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EDITORIAL 

  
 As atribulações de mais um ano 

letivo não impediram que conseguísse-

mos alcançar a meta, da melhor forma 

possível.  

 Finalmente chegámos ao fim e 

está na hora de agradecer a todos os 

que não pouparam esforços para tor-

narem possível a concretização deste 

percurso sempre em constante reformulação e reajustamen-

to. De um modo especial, deixo uma palavra de agradeci-

mento aos docentes que, em resultado do último concurso 

de colocação de professores, depois de tantos anos a exercer 

funções neste Agrupamento, ficaram colocados noutras esco-

las. Para os que ingressam na nossa unidade desejo as boas 

vindas e espero que encontrem as melhores condições de 

trabalho entre nós. 

O fim de um Ano é sempre o início de Outro, e assim 

vamos dando seguimento ao ciclo da vida escolar, coincidin-

do o Balanço de um com a Organização do outro. Os desafios 

são enormes, pois, para além de estarmos preparados para a 

eventual implementação do Ensino a Distância, temos em 

mão uma série de Projetos com vista à recuperação das 

aprendizagens dos alunos e à melhoria do seu desempenho, 

nomeadamente: Plano de Recuperação das Aprendizagens 

dos Alunos; Projeto Maia; Plano de Ação para o Desenvolvi-

mento Digital da Escola; Plano de Desenvolvimento Pessoal, 

Social e Comunitário; PAR2;… 

Estamos a avaliar os resultados e a definir novas es-

tratégias, sempre centradas nos alunos, pois estes são a es-

sência da Escola e a razão de ser desta Organização.  

Contamos, mais uma vez, com o contributo de todos 

os intervenientes da comunidade educativa (alunos, profes-

sores, pais e pessoal não docente), pois só desta forma con-

seguiremos superar os obstáculos e definir estratégias capa-

zes de capacitar os nossos alunos para enfrentarem os desa-

fios do futuro. Esperamos dar mais voz aos alunos e conta-

mos com maior colaboração por parte dos Encarregados de 

Educação. 

Em setembro voltaremos, certamente, mais revigora-

dos para, mais uma vez, podermos dar o nosso melhor. 

Desejo umas boas férias para todos e aguardo o vosso 

regresso. 

A Diretora 
Rosa Figueiredo 
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O calendário escolar para o próximo ano letivo foi 
divulgado no passado dia 8 de julho, através do Despacho 
nº 6726-A/2021. 

 

ANO LETIVO EM 2 SEMESTRES 
 

No nosso Agrupamento, à semelhança do que já 
sucede noutros e passará a ocorrer na generalidade do Pa-
ís, o formato tradicional do ano letivo organizado em três 
períodos dará lugar ao modelo de ano letivo distribuído 
por dois semestres, em que se destacam dois momentos de 
avaliação sumativa (traduzida em avaliação quantitativa), 
no final de cada um, e dois momentos de avaliação forma-
tiva, a meio de cada semestre, em que os pais/enc. de edu-
cação são informados sobre o desempenho dos seus edu-
candos (avaliação qualitativa). 

No final do ano letivo, far-se-á uma reflexão/
avaliação da experiência, para serem ponderados os seus 
pontos fortes e fracos e aferir-se da sua continuidade ou 
não (ver calendário em anexo). 

 

PROVAS DE AVALIAÇÃO EXTERNA 

Provas de Aferição e Finais do ensino básico: 

- Aferição: 2º ano, entre 2 e 11 de maio e em 15 e 20 
de junho;  

                   5º ano, entre 17 e 27 de maio (Ed. Visual 
e Ed. Tecnológica) e 3 de junho (Matemática e Ciências Na-
turais); 

                   8º ano, entre 17 e 27 de maio (Ed. Física) 
e 3 (Português) e 8 de junho (História e Geografia). 

- Finais (9º ano): 21 de junho (Matemática) e 23 de 
junho (Português). 

Provas de Exame Final Nacional do ensino secundário:  

- 1ª Fase, de 17 de junho a 6 de julho; 2ª Fase, de 21 
a 27 de julho. 

 

PLANO 21|23 Escola+ 
 

 «Face à situação de pandemia decorrente da doença 
COVID -19 e ao impacto provocado pela mesma nos alu-
nos desde o ano letivo 2019/2020, o Governo, com vista à 
recuperação das aprendizagens e procurando garantir que 
ninguém fica para trás, aprovou, através da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 90/2021, de 7 de julho, um pla-
no integrado de recuperação das aprendizagens, denomi-
nado Plano 21|23 Escola+. Nesse contexto, o calendário 
escolar acolhe a medida prevista no referido Plano 21|23 
Escola+, de possibilidade de adoção de uma organização 
semestral do ano letivo. Pretende-se que esta medida, a  
par de outras que sejam adotadas, como a realização de 

semanas ou dias com atividades específicas vocacionadas 
para o reforço de domínios de intervenção considerados 
prioritários, se constitua como uma medida global, pro-
motora da qualidade das aprendizagens e do sucesso de 
todos os alunos, prosseguindo os objetivos de potenciação 
de mudança das práticas pedagógicas e de avaliação para 
as aprendizagens, e ainda, de distribuição, de forma mais 
equilibrada, dos períodos letivos e dos períodos de pausa 
letiva. A descrição desta medida específica, bem como das 
demais medidas que integram o Plano 21|23 Escola+, en-
contram -se disponíveis em  https://escolamais.dge.mec.pt/. » 
 

in Despacho nº 6726-A/2021 
  
 

 O referido Plano 21|23 Escola+ do nosso AEPC encontra
-se em construção, depois de realizada a avaliação das apren-
dizagens dos alunos, referente a 2020/21, e a reflexão de to-
dos os Departamentos Curriculares sobre o impacto negativo 
dos efeitos associados à pandemia COVID19, nos alunos, e as 
medidas/estratégias delineadas para a recuperação das suas 
aprendizagens mais afetadas ou não desenvolvidas.   

 

A Direção 

 
CALENDÁRIO ESCOLAR PARA 2021/22 

 
CALENDÁRIO ESCOLAR – ANO LETIVO 2021/2022 

 

Calendarização do processo avaliativo 

 

Calendarização das Interrupções 

 

 

 

                 

  (*) Realização da avaliação sumativa do 1.º semestre 

              (**) Avaliação formativa do 2.º semestre 

  INÍCIO TERMO 

1.º  

Semestre 

17  

de setembro 

28 de janeiro  

2022 
  

2.º  

Semestre 

  

7  

de fevereiro 

9.º, 11.º e 12.º ano – 7 de junho 
5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º ano – 15 de 

junho 
EPE e 1º CEB – 30 de junho 

  Avaliação  

formativa 
Avaliação  

sumativa 
1.º  

Semestre 
22 a 26  

de novembro 
31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro 

2.º  

Semestre 

 

11 a 14  

de abril 

No final do ano letivo, de acordo 
com a data de conclusão dos dife-
rentes anos de escolaridade 

  Início Termo 

1.ª: Natal 22 de dezembro 31 de dezembro 

2.ª: (*) 31 de janeiro 4 de fevereiro 

3.ª: Carnaval 28 de fevereiro 2 de março 

4.ª: (**) Páscoa 11 de abril 18 de abril 

https://escolamais.dge.mec.pt/
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ESCOLA-SEDE DO AEPC ESTÁ MAIS BONITA! 

  
 Neste final de ano letivo, assistiu-se a uma metamorfose no espaço exterior da escola-sede do nosso Agru-

pamento, mudança que o tornou claramente mais bonito, mais atrativo e mais acolhedor. 

 Tal cenário, com alguns apontamentos dignos de profissionais de jardinagem, como as imagens o provam, 

deveu-se inteiramente ao empenho e dedicação dos nossos assistentes operacionais, os quais felicitamos, por 

mais esse esforço de contribuírem, a par dos professores e restantes assistentes técnicos, para o cumprimento da 

nobre missão da escola: o bem-estar e sucesso educativo e formativo dos nossos alunos. 
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O ensino qualificante constituído pelos cursos 

profissionais, que conferem, além da componente de 

formação/educação de nível secundário, um nível de 

qualificação profissional de nível 4, à luz do QEQ – 

Quadro Europeu de Qualificações, contribui para a ele-

vação da qualificação / profissionalização da população 

que as frequenta.  

No presente ano letivo, o nº de alunos que fre-

quentaram os cursos profissionais é de 66, em 4 tur-

mas/6 cursos (2 foram turmas agregadas, ou seja, cada 

uma incluía dois cursos), o que corresponde a uma taxa 

de 33,5% no universo do ensino secundário, a mais bai-

xa dos últimos anos.  

Chegados ao final do presente ano letivo, em 

que se retomaram as atividades formativas à distância, 

em 19 de abril, é tempo de informar os nossos leitores 

sobre o ponto de situação atual, no Agrupamento, a 

respeito da oferta formativa qualificante em funciona-

mento.   

 - Os dois cursos de 3º ano (Técnicos de MI - 

Eletromecânica e de Restaurante/Bar) cessaram as su-

as atividades de formação das componentes sociocultu-

ral, científica e tecnológica na semana de 19 a 23 de 

abril, tendo retomado logo de seguida, em 26 de abril, a 

componente FCT – Formação em Contexto de Trabalho 

(estágio) em empresas da respetiva área profissional,  

 
(Continua na página seguinte) 

OFERTAS FORMATIVAS QUALIFICANTES 

NO AEPC 

Alunos do Curso de Técnico de Eletrotecnia - 1º ano  
estrearam equipamento de proteção individual 

 
Os Alunos do Curso de Técnico de Restaurante-Bar 

Apresentação e Defesa da PAP  
do Curso de Técnico de Restaurante/Bar 
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em regime presencial, para cumprirem as 422 horas do 

total de 600 previstas em falta (no 1º ano, foram cumpri-

das 150 horas e, devido à pandemia, as 200 do 2º ano 

juntaram-se às 250 do 3º ano, de que foram cumpridas 

28 horas na modalidade de Prática Simulada, à distân-

cia, de 29 de março a 1 de abril, em que os alunos con-

ceberam o respetivo curriculum vitae e cartas de apre-

sentação/candidatura a emprego, em Português e em 

Inglês). Por sua vez, a apresentação e defesa perante 

um júri da componente PAP – Prova de Aptidão Profis-

sional ocorreram nos passados dias 29 de junho (curso 

de Restaurante/Bar) e 19 de julho (MI – Eletromecâni-

ca).  

 - Os cursos de 1º e 2º ano iniciaram a compo-

nente FCT - Formação em Contexto de Trabalho em 24 

de junho e 24 de maio, respetivamente, já que os cur-

sos de 2º ano viram adiada para este ano, devido à 

pandemia, a parcela de 150 horas do 1º ano, tendo 

cumprido até ao final de julho 150 horas (cursos de 1º 

ano) e 300 horas (cursos de 2º ano), em regime presen-

cial.   

A componente FCT (estágio) foi cumprida em 

empresas e instituições localizadas na região, nos con-

celhos de Penalva do Castelo, Mangualde, Viseu, Ne-

las, Aguiar da Beira e S. Pedro do Sul, para o que fo-

ram celebrados protocolos de cooperação entre o 

AEPC e as entidades de acolhimento de alunos, tendo 

cada uma delas nomeado um Tutor, o seu representan-

te que monitoriza, em articulação com o professor - ori-

entador de FCT, o desempenho do aluno e participa 

também na avaliação deste, para além de ser ouvido 

em termos de eventuais ajustamentos das nossas prá-

ticas formativas em relação às reais necessidades das 

empresas, tendo assim em vista a qualidade da nossa 

formação e, por inerência, da mão de obra qualificada 

ao serviço do tecido empresarial.  

