito da Guarda”. Exortou o Município, o
Governo e todas as entidades a dar as mãos para, com os
produtores, ser possível “olhar o futuro com mais esperança
e mais confiança”.

O Secretario de Estado das Florestas e Desenvolvimento
Rural, Eng. Rui Pedro Barreiro, salientando a pertinência do
slogan “produtos de Excelência no Coração do Dão”, referiu
que aceitou o convite para a XIX Feira/Festa do Pastor e do
Queijo para “homenagear os homens e mulheres que todos os
dias trabalham com as ovelhas e que, com a maravilhosa receita
do leite, cardo e sal, produzem o Queijo Serra da Estrela”.

Manifestando a disponibilidade do Governo e da Direcção
Regional da Agricultura do Centro para ajudar os produtores,
lançou o repto a todos para que “não desistam, incentivando
“os jovens a olhar para esta actividade como uma

(CONTINUA NA PÁGINA 9)

Entidades oficiais dialogam com os produtores
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Visita de Estudo dos
alunos de Direito ao

Tribunal de Mangualde
A visita de estudo ao Tribunal da Comarca de

Mangualde ocorreu no dia 24 de Fevereiro, no
período da manhã.

A turma participante neste evento foi apenas a
nossa (12ºB), tendo contado com o
acompanhamento da professora da disciplina de
Direito (Isabel Nogueira), responsável pela
organização deste evento.

Quanto à visita, fiquei com uma impressão
positiva, uma vez que os segredos da justiça
sempre me motivaram.

Logo que dei entrada na sala de julgamento,
juntamente com os meus colegas e professora,
fiquei emocionada, uma vez que foi a primeira ida
a um tribunal. Pude compreender melhor, embora
este assunto já tivesse sido referido na aula, os
fins subjacentes às profissões jurídicas.

Como em todas as situações, houve aspectos
que foram mais conseguidos do que outros, como,
por exemplo, a identificação das partes presentes
no julgamento e a identificação do tipo de acção.
O aspecto menos conseguido, na minha opinião,
foi sem dúvida a compreensão do crime exposto,
uma vez que o início do julgamento se deu após a
hora marcada e sem grande audibilidade.

Uma vez que com esta actividade percebi que a
justiça em Portugal ainda é muito “lenta” e
demorada, apelo para novas experiências que nos
façam entender a realidade do mundo em que
vivemos, para que possamos ser cidadãos mais
cultos e mais justos.

Patrícia Gomes, 12ºB

Castelo, esta iniciativa decorreu, no dia 6 de Fevereiro,
no Restaurante “Churrasqueira” e “O Templo” e, no dia 7 de
Fevereiro, nos Restaurantes “Carneiro”, “259”, “Familiar”,
Casa de Petiscos “O Telheiro”, Hotel “Portas do Dão, Hotel
“Casa da Ínsua”, “Parque de Santiago” (Mareco) e Pizzaria
“Conquista Talentosa” (Casal Diz-Pindo).

Nos dias 6 e 7 de Fevereiro, no antigo edifício dos Paços do
Concelho, entre as 11:00 e as 16:00 horas, realizou-se uma
Exposição/Venda dos Produtos de Excelência de Penalva do
Castelo.

Alargando o âmbito da Feira/Festa do Pastor e do
Queijo, o Município divulgou e promoveu de forma integrada
as potencialidades endógenas e os produtos de excelência
de Penalva do Castelo.

Abertas as inscrições
para  VII Jogos

Desportivos de Penalva
do Castelo

A Câmara Municipal de Penalva do Castelo, vai promover,
entre os dias 25 de Abril e 20 de Junho, os VII Jogos
Desportivos do Concelho de Penalva do Castelo, que
pretendem fomentar, nos jovens, a prática desportiva, fora dos
tradicionais contextos competitivos.

As inscrições podem ser efectuadas, no sector de Desporto
do Município (Piscina Municipal), até ao dia 15 de Abril.

Nos VII Jogos Desportivos, podem participar jovens
naturais ou residentes no concelho de Penalva do Castelo,
com idades compreendidas entre os 7 e os 30 anos (nascidos
entre 1980 e 2003), inscritos individualmente ou inscritos por

No passado dia 26 de Fevereiro, por volta
das 17h00, a turma de Direito do 12ºB
deslocou-se até ao salão nobre da Câmara
Municipal de Penalva do Castelo para assistir
a uma sessão da Assembleia Municipal,
acompanhados pela professora Isabel
Nogueira.

A mesa da Assembleia Municipal é
composta pelo Presidente, pelo 1º e 2º
secretários da Assembleia Municipal, que se

encarregam de gerir a ordem de trabalhos e
redigir a acta. Estão também presentes o
Presidente da Câmara Municipal e seus
vereadores, que “discutem” com os
presidentes de cada Junta de Freguesia os
problemas e novas propostas com vista ao
desenvolvimento do concelho. Nesta
Assembleia encontram-se também
representantes de cada partido político,
escolhidos segundo o método de Hondt.

Porém, todos os cidadãos podem assistir
às sessões da Assembleia Municipal, mas,
caso queiram intervir, terão que se inscrever
com uma antecedência de 24 horas.

As propostas que podem ser feitas na
Assembleia são sempre de interesse
colectivo, podendo assim envolver assuntos
orçamentais, obras na via pública,
actividades de promoção do concelho, etc.

Assistir a uma sessão da Assembleia
Municipal foi deveras importante, visto que
ficámos a conhecer o seu funcionamento,
fomentando assim o nosso direito a participar
na vida política de Penalva do Castelo.

Penso que os objectivos iniciais foram
cumpridos, visto que a consciencialização
dos nossos direitos como cidadãos foi
conseguida, tendo sido muito útil e
interessante.