Esta modalidade formativa é apoiada e financia-

da pelo Programa Operacional Capital Humano 

(POCH), no âmbito do quadro comunitário Portugal 

2020. 

 

Professor Francisco Guedes, 

Coordenador das OFERTAS QUALIFICANTES  

e do SGQ EQAVET   

 

 

 

OFERTAS FORMATIVAS QUALIFICANTES 

NO AEPC 

Apresentação e Defesa da PAP  
do Curso de Técnico de MI - Eletromecânica 
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ONDE PARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Escola-sede regista 34 anos de funcionamento e várias têm sido as fornadas de alunos que 

por aqui passaram e fizeram o seu percurso escolar.  

E surgiu a ideia: o que é feito dos nossos ex-alunos? Que rumo seguiram? Que recordações 

guardam desta casa que também foi deles? 

Após a estreia desta secção na edição nº 44 do PENA JOVEM, em abril de 2007, há mais de 

14 anos, coube agora a vez a um ex-aluno que, após o cumprimento do 1º ciclo na ex-escola primária 

da Vila, em 1984, concluiu o designado ensino preparatório (hoje o 2º CEB) na ex-Escola Preparató-

ria Dr. Sebastião Alcântara, na Vila, em 1986, tendo prosseguido os seus estudos na ex-Escola C+S, 

hoje escola-sede do AEPC, logo no início do seu funcionamento, em 1986/87, em que concluiu o 3º 

CEB. 

Seguiram-se a Escola Secundária Emídio Navarro, em Viseu, bem como a Alves Martins, onde 

frequentou a área de Humanidades. Obteve a licenciatura em Educação Física, no Instituto Politécnico 

de Viseu, concluída em 2000. 

Atualmente, exerce a atividade profissional de Treinador de Futebol Profissional. 

Referimo-nos a Carlos Manuel Vaz Pinto, com quem interagimos recentemente à distância, 

por videoconferência, estando o nosso entrevistado na ilha da Madeira, onde chegou em meados 

deste mês para treinar o Clube Desportivo Nacional da Madeira.  

O nosso ex-aluno  
de hoje, aquando da 
sua passagem pela 

EBS. 

- Concluído o 1º Ciclo, passou pela ex-Escola Preparató-
ria da Vila e pela atual escola-sede do agrupamento, 
ex-escola C+S, até à conclusão do 9º ano. Que recorda-
ções guarda desse tempo? 

- Recordo-me muito bem da transição das antigas insta-
lações, junto à feira semanal, para a escola C+S. Recor-
do-me de alguns professores e de todos os colegas, 
muitos deles amigos de infância e que ficaram para a 
vida, como é óbvio. Lembro-me também muito bem dos 
funcionários, sendo que vários já se encontram refor-
mados. Era um ambiente muito familiar, que nos fazia 
sentir muito bem na escola. Havia entre todos um ambi-

ente de respeito, naturalmen-
te, mas muito saudável, de 
muito carinho entre os alunos 
e, particularmente, os auxilia-
res, talvez por conhecerem os 
nossos pais. Muitos deles tam-
bém tinham filhos a estudar na 
escola, frequentemente, na 
mesma turma. Por isso, as re-
cordações são, de facto, muito 
boas! 

- Que recordações lhe vêm à 
memória, neste momento, 
desses 5 anos? 

- Lembro-me que a C+S, atual escola-sede, estava ainda 
em construção. Fiz parte dos alunos que a inauguraram. 
Nessa altura, como sempre, estava ligado ao futebol. 
Lembro-me do polivalente, onde começávamos a jogar 
futebol de manhã e, se pudéssemos, íamos até à noite… 
Fazíamos muitos campeonatos inter-turmas. Recordo-
me também de algo muito especial. À época, através do 
Desporto Escolar acabámos por atingir a Final Nacional, 
creio eu, o que, para Penalva, era espetacular. Um dos 
professores que nos acompanhou nessa Final, à Figueira 
da Foz, foi o Carlos Marques, que, creio, ainda se en-
contra na escola.   

- Optou por continuar os seus estudos em Viseu, no 
ensino secundário e no curso ou área de Humanidades. 
Porquê?  

- Na altura, já me encontrava a jogar no Académico de 
Viseu. Fui, cedo, viver para Viseu, com os meus colegas 
de equipa, e deixei de viver cá com os meus pais. Na-
quela época, não havia telemóveis, IP5, … Era difícil! 
Inicialmente estudei na escola Comercial, depois tam-
bém na Alves Martins. Acabei ainda por fazer nesta ci-
dade o Ensino Superior, onde continuei a viver durante 
vários anos. 

- Seguiu-se o ensino superior no curso de Educação Fí-
sica. Porquê essa opção? 
 

(Continua na página seguinte) 
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- Primeiramente, entrei em Direito, mas percebi que 
não era, de facto, a área que me realizava. Como estive 
sempre ligado ao futebol, este desporto marcou-me 
também em termos académicos e acabei por fazer a 
Licenciatura em Educação Física. Atualmente, sou pro-
fessor do Quadro do Ministério da Educação, mas não 
exerço a profissão. Estou de Licença Sem Vencimento. 
Fiz os cursos de Treinador de Futebol e estou apenas 
ligado ao futebol. 

- O curso de ensino superior correspondeu às suas ex-
petativas? 

- Abriu-me horizontes. Não me ensinou tudo. Tive um 
professor que dizia que o curso seria para nos “abrir os 
olhos” e para nos pôr em contacto com matérias que 
poderiam ser importantes para o nosso futuro, mas de-
pois a prática seria determinante. A parte pedagógica 
ainda hoje a transporto para o treino desportivo.  

- Pode resumir-nos o seu percurso e experiência profis-
sional? 

- Comecei, como disse, como professor, depois de ter 
feito a minha licenciatura. Lecionei durante onze anos, 
mas, em simultâneo, estive sempre ligado ao futebol. 
Primeiramente, joguei; depois, simultaneamente, trei-
nei a formação do Penalva. Mais tarde, acabei por dei-
xar de jogar e passei a ser treinador, lecionando ao mes-
mo tempo. Dava aulas durante o dia e; à noite, era trei-
nador. 

 Pertenço ao QZP de Coimbra e, por isso, estive 
também na Académica de Coimbra durante algum tem-
po. 

 Mais tarde, deixei 
de lecionar e passei a 
ser só profissional de 
futebol. Estive no Ser-
tanense, na Equipa Sé-
nior, na II Divisão. Se-
guiu-se Angola, onde 
estive no Caála durante 
três anos. Ainda em 
Angola, estive também na Académica Petróleos Clube 
do Lobito. Regressei a Portugal, como Diretor Desporti-
vo, quando estive no Futebol Clube de Famalicão, em 
2016. Em 2017, regressei a Angola, para o Clube Recrea-
tivo e Desportivo do Libolo. Em 2018, fui para a Etiópia, 
para um clube denominado Saint George Sports Club . 
Regressei depois a Portugal para ser Treinador dos Sub-
23 do Famalicão, em 2019/2020. Voltei a África e estive 
no Quénia a treinar o Gor Mahia FC. 

 E agora estou no Nacional da Madeira. Este é o 
meu trajeto resumido. Quando estive em Penalva, acu-
mulava os Séniores do Sezurense. Já estou fora do ensi-
no desde 2012, quando fui para Angola como Treinador 
de Futebol Profissional. 

- O que mais aprecia na sua profissão? 

- Gosto muito do contacto com os jogadores. Como jo-
guei futebol, acabo por ter sempre um relacionamento 
muito próximo com aqueles, que é o que mais me cati-
va. Depois é a própria adrenalina do jogo. Quando não 
temos jogo, acabamos por sentir falta dele. Quando ter-
mina a época e estamos a precisar de férias, passados 
oito dias já queremos voltar ao trabalho. Aquilo que o 
golo nos dá é uma emoção muito gratificante. 

- Quando e por que razão se tornou treinador de fute-
bol? 

- Estive na Madeira a lecionar há vinte anos atrás. Nessa 
altura, jogava. Regressei ao continente e vim jogar para 
Penalva. O meu treinador, à época, era o Carlos Agosti-
nho, professor que acho que ainda se encontra aí na 
escola. Ele convidou-me para jogar e, simultaneamente, 
começar a treinar os miúdos mais pequeninos, de 10/11 
anos. Disse-me algo do género: “Jogas futebol, és pro-
fessor de Educação Física, és um dos capitães de equi-
pa, nos Séniores, um dia vais ser treinador; por isso, po- 

 

(Continua na página seguinte) 
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dias começar já com os miúdos.” E foi assim que come-
cei. Nunca pensei vir a ser treinador de futebol. Fui fa-
zendo os diversos cursos de Treinador, mas foi ele que 
me entusiasmou e eu fui criando o gosto pela atividade, 
até me tornar Treinador de Futebol Profissional. A 1ª 
vez que treinei naquela equipa foi em 2002/2003, creio 
eu. 

- Sabemos que já acumula, no seu currículo de treina-
dor de futebol, várias experiências em equipas africa-
nas e que a última, bem recente, foi num clube do Qué-
nia que se sagrou vencedor da Taça desse país, há bem 
pouco tempo, antes de se ter mudado para o Nacional 
da Madeira, neste mês. Como foi eram essas experiên-
cias em África? 

- África tem uma atmosfera muito especial. As pessoas 
são muito hospitaleiras, dão o que têm e o que não 
têm, e culturalmente é sempre um continente muito 
interessante para se viver e trabalhar. Já trabalhei seis a 
sete anos em África. Acabei, nesta última experiência, 
por conquistar uma Taça. Já tinha conquistado outra na 
Etiópia. Portanto, em África, já trabalhei em três países 
diferentes. É sempre muito bom quando trabalho por 
lá, porque as pessoas sabem receber e sentimo-nos aca-
rinhados. Quando se juntam a este facto resultados que 
marcam a nossa história, é também a história do nosso 
país. Portugal acaba por ter uma Escola de Treinadores 
muito forte e, assim, não estou a representar-me só a 
mim. Estou a representar o meu país e acho que tam-
bém represento Penalva. Senti-me sempre muito próxi-
mo da “minha gente” de Penalva, que sempre me trans-
mitem apoio, o que acaba 
por me fazer sentir muito 
honrado por este trajeto 
que tenho feito, nomea-
damente no estrangeiro. 

- África exerce algum fas-
cínio em especial, na sua 
vida? 

- Sim, exerce. Como dis-
se, são principalmente as 
pessoas e são elas que 
fazem a cultura. A cultura 
africana é, de facto, mui-
to especial, desde as tradições às crenças, à música, ao 
clima, … Acaba sempre por deixar marcas. E depois, pa-
ra quem gosta de um pouco de aventura, da vida selva-

gem, é também interessante de se visitar. Por outro la-
do,  quem trabalha não usufrui muito dessas visitas. De 
um modo geral, é um continente que marca quase toda 
a gente que por lá passa. Conheço muito pouca gente 
que não tenha gostado. Quando acontece, trata-se de 
alguém que não se conseguiu adaptar. Mas, quem gos-
tou, gostou muito. Costumo dizer que África é um conti-
nente de 8 ou 80. Ou não se gosta nada ou se gosta 
muito, e eu sou um destes casos. África é um continen-
te que apaixona! 

- Que situações ou feitos em terras africanas lhe pro-
porcionaram maior satisfação e porquê? 

- Como é óbvio, as questões de trabalho! Quem vai para 
lá trabalhar, acaba por ficar marcado especialmente por 
motivos profissionais. Depois há sempre recordações 
mais ligadas às pessoas e as que mais me marcaram fo-
ram as crianças. Andávamos sempre todos juntos, por 
lá, no nosso quotidiano, e acabaram por marcar muito 
esta minha passagem por África. 

- De certeza que também terá conhecido o “reverso da 
medalha”… 

- Quando se perde, no Desporto, é difícil, como em todo 
o lado. E em África, apaixonados como são pelo Despor-
to, acabamos, por vezes, por vivenciar situações menos 
positivas. Não tive muitas, mas também ocorreram, al-
gumas das quais relacionadas com pessoas próximas de 
mim, por questões de saúde. Como sabem, em África 
há algumas doenças que cá não existem, como a malá-
ria, por exemplo. Mas essas questões já foram ultrapas-

sadas. 

 

(Continua na página seguinte) 
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- Em termos comparativos, como carateriza o desporto 
em geral e o futebol em particular, em Portugal e em 
África? 

- A grande diferença são as infraestruturas. Os estádios 
não têm as condições que têm por aqui, os clubes não 
têm as mesmas condições de trabalho, os relvados não 
têm a mesma qualidade, muitos dos clubes não têm es-
paços próprios para se poder treinar. E a sua grande di-
ficuldade são as viagens, não só dentro do país como 
também quando jogamos as competições internacio-
nais. São sempre viagens muito longas, muitas delas 
com várias escalas, para se poder chegar ao destino. 
Também a constituição dos “Staff”: as equipas técnicas 
são mais reduzidas; às vezes, não conseguimos ter à 
nossa volta todos os elementos de que uma equipa de 
futebol necessita. Há menos profissionalismo, como é 
óbvio. E, por isso, há menos organização, não só nos 
clubes como na Federação. Contudo, nos talentos… O 
futebol africano é diferente do europeu, mas também 
há muito talento em África. 

- Que qualidades mais aprecia num atleta / jogador? 

- O compromisso! Deve ser uma característica de todas 
as profissões. Se o atleta é comprometido, mesmo que 
tenha algumas lacunas, acaba por superar algumas de-
las, em função desse perfil. 

- Tem a ambição de vir a treinar um “grande”, em Por-
tugal? 

- Sim é o meu sonho. Se não sonharmos, não consegui-
mos alcançar objetivos maiores. Para mim, esse é o mai-
or de todos. Sei que é difícil. Todos os treinadores so-
nham com isso. Temos que manter a chama viva e os 
sonhos é que nos vão norteando. 

- Entende que a Itália foi um justo vencedor do EU-
RO2020? Porquê? 

- Acho que sim. Foi a equipa mais consistente ao longo 
do torneio. Juntava a isso também algumas individuali-
dades com algum talento que iam marcando alguma 
diferença, mas, em termos coletivos, foi, de facto, a me-
lhor equipa, foi um justo vencedor! 

- Que ligação mantém com a sua terra, Penalva do 
Castelo? 

- Mantenho uma enorme ligação, pelos meus pais bem 
como pela maioria da minha família, que lá reside, e 
também a maioria dos meus amigos. A minha ligação à 

terra não esmoreceu, está sempre bem viva e é quotidi-
ana. Falo diariamente com amigos meus. 

- O que gosta de fazer nos seus tempos livres? 

- Gosto de ouvir música, de passear e de ler. Não sou 
muito de filmes e, por incrível que pareça, um dos meus 
passatempos preferidos é ver futebol, não na perspeti-
va do adepto, mas como treinador. É das coisas que 
mais faço nos meus tempos livres. 
 

- Obrigada pela disponibilidade e que seja bem sucedi-
do! 

 

Entrevista conduzida por: 

Jéssica Rodrigues e Juliana Sousa, 12ºB 
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Pelas Bibliotecas Escolares 
 
 
 

O trabalho realizado pelas Bibliotecas Escolares 

nestes tempos de pandemia e de confinamento total ou 

parcial foi redefinido e algumas atividades previstas no 

PAA acabaram por não se concretizarem.  

As bibliotecas mantiveram-se abertas, prestaram 

serviços diversos e verificaram que as visitas à BE, o 

empréstimo domiciliário e a realização de trabalhos re-

duziram drasticamente. Aguardam-se melhores dias… 

Na expetativa de viver novas leituras e novos 

encontros, partilho este artigo do jornal “Notícias de Vi-

seu”, consultado em https://www.noticiasdeviseu.com/

viseu-vai-ter-bibliotecas-digitais-para-incentivar-a-leitura/ 

(19 de abril 2021). Este artigo apresenta o projeto “365 

Dias de Leitura” da animadora Cláudia Sousa, que este-

ve na Escola na nossa Básica e Secundária em feverei-

ro de 2019, aquando da 1ª fase do Concurso Nacional 

de Leitura. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 BOAS FÉRIAS! 

 BOAS LEITURAS! 
 

A Professora-Bibliotecária, 

 Edite Angélico  

 
 

Acontece nas bibliotecas escolares… 
 

à central de camionagem, de um hotel a um cabeleireiro, 

passando por um café ou uma associação,”365 Dias de 

Leitura“ pretende dar valor, promover e investir no livro e 

na leitura, nas pessoas  e na comunidade. 

Ao diversificar os espaços de acesso à leitura, ”365 Dias de 

Leitura“ pretende contribuir, ainda, para a revitalização, 

dinamização e sustentabilidade das zonas de interesse 

patrimonial, motivando a deslocação e o encontro nos lo-

cais onde estarão disponíveis, gratuitamente, equipamen-

tos leitores e livros digitais. 

Para lá de acrescentar uma oferta cultural diferente e cons-

tante,”365 Dias de Leitura“ propõe-se ser acessível a to-

dos, incluindo pessoas cegas e de baixa visão. Cláudia 

Sousa, profissional de Viseu com trabalho na área da divul-

gação do livro e da leitura, destaca nesta iniciativa a impor-

tância da leitura, quaisquer que sejam os suportes. 

 

Quer escolher livros para cada biblioteca? E os locais 
onde vão estar? 

Cada um dos leitores funcionará como uma pequena biblio-

teca, que vai ser construída com a participação e envolvi-

mento de todos os interessados. As condições para partici-

par neste processo estarão disponíveis a partir de 23 de 

Abril em facebook.com/365diasleitura e instan-

gram.com/365diasleitura. Em maio iniciam-se ações de 

sensibilização, através da partilha de conteúdos pertinen-

tes, o acompanhamento a livrarias virtuais e o desenvolvi-

mento de ações concretas relacionadas com a leitura dos 

livros, que contribuam para capacitar e motivar para a parti-

cipação. 

 
VISEU VAI TER BIBLIOTECAS DIGITAIS PARA 

INCENTIVAR A LEITURA 

 

O projeto “365 Dias de Leitura” vai disponibilizar livros digi-

tais em vários locais de Viseu, seja um jardim ou uma cen-

tral de transportes, o hall de um hotel ou a sala de espera 

de um cabeleireiro. O processo para sugerir espaços e os 

acervos vai começar agora. 

A partir de dia 1 de agosto, Viseu acolhe o projeto “365 Dias 

de Leitura”, que consiste em disponibilizar bibliotecas digi-

tais comunitárias em vários espaços de Viseu, que podem 

estar no centro histórico, em instituições de intervenção so-

cial e cultural e outras entidades que venham a solicitá-lo à 

organização. O processo de escolha desses locais e as 

obras que vão integrar cada uma das bibliotecas móveis 

inicia-se no dia 23 de abril, Dia Mundial do Livro e dos Direi-

tos de Autor, e apela à participação da comunidade viseen-

se e não só! 

A partir de uma ideia de Cláudia Sousa, o projeto “365 Dias 

de Leitura”, financiado pelo Viseu Cultura 2021, Linha Pro-

gramar, vai permitir, até ao final do ano, o acesso gratuito a 

mais de 300 livros, através de 15 leitores digitais, específi-

cos para este tipo de leitura. 

Associado ao efeito surpresa de encontrar estas pequenas 

bibliotecas em espaços que podem variar desde um jardim 

https://www.noticiasdeviseu.com/viseu-vai-ter-bibliotecas-digitais-para-incentivar-a-leitura/
https://www.noticiasdeviseu.com/viseu-vai-ter-bibliotecas-digitais-para-incentivar-a-leitura/
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Em jeito de balanço, este ano, tendo em vista a 

redução do risco de contágio por SARS – COV-2 e se-

guindo as orientações da Direção Geral de Saúde para a 

realização de atividades físicas, houve a necessidade de 

fazer adaptações na organização e ajustamento no mo-

do de funcionamento do Desporto Escolar. Desde logo, 

de salientar a substituição dos dois grupos de Natação 

por um de Trampolins e outro de Boccia. 

Os treinos dos diversos grupos/equipa decorre-

ram, ao longo do ano letivo, com as limitações necessá-

rias. Nos treinos de algumas modalidades, em que esta-

vam inscritos alunos da EBI Ínsua e da Escola Secundá-

ria, foi necessário realizar treinos separados com alunos 

de cada escola. Apesar das circunstâncias, os aqueles 

estiveram motivados e empenhados, para que, quando 

for possível, possam representar o nosso Agrupamento 

de Escolas. É evidente que um dos principais objetivos 

do treino é preparar para a competição, e esta não exis-

tiu ou somente existiu e de forma condicionada, a nível 

interno. 

Neste ano atípico, com o Desporto Escolar pre-

tendeu-se, acima de tudo, manter a prática de atividade 

física de forma regular, aperfeiçoar alguns elementos 

técnicos e preservar o gosto dos alunos pelas modalida-

des existentes na escola.  

Todavia, e com os condicionalismos impostos 

pela COVID-19, ainda realizámos as seguintes ativida-

des: 

          

 
◘  Comemoração do Dia Europeu do Desporto na     

Escola. 
 

◘  Torneio de Badminton. 

 ◘ Torneio Mega Sprinter (efetuado Intra turmas). 

◘  Torneio de Voleibol 2X2. 

◘  Caminhada à Senhora de Lurdes com os alunos 

     do 6º ano. 
 
Confiante que novos e melhores dias se aproxi-

mam, deixo os meus agradecimentos a todos os alunos 

da Escola que participaram nos treinos e atividades do 

Desporto Escolar! 

 

Continuem a praticar desporto com regularidade. 

Desejo muito sucesso e felicidade para todos! 

 

 

 

 

 
 

O Coordenador Técnico do Clube do Desporto Escolar:  

António Fortuna  

 
DESPORTO ESCOLAR EM ANO DE PANDEMIA 
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O torneio decorreu em três datas distintas. 

 Na EBI de 

Ínsua, o torneio 

realizou-se no Pa-

vilhão Gimnodes-

portivo, na manhã 

do dia 14 de ju-

nho, no período 

em que os alunos 

do 5º ano esta-

vam a realizar a 

Prova do Estudo 

de Aferição Amostral de Português. Participaram 32 alu-

nos das turmas do 6º ano.  

Na Escola Básica e Secundária, o torneio efetuou

-se nos dias 16 e 23 de junho. No dia 16, o torneio foi 

dirigido aos alunos dos 9º, 11º e 12º anos. Participaram 

36 alunos e realizaram-se 40 jogos. O torneio de dia 23 

de junho destinou-se aos alunos dos 7º, 8º e 10º anos. 

Jogaram 50 alunos e efetuaram-se 59 jogos. 

Os torneios realizaram-se em sistema de 2X2 

com eliminação à segunda derrota e apuramento de 

todas as classificações.  

 

 

 
 

Foram torneios muito bem disputados, com mui-

to entusiasmo, alegria e nos quais os alunos se aplica-

ram com muito empenho, esforçando-se para atingir 

uma boa classificação. 

Foram respeitadas todas as indicações da DGS 

para as atividades desportivas realizadas em recintos 

fechados. 