Susana Gomes, 12ºB

Visita de Estudo à Assembleia
Municipal de Penalva do Castelo

Colectividades ou Associações, Juntas de Freguesia e Escolas.
Os VI Jogos Desportivos incluem modalidades colectivas

(Futebol de sete, Futsal, Andebol, Basquetebol, Ténis de
Mesa e Jogo da Malha) e modalidades de cariz individual
(Atletismo, Orientação, Pesca Lúdica e Natação).

No Futebol e no “Futsal”, as equipas participantes nos
VII Jogos Desportivos têm de ser constituídas por jovens
naturais ou residentes na mesma freguesia; no entanto, é
permitida a inscrição de equipas com atletas provenientes de
duas freguesias, desde que a soma das duas freguesias não
ultrapasse os 800 eleitores.

No Andebol e no Basquetebol, as equipas podem ser
constituídas por jovens provenientes de diversas freguesias
do concelho, existindo, todavia, limitações quanto ao número
de atletas da mesma equipa a participar em competições
oficiais.

De forma a alargar o universo de participação a um
maior número de pessoas, foi criado o “Escalão S” (idades
entre 18 e 30 anos) e o escalão “Sénior” (idade superior a
30 anos), apenas na modalidade de “Jogos da Malha”.

Informações sobre as condições de participação (por
colectividade ou inscrição livre) podem ser obtidas na Piscina
Municipal ou através da consulta do site www.cm-
penalvadocastelo.pt.

Os VII Jogos Desportivos do Concelho de Penalva
do Castelo vão propiciar mais momentos de salutar prática
desportiva e de convívio entre os jovens e as gentes do
concelho, incrementando hábitos de salutar prática desportiva.
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Escola esteve presente na XIX
Feira-Festa do Pastor e do Queijo e
na iniciativa “Sabores de Penalva”

A Feira-Festa do Pastor e do Queijo Serra da Estrela
de 2010 realizou-se nesta Vila, no passado dia 4 de
Fevereiro.

A nossa Escola esteve representada na Exposição
de Trabalhos Escolares, sobre o tema “Queijo Serra da
Estrela”, com dois trabalhos alusivos e concebidos pelos
alunos da Educação Especial – Clube de Artes e Clube
das Madeiras, sob a orientação dos respectivos
professores.

Por outro lado, os formandos do Curso Profissional
de Técnico de Restaurante-Bar (turma 11ºB) tiveram
uma oportunidade para desenvolverem as suas
competências técnicas, ao terem colaborado com a

organização, a Câmara Municipal, no serviço
de almoço às entidades oficiais e convidados,
no dia da Feira-Festa, e no serviço de prova de
queijo junto dos clientes de vários restaurantes
do concelho, no almoço dos dias 5 e 6
seguintes.

Como já é tradicional, todas as turmas do
ensino básico puderam visitar a Feira-Festa
durante um tempo lectivo e acompanhadas por
um professor.

Turma EFA B3 anima
Escola pelo Carnaval

No dia 10 de Fevereiro, os
alunos da Turma EFA B3
desfilaram pelas salas de
aula do regime
nocturno.

A Turma EFA B3
preparou um desfile
que surpreendeu
todos os
Formadores e
Formandos das
várias salas de
aula do regime
nocturno.

Com trajes
arrojados, homens
e mulheres
divertiram-se e
alegraram a noite de
formação. Foi tão grande a
folia que contagiou os formadores
daquela turma, levando-os a participar também na festa.

                                                         Turma EFA B3

Greve Nacional da Função Pública
Os sindicatos da Função Pública convocaram uma Greve Geral no

passado dia 4 de Março, como forma de protesto contra a decisão do
Governo de congelar os salários da função pública.

O nível de adesão na nossa Escola foi de 12,7% no que respeita ao
corpo docente e de 65,5% no pessoal não docente, o que causou
constrangimentos no seu funcionamento, especialmente no período da tarde
e devido à falta de funcionários.

Carnaval  2010
A última quadra carnavalesca foi assinalada na Escola com algumas

actividades, todas ocorridas no dia 12 de Fevereiro, último que antecedeu a
breve interrupção de aulas.

A turma do 12º C – Curso Tecnológico de Acção Social, recriando uma
tuna estudantil composta por doutores e caloiros, representou
condignamente a Escola no Desfile de Carnaval organizado pelo
Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo (Pré-escolar e 1º ciclo),
que percorreu e animou as principais ruas da Vila (ver texto neste jornal).

A turma 6ºA animou o intervalo da tarde com a encenação de um
casamento, actividade preparada nas aulas de Ed. Visual e Tecnológica.

Por fim, no átrio do Bloco Administrativo, esteve patente uma exposição
de máscaras concebidas pelos alunos de Ed. Visual e Ed. Visual e
Tecnológica.
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Finalistas em viagem
27 alunos do ensino secundário – 12º ano partiram para a Viagem de

Finalistas, que decorre de 27 de Março a 3 de Abril próximo.
Depois da realização do Jantar e do Baile, no passado dia 23 de Janeiro,

os nossos Finalistas encontram-se na costa mediterrânica espanhola, mais
precisamente na estância turística de Lloret de Mar, perto de Barcelona
(ver texto e fotos do Baile neste jornal).

Visitas de estudo
Neste 2º período, realizaram-se as seguintes visitas de estudo:

- Contextualizados pelos conteúdos da disciplina de História da Cultura
e das Artes, os alunos
da turma 11ºC – Curso
Profissional de Técni-
co de Turismo tiveram
uma actividade formação
fora da Escola, mais
concretamente no Museu
Grão Vasco, em Viseu,
na tarde de 11 de Janeiro.