 

O Coordenador  Técnico do Clube  

do Desporto Escolar:  

  António Fortuna  
 
 

 
DESPORTO ESCOLAR EM ANO DE PANDEMIA  

Torneio de Voleibol 2X2 

 



 

________________________________________________________________________________________________________________

julho de 2021 ESCOLA VIVA Página 15 

 

 

        
Num ano letivo ainda ta o diferente, em que tive-

mos todos que nos manter "afastados", a dança uniu um 

grupo particular de alunas em ensaios semanais, onde o 

ritmo e a mu sica foram as ferramentas certas para o 

desenvolvimento da sua expressa o corporal e cresci-

mento global.  

Foi noto ria a cumplicidade criada, que culminou 

com a belí ssima exibi-

ça o ocorrida no dia 16 

de junho.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Como professora res-

ponsa vel por este grupo do 

desporto escolar - Atividades 

Rí tmicas Expressivas, tive 

imenso prazer em trabalhar 

com estas alunas e muito or-

gulho em ve -las desabrochar e 

dançar.  

 
 

Professora Teresa Barral 

 
 

CLUBE DE DANÇA 

 
DESPORTO ESCOLAR EM ANO DE PANDEMIA  

 
A professora Teresa Barral  

fornecendo instruções  
às suas alunas. 
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No passado dia 18 de junho, decorreu a ora-

ção de Taizé, na igreja da Misericórdia de Penalva do 

Castelo, organizada pelos alunos de EMRC da Esco-

la Secundária de Penalva do castelo.  

A organização desta oração teve a colabora-

ção de vários alunos, incluindo alguns que já não fre-

quentam a escola secundária e que nunca deixam de 

trazer Taizé nos seus corações, porque “quem vai a 

Taizé deixa um pouco de si lá e traz um pouco de 

Taizé consigo”. 

Antes da oração começar, foi-nos proporcio-

nado o jantar, confecionado pelos alunos do curso 

profissional de técnico de cozinha/pastelaria, onde 

pudemos aproveitar para falar uns com os outros, 

remetendo-nos para a vertente social de Taizé. 

  A igreja foi decorada com uma cruz, velas 

e mantas, de forma a revivermos e nos integrarmos 

melhor no estilo de Taizé. O esquema de uma ora-

ção de “Taizé” passa sempre pelos característicos 

cânticos de louvor, sempre de esquemas simples e 

rapidamente assimiláveis. As velas, os cânticos e o 

momento de silêncio ajudam a criar uma atmosfera 

única. 

Esta oração foi organizada com a intenção de 

podermos recordar um pouco o espírito de Taizé, já 

que, devido à presente situação pandémica, não pu-

demos este ano “saciar a nossa sede”. Desta forma, 

tentámos fazê-lo através deste momento único e es-

pecial, que para nós faz sempre todo o sentido. O 

conceito de Taizé sugere sempre a simplicidade e, 

no meu caso pessoal, carrego comigo essa experi-

ência como a mais impactante da minha existência 

até agora, pelo que esta oração foi muito importante 

para os alunos que já tiveram a oportunidade de co-

nhecer Taizé, bem como para os que ainda infeliz-

mente não tiveram essa oportunidade. 

 

Patrícia Carvalho, 12ºB 

         E.M.R.C. —  Oração de taizé 
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É também um exercício de cidadania e um 

dos atos mais nobres e humanos. É ainda uma via de 

mão dupla: quem recebe ajuda é beneficiado. No co-

ração da prática solidária está o princípio fundamen-

tal e inegociável da consideração para com o outro. 

Podemos afirmar que a solidariedade faz a diferença 

na vida de todos e torna o mundo um lugar melhor. 

Os momentos de dificuldade são também uma 

prova do quanto somos capazes de nos mobilizar em 

prol do outro e promover ações concretas em favor 

do outro.  

Assim, associámo-nos ao Agrupamento de 

Escuteiros 149 da Ínsua e contribuímos para a anga-

riação de 385 kg de bens alimentares, que foram en-

tregues ao Banco Alimentar de Viseu. 

No âmbito da Campanha Papel por Alimentos, 

o Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo 

recolheu 1480 kgs de papel para o Banco Alimentar 

Contra a Fome da Cova da Beira.  

Estes resultados excecionais foram possíveis 

com a participação massiva da comunidade escolar e 

de outros benfeitores. 

 

  
O grupo de 

EMRC, responsável 

pelas iniciativas, deixa 

um agradecimento 

especial a todos os 

que aderiram às cam-

panhas, particular-

mente à Câmara Mu-

nicipal de Penalva do 

Castelo, pela cedên-

cia de transporte para 

o centro de reciclagem na Guarda. 

A solidariedade é uma exigência moral com 

força transformadora, pois possibilita o surgimento de 

atitudes de “deixar o mundo um pouco melhor do 

que o encontramos”, fazendo uso das palavras de 

Baden-Powell. 

 

 

 

 

 
O professor de EMRC, 

Agostinho Santos 

 
Escola Solidária 
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Comemorar para aprender 

O 25 de Abril no nosso Agrupamento 

   No âmbito das Comemorações do 25 de Abril e 

no cumprimento do Plano Anual de atividades do De-

partamento de Ciências Humanas e Sociais, decorreram 

várias atividades destinadas a toda a comunidade esco-

lar. 

Mais uma vez foi recordada a alegria vivida no 

dia 25 de Abril de 1974 e as importantes conquistas 

desta revolução, entre elas a Liberdade, que permitiram 

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 alusi-

vos ao 25 de Abril, da Associação 25 de Abril, que fazem 

parte do património do Agrupamento de Escolas de Pe-

nalva do Castelo. Também os alunos do 6º ano da EBI 

de Ínsua realizaram vários trabalhos alusivos à data, que 

ali se encontraram expostos. 

A Revolução do 25 de abril, também conhecida 

como “A revolução dos cravos”, é uma data muito im-

portante na vida da sociedade portuguesa. 

Após algumas tentativas pouco conhecidas e fa-

lhadas, no dia 25 de Abril de 1974, um grupo de milita-

res, constituído fundamentalmente por capitães, uniu-

se e derrubou para sempre o regime ditatorial que nos 

oprimia há 48 anos.  
 

“A revolução dos cravos” na EBI 

Nascia assim a democracia em Portugal. 

Todos os anos, as escolas de todo o país assina-

lam esta data com diversas atividades e convidados 

mas, nestes dois últimos anos, devido à pandemia, li-

mitámo-nos a elaborar cartazes nas Expressões Artísti-

cas e ouvir/passar música alusiva ao acontecimento. 

Com os trabalhos, foi feita uma exposição na escola, 

embelezada com os cravos de abril.  

Embora nenhum de nós estivesse presente neste 

dia histórico, tão especial para todos nós, graças à disci-

plina de História e Geografia de Portugal compreende-

mos hoje a importância deste acontecimento para as 

nossas vidas. 

Nós nascemos livres, mas todos os dias temos de 

lutar por essa mesma liberdade. 
 

A coordenadora do departamento de CSH – Isabel Nogueira 

A Represente do grupo de HGP – Lucília Rodrigues 

 

“A revolução dos cravos”  

na Escola Sede do Agrupamento 

Trabalho realizado pelos alunos do 6º C 
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“9º e 12º ano! – E agora?!”  

 

Dinis Simão Santos, 9ºA  

1. Pretendo seguir o curso Científico-

Humanísticos de Ciências e Tecnologias. 
 
2. Eu sempre gostei e fui bom aluno a Mate-

mática, bem como a Física-Química. Então, 

neste curso, posso seguir as disciplinas de 

que mais gosto e com que me dou melhor. 
 
3. Com certeza, as pessoas, quer sejam os 

professores, que me ajudaram sempre que tive alguma dúvi-

da ou tirava uma nota menor, ou meus colegas, que sempre 

me apoiaram e conviveram comigo, e até as auxiliares, que 

eram muito simpáticas comigo. 
 
4. Geralmente, o início dos anos, quer no 7º, em que tive que 

me adaptar à nova escola, quer nos outros, em que, apesar 

de estar adaptado, depois das férias era sempre mais difícil 

para mim voltar a falar com os outros. 
 
5. Participo na Banda Musical e Recreativa de Penalva do 

Castelo, vou aos ensaios, concertos e outras atividades. 
 
6. Para os alunos mais novos tenho a dizer que o mais impor-

tante é saber equilibrar bem a sua vida entre o tempo de es-

tudar e o de diversão com a família ou amigos. Se a conse-

guires equilibrar, podes bem mais facilmente tirar boas notas 

e, ao mesmo tempo, continuares a divertir-te. 
 

  

                                *** 

 

Ricardo Jorge Silva, 9ºA 

1. Pretendo seguir o curso Científico-

Humanísticos de Ciências e Tecnologias. 
 
2. Gosto das disciplinas que este curso 

tem, principalmente Matemática e Física-

Química.  
 
3. A convivência com os colegas e algumas 

matérias que aprendi. 
 
4. Aqueles que estão relacionados com a avaliação de disci-

plinas de que não gosto tanto. 
 
5. Não. 
 
6. Estudem e façam amigos.  

 
           *** 
 

Gabriel Alexandre Pina, 9ºC 

1. Pretendo seguir o curso Científico-

Humanísticos de Línguas e Humanidades. 
 
2. Gosto mais desta área. 
 
3. O que mais me agradou foi verificar o 

interesse dos professores em ajudar os alu-

nos. 
 
4. O momento mais difícil foi adaptar-me à escola, no 7º ano.  
 
5. Fora da escola, jogo andebol.  
 
6. Estudem bastante e façam muitos amigos, pois é especial-

mente nesta idade que se encontram os amigo verdadeiros.  
               

 
*** 

Daniela Costa, 9ºA 

1. Pretendo seguir o curso  a área de Hu-

manidades. 
 
2. Acho que é a área em que mais me 

aplico e porque gosto de Ciências. 
 
3. A disponibilidade dos professores para 

nos ajudar e a oportunidade de nos juntar-

mos ao conservatório, proporcionada pela 

escola e pela Câmara. 
 
4. Sim, por exemplo, habituar-me ao ritmo dos professores 

em cada nível de ensino. 
 
5. Sim, faço parte da Banda Musical e Recreativa de Penalva 

do Castelo. 
 
6. Estudem até ao fim, não tomem nada por garantido e acre-

ditem em vocês próprios! 

*** 

(Continua na página seguinte) 

Quase 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 an-
seios… 

 
 

9º ano 

1. Depois de terminares o 9º ano, que área de estudos 
pretendes seguir? 
2. Explica-nos a razão desta opção. 
3. Ao longo destes três ciclos, o que mais te agradou na 
escola? 
4. Tiveste, certamente, momentos que consideraste mais 
difíceis… 
5. Realizas outro tipo de atividades fora da escola? 
Quais? 
6. Que conselhos gostarias de deixar aos alunos mais no-
vos? 
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Maria Ferreira Fernandes, 9ºA 

1. Pretendo seguir o curso Científico-

Humanísticos de Ciências e Tecnologias, 

com o supletivo da Música!  
 
2. Vejo me num futuro mais ligado à Mate-

mática e/ou à Música.  
 
3. A cooperação entre aluno e professor, a 

disponibilidade dos funcionários, a anima-

ção das visitas de estudo e a oportunidade de frequentar o 

Ensino Articulado da Música, realizando concertos e diversas 

outras atividades! 
 
4. Sim, como a ansiedade antes dos testes ou provas, e a 

adaptação a cada professor e o seu método de ensino. 
 
5. Sim, faço parte da Banda, nos Escuteiros e pratico Karaté. 
 
6. Tentem sempre estudar a matéria desde o início de cada 

ano e organizem-se ao máximo para que, na altura dos tes-

tes, estejam preparados e sem medos… Acerca ao futuro, 

nunca desistam do vosso sonho por se sentirem incapazes 

de o realizar, e aproveitem cada momento! 
 

*** 

Bernardo Costa Marques, 9ºB 

1. Pretendo seguir o curso Científico-

Humanísticos de Línguas e Humanidades. 
 
2. Acho uma área interessante desde 

aprendemos mais sobre inglês até conhe-

cermos mais detalhes da nossa história e 

também nessa área dá-me acesso a profis-

são que eu desejo ter. 
 
3. O que mais me agradou na escola foi o espaço exterior, 

desde os campos de futebol até aos bancos, com sombras e 

ar fresco, e também gostei dos(as) professores(as). 
 
4. Tive momentos mais difíceis, como no 7º ano, em que bai-

xei algumas notas, devido à mudança de escola, mas, com a 

adaptação, tudo correu na normalidade. 
 
5. Neste momento não realizo atividades fora da escola, mas 

já realizei. 
 
6. Principalmente, que se divirtam e aproveitem ao máximo, 

pois a escola não dura para sempre. Mas, claro, que estudem 

e se apliquem para ter bons resultados e nunca desistam de 

seguir os seus sonhos. 

 

 

 

 

 
Mariana Almeida, 9ºC 

1. Quando terminar o 9.º ano, pretendo se-

guir Ciências e Tecnologias. 
 
2. Escolhi esta opção, pois no futuro poderá 

abrir-me mais portas.  
 
3. O que mais me agradou na escola ao 

longo destes três anos foi o facto de ter 

aprendido bastante e a convivência com 

pessoas que para mim eram desconhecidas.    
  
4. Sim, durante estes três anos houve muitos momentos que 

considerei mais difíceis, por exemplo em momentos de avali-

ação.  
 
5. Neste momento não, mas já participei num grupo de dan-

ça. 
 
6. Aconselho aos alunos mais novos que estudem, pois sem 

estudarem não conseguem alcançar os objetivos, mas, acima 

de tudo, que se divirtam. 
 

*** 

Gonçalo Almeida, 9ºB   

1. Pretendo seguir a área de Científico-

Humanísticos de Ciências e Tecnologias, e 

posteriormente seguir um ramo da enge-

nharia.  
 
2. Eu sempre me interessei por esta área 

de estudo, então não tive muitas dúvidas.  
 
3. Ao longo de todos estes anos escolares, 

o que mais me agradou na escola foi ter conhecido os meus 

colegas, que ainda me acompanham hoje em dia.  
 
4. Com esta situação de pandemia, foi difícil para mim ter de 

me adaptar aos novos modos de ensino à distância.  
 
5. Fora da escola, tenho sessões de treino físico em colabo-

ração com o Taekwondo Clube do Dão.  
 
6. Aos alunos mais novos só me resta dizer-lhes que ao lon-

go do seu percurso escolar vai haver “altos e baixos”, sendo 

que serem persistentes e pacientes vai ajudar a ultrapassar 

os momentos menos bons.  

 

 

 

 

 

 

 

 
“9º e 12º ano! – E agora?!”  

 

 

 
 
    
  A caminho 

               do 
   Ensino Secundário...! 
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Juliana Sousa, 12ºB 

1. Finalizei o 12º ano no curso científico- 

humanístico de línguas e humanidades e 

o meu percurso escolar foi marcado por 

momentos bons e menos bons, como tu-

do na vida, contudo penso que esse tam-

bém é o objetivo da escola, ou seja, pre-

parar-nos contra as adversidades da vi-

da.  
 
2. Sim claro. Tal como todos os alunos, eu também passei 

por alguns momentos difíceis. Os momentos mais difíceis 

que passei foram maioritariamente no 11º ano, foi um ano 

que exigiu maior dedicação e maturidade da nossa parte por-

que o horário era preenchido e requer uma maior capacidade 

de organização do tempo e também porque era ano de exa-

me.   
 
3. No geral, tudo na escola me agradou, desde as minhas 

turmas, das quais surgiram as melhores amizades, aos funci-

onários que muitas das vezes quase se tornaram família e os 

professores, que sempre nos tentaram ajudar da melhor for-

ma possível, para que pudéssemos ser o que sonhamos. As 

atividades que foram realizadas ao longo do ano também me 

agradaram bastante, como por exemplo os torneios inter-

turmas e as campanhas das listas para a associação de estu-

dantes.  
 
4. Pretendo entrar no curso de direito, na Faculdade de Direi-

to em Coimbra. 
 
5. Escolhi esta área, porque sempre despertou algum interes-

se em mim, talvez porque tenho alguns membros da família 

que estão ligados a esta área e sempre estive envolvida nes-

te ambiente de “justiça”.  
 

6. No meu entender, um dos grandes problemas com que os 

jovens se deparam é a falta de motivação para estudar. Des-

de cedo que os alunos são bombardeados com matérias, e 

são obrigados a decorar inúmeras páginas de livros, para 

conseguir obter bons resultados. As cargas horárias também 

são bastante preenchidas e com tudo o que há para estudar, 

com os trabalhos que há para fazer e com as aulas os alunos 

acabam por não se sentir incentivados para o estudo. Tudo 

isto junto com a pressão acumulada para a entrada na uni-

versidade gera um problema, porque com as médias a subir 

temos de ser ainda melhores do que fomos até então.  
 
7. Faço parte do Rancho Folclórico de Penalva do Castelo. 

Gosto também muito de ouvir música e de tocar guitarra, que 

é algo que faço todos os dias, gosto de ver séries e filmes, e 

aprecio muito um bom momento com os meus amigos.  
 
8. A escola não é só estudar, por isso, o conselho que dou 

aos alunos mais novos é que aproveitem ao máximo os tem-

pos de escola, que participem nas atividades e que se envol-

vam em tudo o que possa tornar a escola mais dinâmica, 

claro que não deixando para trás as aulas e o estudo. Quanto 

a isso aconselho que estudem sempre desde cedo, para 

quando acabarem o secundário poderem seguir os vossos 

sonhos e não deixem a pressão tomar conta de vocês e man-

tenham a calma, porque esse pode ser o caminho para o 

sucesso. 

*** 

Jéssica Rodrigues, 12ºB 

1. Durante estes últimos três anos frequen-

tei o curso de Humanidades, mas já fre-

quentava a escola desde o 7º ano. Nunca 

fui uma aluna excelente, mas sempre con-

segui passar os anos com notas razoáveis 

e algumas até boas, tive excelentes profes-

sores e colegas com quem me dei bastan-

te bem e ao fim destes anos todos, no geral, só tenho a re-

cordar coisas boas. 
 
2. A atual pandemia com que ainda estamos a lidar foi um 

dos maiores problemas que enfrentei e tive que passar por 

dois confinamentos, o que ainda complicou mais a aprendi-

zagem de certos conteúdos. Houve também momentos em 

que desanimei um pouco, principalmente no 11º ano, com a 

matéria da época, pois não era muito fácil e estava a ser 

complicado conseguir interiorizá-la e aí as notas baixaram 

um pouco. Mas, com esforço e dedicação, consegui passar 

por cima e subir mais à frente. 
 
3. No geral, tudo me agradou, mas é claro que as amizades 

foram do melhor que a escola me proporcionou, para além do 

ensino, e são pessoas que levo para toda a vida, tal como 

algumas funcionárias por quem acabei por ter mais carinho e 

até mesmo alguns professores. 
 

(Continua na página seguinte) 

 
“9º e 12º ano! – E agora?!”  

12º ano 

1. Qual o curso que frequentaste e como foi o teu per-
curso 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 pre-
tendes 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 dei-
xar aos alunos, sobre como alcançar êxito escolar? 
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4. Pretendo ingressar no ensino superior e seguir a área de 

Direito ou Criminologia, mas tenho outras opções em vista 

que não estão completamente descartadas, mas o meu prin-

cipal objetivo é uma das duas que referi.   
 
5. Não tenho uma razão em concreto pelo meu interesse por 

estas áreas, mas há alguns anos que me fascina a área de 

Direito e tudo o que tem a ver com ela. 
 
6. Para mim, o principal problema dos jovens de hoje é a des-

motivação perante a escola, devido à grande quantidade de 

matéria, testes e trabalhos com que por vezes se vêm sujei-

tos, o que depois provoca situações de stress e muitas vezes 

um certo “abandono” da escola por parte dos alunos. 
 
7. Normalmente quando tenho algum tempo livre costumo 

ouvir música e ler livros, são as coisas que me dão mais pra-

zer em fazer, mas também gosto de ver filmes e séries. 
 
8. Quero desejar-lhes tudo de bom e que não desistam dos 

seus objetivos. Por mais que por vezes seja difícil o caminho, 

com um pouco de estudo e de esforço conseguimos alcançar 

os nossos objetivos. Também não devemos pensar só na 

escola; por vezes, faz bem “arejar” a cabeça, participando em 

várias atividades, dentro e fora da mesma. 
 

*** 

Carina Costa, 12ºA  

1. Frequentei o curso Científico-

Humanístico de Ciências e Tecnologias. O 

meu percurso escolar foi, de uma maneira 

geral, bom, marcado por momentos mais e 

menos felizes.  
 
2. Os momentos mais difíceis do meu per-

curso escolar ocorreram no 10º ano, devido 

à adaptação ao ritmo de estudo do secun-

dário e, maioritariamente, no 11º, que eu considero o ano 

mais desgastante, devido à excessiva carga horária. É um 

ano de trabalho árduo, que exige muita dedicação, maturida-

de e que obriga a uma gestão do tempo eficiente. Já o 12º foi 

um ano relativamente mais fácil, uma vez que a carga horária 

era mais reduzida e o tempo disponível para o estudo era 

maior, o que ajudou bastante na aquisição de melhores resul-

tados.  
 
3. Aquilo que mais me agradou foi, sem dúvida, as relações 

que desenvolvi tanto com os meus colegas, como com os 

meus professores. Fascinou-me a preocupação que alguns 

professores têm em relação aos alunos, estando sempre dis-

poníveis e prontos para ajudar, tanto no que diz respeito à 

escola, como, por vezes, a nível pessoal.  
 
4. Daqui em diante, pretendo tirar um curso relacionado com 

a área da saúde.  
 
5. A área da saúde sempre me fascinou. Não consigo imagi- 

nar-me numa profissão que não esteja relacionada com esta 

área. 
    
6. Na minha opinião, os jovens desde cedo têm de lidar com 

uma pressão e uma competitividade muito superior à de ou-

trora. Para além disso, o facto de os jovens de hoje em dia 

terem tudo o querem, sem precisarem de se esforçar para 

tal, leva-os a não terem objetivos de vida, a não querer assu-

mir compromissos, estudar e lutar pelo seu futuro. 
 
7. Por norma, nos meus tempos livres aproveito para estar 

com a família, pois é a melhor coisa que temos na vida. Para 

além disso, faço parte do Rancho Folclórico de Penalva do 

Castelo, toco piano na Casa do Povo de Esmolfe e gosto de 

praticar desporto, principalmente futebol. 
 
8. O conselho que quero deixar não é para ser aplicado só na 

escola, mas durante toda a vida: apesar de ela, por vezes, 

nos colocar obstáculos e dificuldades que farão com que 

queiramos desistir, o fundamental é não desanimar e não 

deixar que a pressão tome conta de nós. Temos que apren-

der com as derrotas e apreciar as pequenas conquistas, vi-

vendo um dia de cada vez. Nada é impossível, com muita 

força de vontade e dedicação!  
 
 

*** 

 

Gonçalo Martins, 12ºA 

1. Frequentei o curso de Ciências e Tecno-

logias, normalmente identificado por Cientí-

ficos, e considero terem sido três anos bas-

tante intensos, pois não é um curso fácil e 

também é um curso que exige muito empe-

nho e dedicação da nossa parte; caso con-

trário, todo o trajeto se tornará mais difícil. 