- No âmbito das
actividades de formação do curso profissional de Técnico de Turismo,
especialmente da componente de formação técnica, os alunos da turma
10ºD visitaram, em 22 de Janeiro, a BTL 2010 – Bolsa de Turismo de Lisboa,
evento que lhes proporcionou um contacto com o mundo do turismo,
principalmente o sector de actividade dos promotores turísticos, bem como
a recolha de elementos para tratamento nas sessões de formação do curso.

- Contextualizados pelos conteúdos da disciplina de História, os alunos
das turmas do 8º ano realizaram, em 1 de Fevereiro, uma incursão à
cidade de Viseu, onde visitaram o Museu Grão Vasco e o Regimento de
Infantaria nº 14 (ver texto neste jornal).

- No âmbito dos conteúdos das disciplinas de Ciências Naturais e
Físico-Químicas, os alunos das turmas do 7º ano passaram a tarde de

9 de Fevereiro no Planetário de Torredeita – Viseu.

- Também enquadrados pelos conteúdos das disciplinas de Ciências
Naturais e Físico-Químicas, os alunos das turmas do 9º ano rumaram ao
litoral centro do País, em 22 de Fevereiro, tendo visitado o Visionário –
Centro de Ciência de S.ta Maria da Feira e o complexo Vista Alegre (Fábrica,
Museu e outras valências), prestigiada instituição situada em Vagos.

- No âmbito das actividades da disciplina de Educação Moral e Religiosa
Católica, cerca de 100 alunos do 9º ano e do ensino secundário
deixaram o nosso País, pela sua fronteira mais movimentada, Vilar
Formoso, e partiram à descoberta de terras de Espanha, nomeadamente
Salamanca, a “Coimbra espanhola”, Ávila e Cidad Rodrigo, nos dias 5 e 6
de Março (ver texto neste jornal).

- Cerca de 85 alunos de turmas do ensino secundário participaram
numa sessão teórico-prática de sky e snowboard, na estância de neve da
Serra da Estrela, no passado dia 22 de Março, enquadrados pelos
conteúdos da disciplina de Educação Física.

-  Por fim, os alunos das turmas do 6º ano tiveram uma aula de
História e Geografia de Portugal no Museu de Grão Vasco - Viseu, na
manhã do passado dia 24 de Março

“O Sol tranquilo”
No âmbito das actividades de formação do Curso Profissional de Técnico

de Energias Renováveis – variante Sistemas Solares (turma 10ºC), realizou-
se uma conferência sobre o tema “O Sol tranquilo”, dinamizada por um
docente da Escola Superior de Tecnologia de Viseu e destinada aos alunos
da referida turma e também do 10ºA, 10ºB e 11ºA, todas do curso científico-
humanístico de Ciências e Tecnologias.

Uma Visita de Estudo Inesquecível
Para muitos alunos, foi a primeira vez que subiram ao ponto mais alto

de Portugal continental, e logo num dia fantástico de sol.
Todos os alunos tiveram formação num desporto da moda e radical, que

é o Snowboard.

Entre quedas, risos e muita alegria, foi uma experiência única e que deve
prosseguir nos próximos anos.

VALEU A PENA A ESPERA!!!

Professora Teresa Coutinho
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No dia 5 de Março, pelas 9h da
manhã, os autocarros partiram com
destino a Salamanca. Esta viagem
contou com a presença dos alunos
do secundário e do 9º ano.

A viagem foi longa, mas divertida,
graças à euforia e entusiasmo dos
alunos e professores.

Ficámos instalados num albergue
em Salamanca, o “Lazarillo de
Tormes”. Depois de nos instalarmos,
deslocámo-nos até à Plaza Maior,
em Salamanca, o centro turístico por
excelência da cidade.

Durante os dois dias em
Salamanca, visitámos alguns
monumentos renascentistas, entre
os quais a Sé Nova da Assunção, o
Convento de San Esteban, a Casa
das Conchas, a Igreja de São
Marcos, os Museus de Castilla e

León e a Universidade de
Salamanca, que é a mais antiga de
Espanha e uma das mais antigas
do mundo.

A viagem foi muito interessante
e contribuiu fortemente para o nosso
enriquecimento cultural.

Para finalizar, e falando em nome

de todos os alunos, agradecemos
aos professores, nomeadamente ao
professor Joaquim Gonçalves de
E.M.R.C., por nos ter proporcionado
esta viagem.

Não quero terminar sem deixar
de agradecer, novamente em nome
de todos os alunos, ao sr. Francisco
e ao sr. Oliveira, motoristas dos
autocarros, que foram incansáveis e
divertidos durante toda a viagem.

Joana Correia, 11ºA

VISITA DE ESTUDO

 A ESPANHA
No dia 1 de Fevereiro, o 8º ano fez uma visita de estudo à cidade de Viseu.

Fomos ao Museu Grão Vasco e ao Quartel Militar.

Saímos de Penalva do Castelo às 9 horas
e visitámos o Museu Grão Vasco, onde vimos
muitas pinturas, algumas delas que já
tínhamos visto no nosso manual de História.

De seguida, fomos almoçar ao Palácio
do Gelo.

À tarde, dirigimo-nos ao Quartel Militar,
onde vimos muitas armaduras, peças de
guerra e onde nos explicaram a função dos
militares ao longo do tempo. Também
visitámos o recinto de treino dos soldados
e andámos num carro blindado.

Foi um dia muito bem passado e
divertido.

Renato Santos, 8ºA

Visita de estudo a Viseu (Museu
Grão Vasco e Quartel Militar)

A TURMA 12ºC E O CARNAVAL
No passado

dia 12 de
Fevereiro, a
Escola EB2,3/
S de Penalva
do Castelo,
representada
pela turma do
12ºC - Curso
Tecnológico de
Acção Social,
saiu à rua para
festejar o
Carnaval, sob a
orientação da
p r o f e s s o r a
Cristina Paula

Pinho, no âmbito da disciplina de Práticas de Animação Sociocultural.
O tema foi muito motivador para todos - ”A Tuna da Acção Social”.