No meu caso particular não foram três anos 

iguais. Tenho a dizer que quando entrei para o 10° ano o 

meu comportamento era de alguém que ainda não tinha a 

noção de onde estava. Com o passar do tempo, “abri o olho” 

e vi que tinha de pedalar muito para alcançar os meus objeti-

vos. Hoje, após terminar o 12.º ano, posso dizer que termino 

feliz e de consciência tranquila de que tudo dei.  
 
2. Sim, tive. Muitas vezes, não é fácil arranjar a motivação 

necessária para estudar e a geração atual acaba por sofrer 

muito com a pandemia, pois, no meu caso, fomos apanhados 

a meio do 11.º ano, o ano que considero ter sido mais des-

gastante.  
 
3. Na escola, aquilo que mais me agradou foram mesmo to-

das as amizades que foram feitas, quer com alunos quer com 

professores, e penso que isso é a melhor parte de todo o 

trajeto, pois é algo que ficará para a vida.  
 

  

(Continua na página seguinte) 

 
“9º e 12º ano! – E agora?!”  
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4. O meu objetivo agora passa por entrar na universidade.  

No entanto, ainda existe a dúvida entre tentar entrar em Me-

dicina ou em Engenharia Mecânica. 
 
5. Não existe uma grande razão para justificar estas esco-

lhas, até porque são duas áreas bastante diferentes. No en-

tanto, posso dizer que são as duas vertentes com que mais 

me identifico.  
 
6. Penso que os jovens de hoje perderam um bocadinho o 

espírito de convivência entre si. Uma das coisas que eu valo-

rizo muito é sair de casa com amigos, seja para fazer despor-

to ou apenas para estar na conversa, mas o jovem de hoje 

coloca, muitas vezes, como prioridade os videojogos e a con-

versa com amigos via on-line.  
 
7. Como já disse, gosto de sair de casa, principalmente com 

amigos. Fora isso, gosto de praticar desporto, por lazer ou 

num nível mais sério; no meu caso, jogo futebol. Quando o 

meu estado de espírito me diz para ficar mais em casa, gosto 

de ouvir música e dançar, ou apenas ficar no sofá, na compa-

nhia de um bom filme ou série.  
 
8. Apenas queria dizer que nada é impossível e, se têm um 

sonho que querem alcançar, lutem por ele porque às vezes 

ele está mais perto do que aquilo que parece. Fora isso, gos-

tava de aconselhar também os alunos a aliarem à escola uma 

atividade “escape”, para desanuviar a cabeça, pois isso ajuda 

muito a atingir o êxito.  

*** 

Marta Ferreira, 12ºA  

1. Frequentei o curso Científico-

Humanístico de Ciências e Tecnologias. O 

meu percurso escolar foi bom. Tive mo-

mentos menos bons também, claro, mas 

na sua totalidade foi bastante positivo.  
 
2. Sim, principalmente estes dois últimos 

anos, devido à pandemia que nos obrigou 

a ter o ensino à distância, tornando a aprendizagem um pou-

co mais complicada.  
 
3. Sem dúvida, o convívio com os meus colegas, mas tam-

bém os professores que me acompanharam durante este 

período, que foram sempre prestáveis e preocupados com os 

alunos.  
 

4. Pretendo seguir para o Ensino Superior e tirar um curso 

relacionado com a área da Saúde. 
 
5. Penso que o mais importante é fazermos algo que nos rea-

lize pessoalmente e profissionalmente, e é esta a área que 

me permite fazê-lo.  
 
6. Na minha opinião, o principal problema que os jovens en-

frentam nos dias de hoje é a pressão social. Por vezes são 

incentivados a seguir determinados rumos porque querem 

desesperadamente sentir-se parte da comunidade e integrar- 

-se nela.  
 

7. Costumo ocupar os meus tempos livres com atividades 

que gosto de fazer, como, por exemplo, ver um filme, fazer 

exercício físico, conviver com os meus amigos, etc.  
 
8. Devem dar sempre o seu melhor, desde o início, e não se 

devem desleixar. É importante que definam um objetivo, uma 

meta, e que trabalhem bastante para o atingir. É algo que 

exige muito esforço e dedicação, mas com vontade tudo se 

faz! Por último, mas não menos importante, devem também 

aproveitar a escola na sua totalidade, isto é, os momentos de 

convívio com os amigos que ela nos proporciona.  

 
*** 

Rodrigo Cabral, 12ºA  

1. Frequentei o curso Científico-

Humanístico de Ciências e Tecnologias. Em 

relação ao meu percurso escolar, penso 

que, como tudo na vida, teve os seus altos 

e baixos. Houve momentos em que me sen-

ti completo e orgulhoso, enquanto noutros 

senti que podia fazer melhor.  
 
2. Perante as dificuldades e os obstáculos que enfrentei no 

meu percurso escolar, posso claramente lembrar-me de inú-

meros maus momentos, que ultrapassei como qualquer alu-

no/a ultrapassa todos os dias.  
 
3. Penso que esta é uma pergunta fácil e óbvia. O que me 

agradou mais foram os meus amigos, permanecendo tam-

bém nesta categoria os conhecimentos que adquiri nas aulas 

das minhas disciplinas preferidas: Matemática e Física.  
 

4. De seguida, espero continuar os estudos na universidade, 

no curso de Engenharia Física. Este curso em que pretendo 

entrar é um pouco difícil, mas, segundo os meus desejos, é o 

único possível de me satisfazer.  
 
5. O curso de Engenharia Física é a minha escolha, devido à 

minha motivação perante o que aprendi em Física e em Ma-

temática. Penso que é o curso mais adequado para um 

amante de Física, que gostaria de pôr em prática tudo o que 

aprendeu e igualmente gostava de poder ganhar dinheiro 

enquanto faz aquilo de que mais gosta.  
 
6. Os principais problemas com que os jovens se defrontam 

são a ansiedade de concretização, ou seja, estão sempre 

nervosos e ansiosos a pensar que têm de fazer o melhor 

possível nos testes e nos trabalhos, e o outro grande proble-

ma é a saúde mental de cada aluno. Todos pensam que es-

tão bem, mesmo que tenham os piores pensamentos possí-

veis, mesmo que tenham pensamentos suicidas. Pensam 

que é natural da idade e não procuram ajuda nem tentam 

falar com ninguém, o que faz com que apenas piore a situa-

ção de cada um. 
 

(Continua na página seguinte) 

 

 

 
  “9º e 12º ano! – E agora?!” 

 

 



 

________________________________________________________________________________________________________________

Página 24 ENTREVISTA julho de 2021 

7. A grande maior parte dos meus tempos livres são ocupa-

dos a jogar videojogos, a ler romances e, maioritariamente, a 

estar com a minha namorada.  
 
8. Para qualquer aluno que leia isto, apenas tenho a dizer 

que não se deve prender à escola. Deve estudar e tirar boas 

notas, claro, mas não deve parar de se divertir com os ami-

gos ou de praticar algum desporto. Deve procurar um equilí-

brio quanto a tudo, para viver uma adolescência saudável e 

promissora.  
 

*** 

 

Bruno Rodrigues, 12ºA  

1. Frequentei o curso Científico-

Humanístico de Ciências e Tecnologias. O 

secundário foi para mim cheio de emoções 

e experiências. A adaptação às novas exi-

gências, em termos de trabalho e estudo, 

custou-me particularmente. No entanto 

consegui dar a volta, com esforço e empe-

nho. 
 
2. Houve certamente momentos difíceis. Como referi, a adap-

tação foi árdua. Depois surgiu a covid-19, que nos obrigou a 

ficar em casa. Este também foi um momento fatigante. O es-

tudo à distância foi desfavorável no meu percurso.  
 
3. Agradaram-me todas as atividades realizadas. Permitiram-

me espairecer e esquecer os problemas por uns momentos. 

A organização e o trabalho em grupo permitiram-me crescer 

e desenvolver as minhas capacidades e competências, algo 

muito importante que, quando alcançado, é muito satisfatório 

para mim e os colegas.  
 

4. Espero entrar em Engenharia Física, e, portanto, continuar 
os meus estudos. 
 
5. Sempre fui atraído pelas ciências. A física alimenta a mi-

nha curiosidade e a vontade de saber mais. Os fenómenos 

do universo são, desde sempre, fascinantes para mim.  
 
6. Entendo que muitos jovens de hoje têm alguma dificuldade 

em saber o que realmente querem para o futuro deles. É to-

talmente natural ter hesitações, ou até mudar de ideias no 

futuro. Torna-se um problema é quando não lhes permite 

mais avançar. Esse bloqueio é, no meu entender, um proble-

ma relevante nos jovens.  
 
7. Nos meus tempos livres costumo ler, ouvir música, tocar 

piano, jogar vídeo jogos, andar de bicicleta ou ainda passear.  
 
8. Se há algo que aprendi ao longo do meu percurso é que 

todos os esforços serão inevitavelmente recompensados. 

Não pensar muito na nossa futura profissão e não pensar 

muito no último período, que não correu bem. O importante é 

fazer o nosso melhor, que se alcança estabelecendo as prio-

ridades e organizando o estudo. E, sobretudo, nunca desistir!   
 

*** 

Ruben Batista, 12ºA  

1. Frequentei o curso de Ciências e Tecno-

logias. Posso dizer que o meu percurso es-

colar, nesta etapa do secundário, foi um 

pouco irregular. Houve momentos de suces-

so, bem como outros razoáveis ou até mes-

mo maus. Comecei o secundário (10º ano) 

com pouco entusiasmo para os estudos. 

Foi, provavelmente, a minha pior fase em 

termos de resultados escolares. Admito que 

aprendi a lição e consegui, a partir do 11º, obter resultados 

melhores. Terminei o secundário (12ºano) com resultados 

esperados, razoavelmente bons.  
 
2. À primeira vista, talvez consolidar todas as disciplinas, em 

determinados momentos, tenha sido um dos problemas mais 

difíceis de resolver. Tive que aplicar-me mais e trabalhar ain-

da mais do que aquilo que já trabalhava.  
 
3. Estabeleci grandes laços de amizade com funcionárias e 

professores. Talvez tenha sido o que mais me agradou, ter 

um bom relacionamento com algumas funcionárias, podia 

brincar, por vezes, fazer travessuras, que elas levavam na 

brincadeira. Também gostei de conhecer alguns professores, 

bastante compreensivos connosco e cujo método de ensino 

foi bastante bom. É verdade que fiz até grandes amizades 

com alguns professores. Tudo isto facilitou a aprendizagem e 

a passagem dos dias na escola.  
 
4. Pretendo seguir um curso superior, licenciar-me na área da 
Gestão e posteriormente tirar mestrado na mesma área.  
 
5. Quero muito ir para a universidade e licenciar-me naquilo 

que mais gosto. Com os estudos, chegar àquilo que quero 

ser. Penso que a minha vocação estará nas Gestões.  
 
6. Talvez com a pouca vontade de estudar, ou até mesmo de 

consolidar tantas disciplinas ao mesmo tempo. Possivelmen-

te, estes serão os maiores problemas que surgem no percur-

so escolar dos alunos.  
 
7. Vejo séries e filmes, saio com amigos, passo boas refei-

ções e tardes com a família reunida.  
 
8. Apenas que se foquem e dediquem àquilo que querem fa-

zer profissionalmente. Tracem metas a nível de resultados, 

façam de tudo para que as alcancem. Apliquem-se logo no 

início do secundário (10ºano), pois normalmente é o ano em 

que costuma haver resultados escolares menos bons, o que 

acaba por “estragar” a média do secundário.  

 

    

 *** 

 

(Continua 

 na página seguinte) 
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Joana Amaral, 12ºB 

1. Durante o meu percurso escolar, fre-

quentei o curso de Línguas e Humanida-

des. Correu tudo dentro do normal, ainda 

que não tenha a certeza se devia ter segui-

do este curso ou o curso de Artes, noutra 

escola. 
 
2. Para mim, os momentos mais difíceis 

tiveram não só a ver com o ensino à distân-

cia, mas também com episódios que aconteceram entre alu-

nos e professores, devido a ideologias ou pensamentos que 

contrastavam.  
 
3. O que mais me agradou foram as amizades que a escola 

me deu e espero que algumas se mantenham por bastante 

tempo. 
 

4. A partir de agora, pretendo seguir Publicidade e Marketing 

ou qualquer outro curso que me permita explorar a minha 

criatividade e a atualidade social. 
 
5. Sinto que é um curso que não me vai limitar a seguir um só 

caminho e que me vai dar espaço para mudar a nível pesso-

al, ao longo da vida. 
 
6. São vários, mas o que quero ressaltar é a falta de confian-

ça que as gerações anteriores têm em nós. Por vezes, ape-

sar de termos menos anos de vida, somos capazes de elabo-

rar e explicar situações de maneira correta, e ainda assim 

temos o nosso argumento desacreditado por sermos jovens. 

É necessário que as gerações antigas permitam às novas 

abrir mentes e horizontes para evoluirmos como sociedade. 

Um bom exemplo desta situação é o facto de os jovens dize-

rem que o sistema educacional está cada vez mais a apre-

sentar falhas e a deixar-nos saturados de aprender (algo que 

nos deveria despertar interesse), sem respostas e soluções 

apresentadas pelas instituições e pelos que estão no poder. 
 
7. Depende do dia, às vezes quero jogar, outras quero ouvir 

música, ler, ficar sem fazer nada, a ver séries ou qualquer 

outra coisa que me distraia. 
 
8. Não acho que possa dar conselhos sobre isso, pois acredi-

to que é algo que cada um tem de descobrir por si e tentar 

arranjar forma de se interessar pelo conteúdo. 
 

*** 

Patrícia Carvalho, 12ºB 

1. Frequentei o curso Científico-Humanístico 

de Línguas e Humanidades. Quanto ao meu 

percurso escolar, teve momentos bons e 

maus. Ingressei nesta escola com o único 

propósito de frequentar este curso, tendo em 

conta que o mesmo não abriu na escola fre-

quentada até ao 9º ano. De início, achei o 

meu percurso difícil, devido ao facto de não 

gostar de algumas disciplinas, embora a adaptação ao curso, 

em si, não tenha sido difícil, pois eu gostava muito da área e 

de tudo o que ela abrangia. Já quanto a adaptação à escola, 

também não foi de todo difícil, pois houve um ambiente de 

colaboração, o que tornou o meu percurso mais fácil, embora 

com algumas peripécias a meio. Mas, maioritariamente, con-

segui sempre ultrapassar os obstáculos. 
 
2. Os momentos que considero mais difíceis têm a ver, como 

referi anteriormente, com algumas disciplinas com as quais 

não me identificava. Posteriormente, o que não me fez viver 

a escola e o ambiente escolar de forma tão intensa, foi a pan-

demia, que de facto veio tirar muita coisa, como também re-

por. Decerto, o que considero mais difícil foi a necessidade 

de tentar subir a média e de mantê-la, visto que é o que con-

ta mais no nosso caminho durante o secundário. 
 
3. O que mais me agradou foi o convívio com os amigos, al-

gumas atividades escolares e até mesmo algumas disciplinas 

que me fascinavam e considerava interessantes, como tam-

bém a colaboração de alguns membros escolares, como pro-

fessores e auxiliares, embora nem todos. 
 

4. Daqui em diante, quero ingressar num curso da área do 

Direito, podendo não ser especificamente Direito, em si, mas 

ainda tenho várias opções em mente que me despertam ele-

vado interesse. Agora tudo vai depender dos resultados nos 

exames. De qualquer maneira, quero tirar a licenciatura e 

posteriormente trabalhar na área. 
 
5. Esta opção deve-se ao facto de gostar de tudo o que o 

curso me proporciona fazer, o meu gosto pela área do Direi-

to, que desde sempre me despertou interesse, não só pela 

minha personalidade, como também pelo que a área abrange 

e pelas suas saídas profissionais.  
 
6. Hoje em dia, os jovens defrontam-se com vários proble-

mas. Um deles é a falta de empregabilidade, que faz com 

que a cada dia se sintam mais pressionados e mais competi-

tivos. A pressão que nos é imposta leva muitos a desistirem. 

Por outro lado, em muitos jovens faltam perspetivas e ambi-

ção, para conseguirem um futuro melhor. 
 
7. Nos meus tempos livres, gosto de passear, dedicar-me à 

música, sendo que é esta que me inspira todos os dias. Tam-

bém gosto de ver filmes e de estar com amigos. No fundo, 

gosto de diversificar e fazer de tudo um pouco. 
 
8. O êxito escolar começa em cada um de nós. Cada um ar-

ranja métodos diferentes para o alcançar, mas aconselho a 

pensarem no que querem fazer no futuro e, dessa forma, co-

meçarem a trabalhar para tal. 

Nunca desistam dos vossos sonhos, porque, tal como diz o 

nosso amigo Fernando Pessoa,  
   
 

  “DEUS QUER,  

O HOMEM SONHA,  

         A OBRA NASCE.” 

 
  

 
  “9º e 12º ano! – E agora?!” 
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Hugo Macário, 12ºB 

1. Frequentava o curso Científico-

Humanístico de Línguas e Humanidades. 

Em relação ao meu percurso escolar, pos-

so afirmar que, no geral, correu bem, em-

bora o 11º ano tenha sido o ano mais difí-

cil, o que veio a complicar-me um pouco a 

vida escolar.  
 
2. Como referi anteriormente, o 11º ano foi 

um dos momentos mais difíceis no meu percurso escolar. 
 
3. A meu ver, aquilo que mais me agradou durante o percur-

so escolar foram as amizades que criei durante estes três 

últimos anos, tanto em relação a amigos, como também al-

guns professores que se destacaram no meu percurso e que 

me ajudaram ao longo deste, tendo cada um o seu contributo 

para o meu futuro. 
 

4. Futuramente, pretendo ingressar na universidade, num 

curso que mais me agradar e onde eu posteriormente me 

sinta bem a trabalhar na respetiva área. 
 
5. Ao longo do meu percurso, sempre tive a ideia de poder 

entrar na universidade, para que posteriormente possa olhar 

para mim, me veja feliz e a fazer aquilo de que mais gosto. 
 
6. Na minha opinião, os jovens de hoje em dia contentam-se 

com aquilo que têm, acabando assim por não lutar por coisas 

melhores, devido a uma grande falta de ambição. 
 
7. Em geral, ocupo os meus tempos livres a praticar despor-

to. 
 
8. Apliquem-se desde o início, para que no final não tenham 

de andar a contar as décimas para a entrada na universida-

de, coisa que acontece com muita gente e que não é nada 

agradável, resultando daí que acabam muitas vezes por es-

colher cursos de forma errada e precipitada.   
 

*** 

Joana Rocha, 12ºA 

1. Eu frequentava o curso Científico-

Humanístico de Ciências e Tecnologias, e 

todos estes anos foram muito gratificantes, 

pois vivi experiências bastante enriquece-

doras que me fizeram crescer enquanto 

pessoa.  
 
2. Sim, mas faz parte da vida de qualquer 

pessoa, nem tudo é fácil e por isso tive 

que conseguir ultrapassar esses momentos difíceis com mui-

ta força e dedicação! Nunca desistindo! 

3. Durante o meu percurso escolar, o que mais me agradou 

foi fazer novas amizades que pretendo levar para toda a mi-

nha vida. Também gostei de algumas disciplinas com as 

quais me identifico, como Português e Educação Física. 
 

4. Confesso que ainda me encontro indecisa no curso que 

quero realmente seguir. Não é uma decisão que se tome de 

ânimo leve, mas sim uma decisão bastante ponderada e pen-

sada visto ser ela a definir o meu futuro. Os cursos que mais 

se identificam comigo são: Comunicação social, dança e ci-

ências da educação. 
 
5. Desde pequena que estas três áreas me agradam, pois 

gosto bastante do mundo digital seja na vertente do jornalis-

mo ou da produção e edição de conteúdos multimédia. No 

que diz respeito à dança, sempre foi um sonho para mim 

conseguir tornar-me uma bailarina profissional visto ser das 

coisas que mais me deixa feliz. A área da educação também 

me fascina, ter contacto com as crianças deixa-me radiante e 

poder ensinar-lhes várias coisas ainda mais.  
 
6. No meu entender, os jovens de hoje em dia sentem dificul-

dade na integração da sociedade entre as quais o mercado 

de trabalho. Também na decisão do curso que seguir, pois 

como já referi anteriormente, é uma decisão muito difícil. 

7. Ocupo os meus tempos livres a dançar, a cantar, a praticar 

exercício físico e também a ler.  
 
8. Sem esforço não há resultados! É necessário um estudo 

regular e muita atenção nas aulas, para assim a matéria de 

cada disciplina estar bem presente e compreendida. Se sur-

girem dúvidas, nunca hesitar em perguntar ao professor, por-

que eles estão aqui para ajudar!  
  

Entrevistas conduzidas pelo Clube de Jornalismo 
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 Comunicar, colaborar, de-

senvolver projetos e partilhar; em 

suma a plataforma eTwinning 

permite que alunos e professores 

tenham uma experiência de 

aprendizagem mais estimulante, integrando uma co-

munidade de aprendizagem na Europa. 

 

 Apesar da suspensão das atividades letivas presenciais 

devido à pandemia da covid-19, professores e alunos conti-

nuaram a cooperar e a interagir, com o intuito de dar 

continuidade aos trabalhos de projeto desenvolvidos 

e de alcançar os objetivos definidos.  

 Com recurso às Tecnologias de Informação e 

Comunicação e diversas metodologias de trabalho, os 

alunos participaram em várias atividades, desenvol-

vendo, desta forma, as competências linguísticas na 

Língua Inglesa (Língua de comunicação). Os projetos 

ainda contribuíram para o desenvolvimento do traba-

lho colaborativo, pensamento crítico e criativo, rela-

ções interpessoais, competências digitais, autonomia, 

responsabilidade, respeito e tolerância. Além disso, 

reforçou a consciência de identidade europeia e a 

consciência de diferenças e semelhanças culturais. 
 

 
 O projeto “Building Bridges 

of Friendship” envolveu 5 esco-

las / países (Alemanha, França, 

Noruega, Turquia e Portugal) e 

116 alunos. 
  

Durante este período, os alunos do 3º ano realizaram um 

acróstico relacionado com a escola e criou-se um mapa inte-

rativo de viagens com as diferentes escolas; num Padlet cola-

borativo, os alunos partilharam os seus desenhos/fotos e os 

seus gostos relativamente às férias de verão; interagiram 

diretamente com os colegas no “Penpals’ Meeting 

Point” (Forum) e também nas reuniões online: “online 

chatrooms” e videoconferência na qual participaram num 

Kahoot, tendo a aluna Yara Amaral conquistado o 2º lugar no 

pódio, atrás de um aluno norueguês. 

 

 
 O projeto “My Friendship 

Adventure” envolveu 5 escolas / 

países (Itália, Espanha, Polonia, 

Turquia e Portugal) e 133 alunos. 

 Os alunos do 4º ano assina-

laram o Dia eTwinning com a parti-

lha de fotos; cria-

ram uma revista online para descrever o sí-

tio onde vivem; colaboraram na criação de 

uma música para o projeto. 

 Realizou-se ainda um vídeo colaborati-

vo, em que todos cantaram uma parte da 

canção e, por fim, num Padlet colaborativo, 

partilharam os seus interesses para as férias 

de verão. 