Não faltaram os doutores, nem mesmo os caloiros! Foi uma grande
animação! Os alunos sentiram-se muito acarinhados pelas pessoas que
os acompanharam ao longo do desfile e, acima de tudo, divertiram-se
imenso, pois foi uma actividade que lhes deu bastante prazer!

Em resumo, com esta actividade os alunos tiveram uma excelente
oportunidade para se exprimirem, mostrando a sua criatividade e
empenho. Ficaram bastante satisfeitos com o trabalho realizado e
emocionados com as felicitações recebidas pelas pessoas que assistiram
ao desfile, pelos colegas, professores e funcionários da nossa Escola.

O grupo junto da Catedral de Salamanca

No Museu

Grão Vasco

Explorando o interior da nova viatura
de combate Pandur
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O  OUTRO LADO  DE...
Dando continuidade a esta secção do PENA JOVEM, em que se pretende conhecer e dar a conhecer “o outro lado de…” pessoas que

integram a nossa comunidade educativa, quer sejam professores, alunos, funcionários ou encarregados de educação, fomos conversar

com uma funcionária-auxiliar de acção educativa, função agora designada de assistente operacional, e com uma aluna que passou

a integrar o Quadro de Excelência da Escola desde Setembro último.

No primeiro caso, referimo-nos à D. Maria da Luz Figueiredo, que habitualmente encontramos no Bloco 4.

- Há quanto tempo está nesta escola?
- Estou nesta escola há 23 anos.
- Gosta de cá trabalhar?
- Sim gosto de cá trabalhar.
- Quais os aspectos positivos e negativos

desta escola?
- Os aspectos positivos englobam a boa

organização dado que esta tem uma Direcção
organizada e presente na vida escolar dos alunos.
Os aspectos negativos têm um pouco a ver com
alguma falta de disciplina em salas de aula.

- Se não fosse funcionária pública que outra
profissão gostaria de exercer?

- Gostaria de exercer qualquer profissão desde
que essa me desse estabilidade financeira para

poder dar aos meus
filhos tudo aquilo
que eu não pude ter
quando era jovem.

- Qual o seu
maior sonho de
vida?

- Sem dúvida, o
meu maior sonho é
saúde para toda a
gente e muita sorte
para os meus filhos.

- Os seus filhos
estudaram nesta

escola. Acha que esta os preparou bem para
enfrentarem o Ensino Superior?

- Claro que sim! E o resultado está à vista de
todos.

- Gosta de ler? Qual o livro que mais a
marcou?

- Não gosto de ler, sendo assim não tenho
nenhum livro que me tenha marcado positiva ou
negativamente.

- Como ocupa os seus tempos livres?
- Estou com a minha família, vejo televisão e

faço um pouco de crochés.
- Qual o seu género de música preferido?
- É a música pop. Não gosto de metálica acho

que é um género de música muito pesado.
- O que acha que falta aos estudantes de hoje

em dia?
- Infelizmente, acho que lhes falta muita

disciplina educação. Precisam de ter mais regras.
- Como deve saber, a senhora é uma das

funcionárias mais adoradas pelos alunos nesta
escola. Como encara esta realidade?

- Fico muito feliz, dado que é muito importante
o relacionamento com os alunos, pois interajo
com eles todos os dias. E espero que assim
continue até sair desta instituição.

- Qual a mensagem que gostaria de deixar a
esta comunidade escolar?

- A minha mensagem é dirigida aos alunos:
que estudem muito para serem alguém na vida,
dado que os tempos de hoje estão muito difíceis.

No segundo caso, falamos da Jéssica Sousa
Lopes, da turma 12ºA – curso científico-
humanístico de Ciências e Tecnologias.

- Olá! Já é o terceiro ano que estás nesta
escola. Qual é a tua impressão sobre esta?

- Não sei, há professores que são melhores,
outros piores, nota-se que a escola já tem uns
aninhos, que é antiga, entre outras circunstâncias.

- Como te sentes ao integrares pela primeira
vez o quadro de excelência desta escola no ano
lectivo correspondente a 2008/2009?

- É bom, é sinal que o meu esforço está a ser
reconhecido.

- Qual o segredo para se ter sucesso escolar?
- Isso eu não posso dizer, mas entendo que,

pelo menos para os testes, não se deve estudar só
no dia anterior, deve-se ir estudando
regularmente, ter sempre a matéria em dia.

- Quais os teus passatempos preferidos nos
tempos livres?

- Gosto de ver televisão, estar no computador,
ler…

- Qual o teu género de música preferido?
- (risos) Não tenho!
- Gostas de ler, pelos vistos. Qual o autor(a)

que te motiva
mais?

- Sim, gosto, mas
não tenho autor ou
autora preferidos.

- Como estás no
12º ano, para o
próximo ano
lectivo irás deixar a
escola. Pensas
continuar a
estudar?

- Sim
- Que curso

gostavas de tirar?
- Eu gostava de conseguir entrar em Medicina

para tirar a especialidade de Pediatria.
- Tinhas algum sonho de criança que pensas

concretizar no ensino superior?
- É mesmo o sonho de entrar em Pediatria,

porque eu adoro crianças.
- Se pudesses mudar alguma coisa no mundo,

o que mudarias?
- Acabaria com as injustiças, dado que há

muitas.
- O que gostarias de dizer a esta comunidade

escolar?
- Que hoje em dia é preciso esforçarmo-nos

para conseguirmos concretizar os nossos sonhos.

Obrigado pela tua colaboração e Boas Férias!

Entrevistas conduzidas por
Patrícia Gomes e Cláudia Almeida, 12ºB
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No passado dia 3 de Março, realizou-se na
nossa escola o 1º Campeonato de Jogos
Matemáticos.

A ideia surgiu nas aulas de Matemática do
11ºC (curso profissional), já que um dos módulos
se intitula “Jogos e Matemática”. Neste módulo,
as competências matemáticas visadas incluem
os seguintes aspectos: compreensão do valor
motivador de jogos de raciocínio; compreensão
de como o envolvimento em actividades de jogos

ESCOLA PARTICIPOU NO 1º CAMPEONATO DE JOGOS MATEMÁTICOS

representa um desenvolvimento das capacidades
de raciocínio; aptidão para discutir estratégias
para os jogos; aptidão para usar a Matemática
como forma de analisar e elaborar estratégias
ganhadoras para os jogos.

Como anualmente se realiza, desde 2004, o
Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos,
então surgiu a ideia de organizarmos o 1º
Campeonato de Jogos Matemáticos aqui na
Escola, para que os alunos vencedores fossem

os representantes na final nacional que se
realizou em Santarém, no passado dia 12 de
Março. Os jogos foram construídos pela turma
do 11ºC nas aulas de Matemática. São tabuleiros
feitos de madeira ou cartolina e as peças foram
improvisadas com pedrinhas ou cartolina. Alguns
tabuleiros estão agora disponíveis na Biblioteca
para que todos os alunos possam praticar.

Os jogos destinaram-se a toda a escola, mas
funcionam por ciclos. Para o 2º ciclo, são o HEX,
o KONANE e o OURI, para o 3º ciclo, o OURI, o
RASTROS e o HEX e, finalmente, para o ensino
secundário, o HEX, o RASTROS e o AVANÇO.

Os alunos que representaram a Escola em
Santarém foram os vencedores de cada um destes
jogos na escola. Pelo 2º ciclo: Ouri – João Daniel
Almeida, 5ºA; Konane – Luís Carlos Claro, 6ºA;
Hex – Rafael Filipe Silva, 6ºA. Pelo 3º ciclo: Ouri
– Vera Macário, 9ºB; Rastros – Miguel Ferreira,
8ºA; Hex – André Rodrigues, 9ºA. No secundário,
os alunos vencedores foram: Avanço – João
Macário, 10ºA; Rastros – Tiago Lopes, 10ºA, Hex
– Fábio Matos, 11ºA.

Em Santarém, o Campeonato decorreu no
CNEMA, onde estiveram cerca de 2200 alunos
participantes e representantes de 400 escolas.
Cada mesa de jogo era constituída por 12
jogadores e apenas 1 passava à fase seguinte.
Nenhum dos nossos alunos passou, mas
também nenhum dos nossos alunos tinha as
mesmas horas de prática dos vencedores.

Esperamos que esta iniciativa se repita nos
próximos anos e assim estaremos em condições
de disputar um lugar no pódio.

E desta iniciativa ficou certamente em muitos
a vontade de jogar mais e melhor…

Professora Marisa Martins

No dia 10 de Março, os alunos do 9º ano foram medir a Escola e as árvores com o recurso aos
quadrantes por eles construídos.

Fomos medir a Escola e as árvores com um QUADRANTE…

Uma das salas onde decorreu o Campeonato de Jogos Matemáticos a nível da escola Os alunos que representaram a escola em Santarém

Uma perspectiva do local onde se realizou o campeonato nacional
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Um dia, o Paulo e a Sara
encontraram-se num parque e
começaram a conversar. Entretanto, a
Sara perguntou ao Paulo se gostaria
de ir brincar com ela e com os seus
amigos.

Paulo – Gostava imenso, mas ando
muito constipado e doem-me muito os
músculos.

Sara – Que te dói mais, Paulo?
Paulo – Dói-me a garganta, a

cabeça, a barriga. Acho que estou com
sintomas da Gripe A.

Sara – Ah, ah, ah! Tu acreditas nessa
Gripe?

Paulo – Sim, claro que acredito!
Não ouves as notícias? Todos os dias
falam do mesmo tema!

Sara – Essa gripe é tal como as
outras, como a sazonal, como lhe
chamamos. Eu não tenho medo dela! Paulo – Devias ter cuidado! Olha que parece que

não é bem assim! Pode até
ser uma gripe tal como as
outras, mas tem cuidados
a ter…!!

Sara – Paulo, é melhor
ires descansar. Andas muito
cansado, já nem sabes o
que dizes…

Paulo – Sara, eu sei bem
o que digo! Essa gripe, que
chamam de H1N1, existe
mesmo! Mas eu vou seguir
o teu conselho e vou mesmo
descansar…

Sara – É o que deves
fazer, porque tu não andas

No âmbito do Projecto «Ler +, agir contra a«Ler +, agir contra a«Ler +, agir contra a«Ler +, agir contra a«Ler +, agir contra a
Gripe», Gripe», Gripe», Gripe», Gripe», uma iniciativa do Ministério da Educação e
do Ministério da Saúde, impulsionado pelo Plano
Nacional de Leitura no seu eixo «Ler + nas escolas»,
foram apresentadas várias sugestões de acções de
informação e de sensibilização sobre a Gripe A
(H1N1), não apenas destinadas a professores e
alunos (neste caso, com propostas de actividades
diferenciadas segundo os níveis de ensino), mas
também a pais e à comunidade educativa em geral.

Como estávamos muito preocupados com a
possibilidade de vir a contrair Gripe A, decidimos ser
este o nosso primeiro tema de trabalho para Área de

A Área de Projecto do 7ºC
Projecto. Assim, entre outras actividades que
realizámos, lemos o livro digital “O Nuno escapa à
Gripe A”, resolvemos algumas das actividades
propostas sobre o mesmo, debatemos o assunto
e… vai daí… decidimos fazer algo de criativo, de
original.

Então, um dos grupos de trabalho inventou
também uma história, que a seguir apresentamos.
Em seguida, alterámos a letra da canção “Simbora”,
adaptando-a ao tema em estudo. Estamos ainda a
preparar uma coreografia para fazer posteriormente
a sua apresentação em público.

CANÇÃO

SERÁ GRIPE A?!

O sol já foi embora

E o Inverno já chegou

É mais uma constipação

Ai, meu Deus, que mal que estou!

É constipação ou gripe?

O meu médico já vem!

Espirros, febre e dores no corpo

Mas ele vai tratar-me bem!

Muitos lenços para assoar,

Medicamentos para tomar

E Escola nem pensar…!

Que saudades dos amigos

Das brincadeiras que fazíamos

Quero ficar bem, quero ficar bem

Vou cumprir as regras,

Quero ficar bem, quero ficar bem

Cumpre tu também!

Área de Projecto do 7ºC (Adaptação da letra
da canção “Simbora” ao tema em estudo)

D.T. e Professora de A.P.: Elizabeth Cancelas

Era uma vez... uma história sobre a gripe A

bem!
A Sara e o Paulo voltaram a encontraram-se dois

dias depois e ela perguntou-lhe se já tinha esquecido
as preocupações exageradas que tinha sobre a Gripe
A. Mas o Paulo continuava cada dia mais preocupado
e mais confuso! A Sara concluiu, então, que o Paulo
não andava bem da cabeça e foi dizer a todos os amigos.

Num outro dia, o Paulo ia a passar na rua e os
amigos desataram a rir, porque ele usava uma
máscara. Uma máscara para prevenir, para não
pegar a gripe a ninguém, mas, infelizmente, eles não
entenderam…

Após uma semana, e como o Paulo não aparecia
na escola, os seus amigos começaram a ficar
preocupados, temendo terem-se enganado, e
decidiram ir visitá-lo a casa:

Sara – Então, Paulo, já não usas a máscara?
Afinal sempre era a sério!

Paulo – É verdade, mas agora a minha gripe já
passou. Custou-me passar estes dias sem vos ver,
mas não podia ir à escola porque ia contagiar-vos!

Sara – Pedimos desculpa por não termos levado
a sério a tua preocupação e por ter rido de ti, mas
nunca nos convencemos de que pudesses mesmo
ter contraído esta gripe. Foste um bom amigo e
estamos desejosos de que regresses, para
retomarmos as nossas brincadeiras!

Paulo – Obrigada, amigos! Foram uns dias muito
desagradáveis, mas agora já tudo passou…
Agradeço muito a vossa visita e contem comigo para
retomarmos a nossa boa disposição!

Raquel, Rúben e Jéssica, 7ºC
Professora Elizabeth Cancelas

Agência em Penalva do Castelo

apoia o ensino
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Clube de Jornalismo: Filipa Lopes e Sofia Gomes, 7ºA, Jéssica Lopes e Raquel Ventura, 7ºC



PENA JOVEMMarço de 2010 Página 17

No passado dia 25 de Março,
realizou-se na nossa Escola uma
Mini-conferência sobre Eficiência
Energética e Alterações Climáticas.
Esta foi presidida pelas Twisters e
pelas restantes alunas da turma de
Biologia do 12ºA, sendo que tivemos
a colaboração da nossa monitora,
Daniela Lourenço e ainda do
Engenheiro Pedro Almeida, que veio
falar sobre Energias Renováveis, algo
que está agora em voga e às quais
vale a pena recorrer, para nosso bem
e para bem do nosso Planeta.

O objectivo da Mini-conferência era dar a
mostrar à Comunidade Escolar o que nós
Twisters temos vindo a fazer e, por isso,
mostrámos os resultados do inquérito que
demos a preencher no 1º e 2º períodos, através
do nosso ning (http://twist-
espenalva.ning.com), e também o resultado
da Auditoria que fizemos à nossa Escola,
acerca dos gastos energéticos. Mas o que nós
achamos mais importante é a sensibilização
das pessoas relativamente a pequenos actos
como reciclar ou até mesmo desligar uma
lâmpada que está desnecessariamente
acesa. Ainda sobre as lâmpadas, demos a
conhecer uma campanha de troca de
lâmpadas incandescentes por lâmpadas
economizadoras, que vai ser posta em prática
no 3º período. No 3º período, vamos ainda

passar de novo o inquérito para podermos
avaliar se a comunidade escolar foi de facto
sensibilizada com sucesso, e se os seus
hábitos foram alterados.

Visita o nosso site  http://twist-
espenalva.ning.com e tu mesmo podes
preencher o inquérito,
ter acesso à apre-
sentação da nossa
Mini-conferência e
mudar os teus hábitos,
porque TU TAMBÉM
TENS POWER PARA
MUDAR O MUNDO!!!

Uma Feliz Páscoa
Ecológica

As Twisters

O Engenheiro Pedro Almeida em diálogo com os nossos
alunos sobre Energias Renováveis

Devido às más condições climatéricas, a
acção “Limpar Portugal” no nosso concelho foi
oficialmente adiada para data a agendar.
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CAÇA  AO  INTRUSO

Oh, que aborrecimento!
Ao efectuar-se esta grelha, … eis que um vírus apareceu no computador e

baralhou os nomes que correspondiam a cada coluna.
És capaz de encontrar os “intrusos”, recolocando os nomes nas respectivas

colunas? BOA SORTE!

Clube de Jornalismo
David Sousa, 5ºA; Ana Carina e Luís Martins, 6ºA ;

Diana Soares, 7ºB; Cláudia Gomes, 7ºC

DESCOBRE AS PALAVRAS QUE SE SEGUEM, DE ACORDO COM

AS PISTAS FORNECIDAS:

1. _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

2. _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _

3. _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _

4. _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

5. _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

6. _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _

7. _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _

8. _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

1 - Cidade da Itália, famosa pelo seu carnaval.

2 - Localidade transmontana, onde ainda hoje

se festeja um carnaval tradicional e autêntico.

3 - São famosas e caras as que são

construídas em madeira, em Lazarim.

4 -País que tem o carnaval mais famoso do

mundo.

5 -Tipo de música associada ao carnaval brasileiro.

6 - Sinónimo de “carnaval”.

7 - Sentimento que normalmente invade as pessoas nesta época.

8 - Carnaval é sinónimo de cor, ritmo e … .

Clube de Jornalismo - Micael Ferreira, 7ºC

CRUCIGRAMA DIA DOS NAMORADOS
Completa o crucigrama apresentado, seguindo as indicações que te são

fornecidas.
1. Ele dispara a flecha do amor;
2. Encosta teu rosto ao meu e dar-te-ei um …;

3. O sentimento que une amigos é a …;
4. Quando gosto de alguém, faço-lhe uma … de amor!
5. Nesta época, costumo escrever … de amor, que são textos em verso.
6. É comestível, pode ser branco, castanho ou negro e pode ser um presente desta data…
7. Eu e o(a) meu(minha) amado(a) formamos um casal de …;
8. Vou colocar uma … de S. Valentim na Caixa de Correio de Francês;
9. Para o(a) nosso(a) amado(a) cheirar bem, poderemos oferecer-lhe um …;
10. Começa por “C” e acaba em “o”. É um sentimento tão lindo!
11. Sinónimo de “prendas” (9 letras);
12. Um senhor e uma senhora formam um … (5 letras);
13. Sinónimo de “oferta” (6 letras);
14. É um sentimento simbolizado por um coração.
15. Flor que é frequente oferecer-se à amada no Dia dos Namorados.

Clube de Jornalismo - Carina Matos , 6ºA, e Rúben Abreu, 7ºC

PARA  RIR…
No comboio, um passageiro pergunta ao

outro:
- Por favor, pode-me dizer qual é a

próxima estação?
- Claro que é a Primavera!

-------------
A mulher comenta para o marido:
- Querido, hoje o relógio caiu da parede

da sala e por pouco não bateu na cabeça da
mãezinha...

Resposta do marido:
- Maldito relógio! Sempre atrasado...

-------------
O Manuel é ajudante numa oficina de

mecânica. O dono chama-o para a primeira
tarefa:

- Estou a consertar o pisca-pisca deste
carro. Vai lá atrás e diz-me se está a funcionar.

E o Manuel, olhando com atenção para
a lanterna traseira:

- Está a funcionar, não está a funcionar,
está a funcionar, não está a funcionar…

-------------
Um homem foi a um restaurante numa sexta-

feira, mas nem sequer olhou para a ementa.
- Tem baleia?
- Não, senhor!
- Tem porco-marinho ou tubarão?
- Não.
- Então traga-me um bom bife com batatas

fritas. Deus sabe que eu queria comer peixe!!
-------------

Pergunta a mãe ao filho:
- Se eu te der duas bananas e depois

mais duas, com quantas ficas?
- Não sei.
- Vamos a ver: dois mais dois, é fácil. Tu

não aprendeste a contar na escola?
- Aprendi, mas foi com maçãs…

-------------
O Joãozinho estava no quarto rezando

fervorosamente. A mãe estranhou o facto.
Afinal, ele nunca fora de rezar! Resolveu
então ouvir o que ele pedia:

- Por favor, Deus, faz com que o rio Nilo
passe no Canadá, por favor, Deus, faz…

A mãe não resistiu e interrompeu,
perguntando:

- Porquê essa loucura de querer que o
rio Nilo passe pelo Canadá?

O filho respondeu prontamente:
- Porque foi isso que eu escrevi na prova

de Geografia…

Recolhido por alunos do Clube

de Jornalismo

CARNAVAL

Os Caretos de Podence

Máscara de Lazarim
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Terceira edição do festival recebeu
um total de 110 mil pessoas ao longo
dos três dias. Na quarta edição,
espera-se ainda mais visitantes.

O IV Festival Optimus Alive! já tem
datas confirmadas para 2010: de 8 a
10 de Julho. A novidade foi avançada
no encerramento do Optimus Alive
2009, que levou ao Passeio Marítimo
de Algés, em Oeiras, cerca de 110 mil
pessoas durante os três dias de
Festival.

O presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino
Morais, garantiu que, no próximo ano, o Festival
voltará a decorrer no Passeio Marítimo de Algés.

Os Pearl Jam, uma das bandas de referência do
Grunge, são o primeiro nome conhecido do Optimus
Alive. A actuação no próximo ano marca o regresso
da banda a Portugal, onde já actuou por quatro
vezes, designadamente no primeiro Optimus Alive
em 2007. Estão a festejar os 20 anos de carreira e
têm presença confirmada no dia de encerramento
do Festival, no dia 10 de Julho, fechando assim a
digressão europeia de apresentação do seu nono

álbum de originais,
“Backspacer”.

Agora a única hipótese
que resta é ficar à espera das
confirmações das restantes
bandas e que tenha um cartaz
que satisfaça os bons
apreciadores do Optimus
Alive!. De certeza que será
outra edição fantástica,
repleta de boa musica.

Mas, para quem quer
reservar já o seu lugar, lembramos que os bilhetes já
estão à venda. Os preços são variados, havendo o
bilhete diário a 50 euros e, para quem quiser ficar
mais que um dia, o passe de 3 dias a 90 euros. Quem
gostar de acampar e já possua o passe para 3 dias
terá a possibilidade de acampar no recinto pagando
mais 15 euros. Os bilhetes estão à venda nas lojas
Worten, FNAC, balcões CTT, El Corte Inglês e
Ticketline.pt.

Boa música!

Realizado por: Sérgio Martins, Rogério Martins e

Gonçalo Cardoso, 12ºB

“Optimus Alive!” regressa a 8, 9 e 10

de Julho de 2010

Participam nestes grupos/
equipas cerca de 120 alunos.

Foi efectuada, na nossa escola,
no 1º período lectivo, a Formação de
árbitros /Juízes nas diferentes
modalidades. No 2º período, os
nossos alunos participaram com
sucesso nas formações da
responsabilidade do Gabinete
Coordenador do Desporto Escolar da
Equipa de Apoio às Escolas, nas
modalidades de Atletismo, Futsal,
Natação e de Basquetebol.

Depois de ter sido adiado devido
às más condições climatéricas,
realizou-se no dia 6 de Janeiro, o
Corta-Mato Escolar, com
organização dos professores de
Educação Física da nossa escola,
onde participaram 126 alunos.

No que respeita à actividade
externa, os nossos alunos também
estão de parabéns, pois a equipa de
Juvenis Feminina de Basquetebol foi
campeã de série e está apurada
para os campeonatos Regionais de
Basquetebol, que se irão realizar em
Coimbra, nos dias 24, 25 e 26 de
Abril. A Equipa de Iniciados
masculinos de futsal também se
tornou campeã de série e, por isso,
irá disputar uma final com o
campeão da outra série, para o
apuramento do campeão da Equipa
de Apoio às Escolas de Mangualde.
A aluna Dina Martins, do 9ºA, esteve
em destaque no Corta-Mato
Regional, onde obteve um honroso
7º lugar, que lhe possibilitou a
participação no Corta-Mato
Nacional, que decorreu em Vagos –
Aveiro, em 13 de Março, onde

representou com dignidade a nossa
Escola. No MegaAtleta, também
obtivemos excelentes resultados,
sendo de destacar o segundo lugar
da Dina Martins, do 9ºA, no
MegaKm e o terceiro lugar da aluna
Daniela Belém, também do 9ºA, no
MegaSprinter 40 metros.

Resultados do Corta-Mato Escolar

O Coordenador do Desporto Escolar
Professor José Carlos Couto

CLUBE  DE  DESPORTO  ESCOLAR
(CONTINUAÇÃO DA ÚLTIMA)

Adivinhas recolhidas por alunos do Clube de Jornalismo

ADIVINHAS: o galo; Caminha; a barba; o
feijão; metade de uma meia (meia meia);
um milhão.
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O Projecto de Desporto Escolar
deverá ser parte integrante do
Projecto Educativo e do Plano de
Actividades do estabelecimento de
educação e ensino. Tal situação
pressupõe que o Projecto seja
transversal (interdisciplinar) e
operacionalizado em perfeita
complementaridade com o trabalho
efectuado na disciplina curricular de
Educação Física e em articulação
com os respectivos docentes.

Nas actividades do Desporto
Escolar deverá ser observado o
respeito pelas normas do espírito
desportivo, fomentando o
estabelecimento, entre todos os
participantes, de um clima de boas
relações interpessoais e de uma
competição leal e fraterna.

Para que isto seja atingido, o
Desporto Escolar tem duas grandes
áreas de intervenção, que são:

- A Actividade Interna, a qual,
constituindo-se como prioridade
deste programa, tem por objectivo
proporcionar a todos os alunos,
dentro da Escola, actividades
desportivas de carácter recreativo/
lúdico, de formação ou de orientação

CLUBE  DE  DESPORTO  ESCOLAR
Em cada ano lectivo, o Projecto de Desporto Escolar

deve integrar-se, de forma articulada e continuada,
no conjunto dos objectivos gerais e específicos do
Plano de Actividades das Escolas e, em particular,
respeitando cada nível de escolaridade.

desportiva. Deverão ser entendidos
como os momentos cruciais e
decisivos para a construção da
cultura desportiva que se deseja
para todos os nossos jovens;

- A Actividade Externa, a qual se
pretende que esta seja decorrente
da Actividade Interna e proporcione
actividades de formação e/ou
orientação desportiva, tendo em vista
a aquisição de competências

físicas, técnicas e tácticas, na via
de uma evolução desportiva e da
formação integral do jovem.

Tendo como objectivo dar
continuidade ao trabalho que foi
desenvolvido nos anos anteriores ao

nível do Desporto Escolar, a nossa
Escola, no presente ano lectivo,
participa com 3 Grupos/Equipas nos
Quadros Competitivos (Actividade
Externa), a saber: 1 grupo/equipa na
modalidade de Atletismo (vários
escalões), outro na modalidade de
Natação (vários escalões) e um de
Futsal no escalão de iniciados
masculinos. De forma a proporcionar
a prática desportiva de modalidades
que não têm grande tradição no
desporto escolar da nossa escola,
neste ano lectivo optou-se por abrir
o Grupo/equipa de Basquetebol, no
escalão de juvenis femininos.

(CONTINUA NA PÁGINA 15)

Prova do Corta-Mato escolar

Concentração de Natação

organizada pela nossa escola na
Piscina Municipal de Penalva do Castelo

Prova do Corta-Mato, Regional realizada em MangualdeGrupo-equipa de Basquetebol feminino

Algumas das nossas alunas participantes
no Corta-Mato Regional