 
  

 

 
 

(Continua na página seguinte) 

eTwinning:  
Comunidade de aprendizagem na Europa 
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No âmbito do Plano Anual de Atividades, a professora 

de Inglês do 1.º ciclo lançou o concurso Bee Smart Con-

test, que decorreu na última semana de junho, com a partici-

pação de todas as turmas dos 3.º e 4.º anos de escolaridade 

do Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo.  

O concurso apresentava-se sob forma de um questio-

nário (“Quiz”), baseado nos conteúdos lecionados ao longo do 

ano letivo em cada ano de escolaridade, com recurso à plata-

forma Kahoot.  

Individualmente ou em pares, os alunos escolhiam 

uma das quatro respostas disponíveis o mais rapidamente 

possível. Depois, os pontos eram atribuídos de acordo com o 

número de respostas corretas às questões colocadas e a rapi-

dez.  

O Bee Smart Contest envolveu todos os alunos 

numa atividade lúdica, na qual puderam mobilizar os conheci-

mentos adquiridos na Língua Inglesa. Foi uma forma de de-

senvolver o gosto pela aprendizagem, de estimular o espírito 

de equipa e de competição saudável. 

  Felicitamos todos os participantes e recordamos, 

neste espaço, os vencedores de cada ano de escolaridade. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muitos parabéns  

a todos os alunos! 

 
Elisabete Ferreira,  

professora de Inglês 

 

eTwinning: (continuação) 
 

 O projeto “Sharing and Growing up To-

gether” envolveu 4 escolas/3 países (Lituânia, 

Turquia e Portugal) e 64 alunos. Os alunos do 

7ºC, juntamente com os parceiros, assinala-

ram o Dia eTwinning com a criação de uma 

“Word Cloud” (Mentimeter) e a gravação de 

pequenos slogans que foram incorporados num vídeo cola-

borativo; em trabalhos de grupo, partilharam apresentações 

sobre a sua cidade/vila, dando a conhecer realidades socio 

culturais e, numa reunião online, divididos em equipas mis-

tas, os alunos completaram pequenas bandas desenhadas 

que retratam a sua experiência eTwinning. 

Os inquéritos de avaliação dos projetos dirigidos aos 

alunos e professores dão conta que todos gostaram das ativi-

dades e consideram que estas propiciaram a aprendizagem 

da língua inglesa de forma ativa e colaborativa, bem como o 

desenvolvimento de competências digitais. Quase todos re-

feriram querer participar num outro projeto eTwinning no 

futuro. 

 
Elisabete Ferreira, professora de Inglês 

 
“Bee Smart Contest” 

  
3.º Ano 4.º Ano 

1.º Lugar 
Luana Ferreira 

EB1 de Roriz 

Mafalda Pereira 

EBI de Ínsua 

2.º Lugar 
Yara Amaral 

EB1 de Roriz 

André Costa 

EB1 de Roriz 

3.º Lugar 
Carlota Ferreira 

EBI de Ínsua 

Mariana Figueiredo 

EBI de Ínsua 
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BUPi – Balcão Único Do Prédio  

          de Penalva do Castelo   
Novo Serviço Disponível   

 
O que é seu é seu. 
E o que é seu merece ser protegido. 
Identifique os seus terrenos de forma simples e gratui-
ta. 
 

O Município de Penalva do Castelo já dispõe de 
um BUPi (Balcão Único do Prédio), desde o dia 28 de 
junho. 

 O BUPi é uma plataforma dirigida aos pro-
prietários de prédios rústicos e mistos, que permite 
mapear, entender e valorizar o território português, de 
forma simples e gratuita. Começou em 2017 como um 
projeto piloto em 10 Municípios. Após o seu sucesso, 
está agora a ser expandido a todo o país. 

A inscrição dos terre-
nos nas Finanças não 
é suficiente para ga-
rantir a proteção dos 
seus direitos de pro-
priedade e o respeti-
vo registo na Conser-
vatória do Registo 
Predial é imperativo 
quando se pretende 
comprar ou vender 

terrenos. A disponibilização deste novo serviço é de ex-
trema importância para todos os munícipes e para o 
próprio Município, que, doravante, pode planear e gerir 
o seu território de forma mais sustentável. 

O BUPi funcionará, em balcão próprio, no edifí-
cio dos Paços do Concelho. 

O procedimento de RGG é gratuito durante 4 
anos a partir desta data. O funcionamento está assente 
na articulação com as demais entidades envolvidas no 
projeto (IFAP, AT, IRN, etc). 

O projeto contempla a contratação de dois téc-
nicos que irão executar no terreno um contacto de pro-
ximidade junto de toda a população, facilitando o regis-
to das propriedades. Os equipamentos informáticos e 
viatura estão igualmente contemplados na operação 
financiada no âmbito de uma candidatura supramunici-
pal apresentada pela CIM Viseu Dão-Lafões, no âmbito 
do Aviso N.º CENTRO 62-2020-10 – Sistema de apoio à  

 
transformação digital da Administração Pública e é 
comparticipada pelos fundos FEDER, que abrange os 14 
Municípios da CIMVDL. 

  Dúvidas e questões podem ser colocadas atra-
vés do endereço bupi@cm-penalvadocastelo.pt ou por 
telefone - 232 640 020. 

  Visite o site https://bupi.gov.pt/, onde poderá 
obter toda a informação sobre este processo. 

 
 

Município celebra o dia mundial  
do ambiente com visita 360° à nova  

estação de tratamento de águas  
residuais (etar) de Gôje 

 
 

   No dia em que se celebrou o “Dia Mundial do 

Ambiente” (5 de junho), a Autarquia Penalvense fez 

uma visita 360° à nova Estação de Tratamentos de 

Águas Residuais de Gôje.  
 

Esta visita teve como objetivo sensibilizar a popu-

lação para as várias formas de poluição das águas e dar 

a conhecer as várias fases do processo de tratamento 

das águas residuais, desde a sua entrada na ETAR até ao 

seu regresso à natureza. 
 

É fundamental relembrar a importância de conti-

nuarmos empenhados na preservação e sustentabilida-

de do nosso Planeta. 
 

     “Preservar o ambiente é proteger o futuro” 
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Pela Câmara Municipal 

 

https://bupi.gov.pt/
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Dia Internacional dos Museus 

 
O Município de Penalva do Castelo assinalou 

o Dia Internacional dos Museus sob o tema proposto 
pelo Conselho Internacional de Museus - “O Futuro dos 
Museus: Recuperar e Reimaginar”, com a divulgação de 
um vídeo de apresentação dos Núcleos Museológicos 
do concelho. 

O mesmo começa com o valioso acervo patrimo-
nial da Casa da Ínsua, passa pela tradição das “Padeiras 
de Sangemil” e culmina nos quatro séculos de Arte Sa-
cra da Misericórdia de Penalva do Castelo, evidenciando 
os legados de séculos de história e tradições das Gentes 
Penalvenses e do seu Território. 

 

Pode assistir ao vídeo no site, no facebook e no 
youtube do Município. 

 

 
Assinatura de Protoloco de Cooperação 

pela Igualdade e a Não Discriminação 
 

Com o objetivo de promover a eliminação dos 
estereótipos, o combate à discriminação e a prevenção 
e combate à violência doméstica, o Município de Penal-
va do Castelo assinou um protocolo de cooperação para 
a Igualdade e a Não Discriminação com a Comissão para 
a Cidadania e a Igualdade de Género. 

 

Com a celebração deste protocolo, as entidades 
signatárias comprometem-se a desenvolver ações e me-
didas que concorram para a territorialização da Estraté-
gia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 
“Portugal +Igual”, impulsionadoras da mudança social 
no Município e no País. 

 

Na cerimónia, promovida pela Comunidade Intermu-
nicipal Viseu Dão Lafões, esteve presente a Secretária 
de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Montei-
ro. 

 
 

Sobrevivente dos crimes de Aguiar da 
Beira apresentou “O Canto do Galo”  

em Penalva do Castelo 
 

 

Decorreu, no dia 13 de junho, no salão dos Bombei-
ros Voluntários de Penalva do Castelo, a apresentação 
do livro “O Canto do Galo”, o relato na primeira pessoa 
de António Ferreira, o único sobrevivente dos crimes de 
Aguiar da Beira. 

 

(Continua na página seguinte) 

Pela Câmara Municipal 



 

________________________________________________________________________________________________________________

julho de 2021 PELA COMUNIDADE Página 31 

Sobrevivente dos crimes de Aguiar da  
Beira apresentou “O Canto do Galo”  

em Penalva do Castelo (cont.) 
 

 A cerimónia, na qual estiveram presentes inúme-
ros colegas, familiares e amigos do autor, contou com 
intervenções de Francisco Carvalho, presidente da Câ-
mara Municipal de Penalva do Castelo, de Teresa Adão, 
diretora das “Edições Esgotadas”, e do autor António 
Ferreira, que referiu que o objetivo do livro foi o de 
transmitir fielmente o que aconteceu na fatídica noite 
de 10 para 11 de outubro de 2016, em Aguiar da Beira. 
 

 “O Canto do Galo”, já na sua 4ª edição, revela de 
forma minuciosa os acontecimentos que ficaram conhe-
cidos como “os crimes de Aguiar da Beira”, aconteci-
mentos que prenderam a atenção dos portugueses e 
marcaram a agenda mediática do país no final de 2016. 

  
António Ferreira descreve os momentos mais trági-

cos dessa noite, nomeadamente o momento em que o 
criminoso Pedro Dias disparou sobre ele e deixou o seu 
corpo entre os arbustos. António Ferreira conseguiu 
voltar a si e sobreviver graças ao “cantar do galo” que, 
na penumbra e já no limite das suas forças, o orientou 
em direção a uma aldeia próxima onde obteve socorro. 
 

 O cabo António Ferreira encontrava-se de patru-
lha da GNR com o seu colega Caetano na sinistra noite 
em que as suas vidas mudariam para sempre.  

 
Para além de ter perdido o seu melhor amigo de for-

ma trágica, o autor vive ainda hoje com a bala alojada 
na cervical e com muitas marcas psicológicas dos acon-
tecimentos traumáticos por que passou. 

 

 

Abertura da Piscina Exterior  
de Penalva do Castelo 

 
 

  
A Piscina Munici-

pal Exterior entrou 
em funcionamento 
no dia 13 de junho, 
no horário das 14h00 
às 20h00, de segunda 
a domingo (inclusive 
feriados). 

 

 Atendendo ao regime excecional no contexto da 
pandemia de COVID-19, deve ter-se em atenção as se-
guintes normas: 

       - Distanciamento físico;  
          - Cumprimento das medidas de etiqueta respi- 
             ratória; 
       - Limpeza frequente das mãos; 
       - Obediência à sinalética existente no local; 

      - Uso obrigatório de máscara dentro das insta-
lações e opcional no exterior. 

 

    Este modelo de reabertura tem por base as atuais 
medidas e recomendações da Direção-Geral de Saúde, 
pelo que o funcionamento e as regras de utilização se-
rão necessariamente ajustadas para garantir a proteção 
de todos os praticantes. 

 

    A segurança constrói-se a partir da prevenção. 
Proteja-se a si e aos outros. 

 
 

Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo,  

uma década ao Serviço  
da Comunidade Penalvense 

 
 

A Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo assina-

lou, entre os dias 01 e 05 de junho, o seu 10º aniversá-
rio. Apesar das limitações ainda impostas pelo contexto 

de pandemia, que inviabilizaram a realização da habitu-
al festa de aniversário, foi já possível a dinamização de 

diversas iniciativas com a presença de leitores/
utilizadores de diversas gerações, ainda que em número 

limitado. 
(Continua na página seguinte) 

Pela Câmara Municipal 
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Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo,  

uma década ao Serviço  
da Comunidade Penalvense (Cont.) 

 
No dia 01 de junho (dia de aniversário e Dia 

Mundial da Criança), destacou-se a sessão de apresen-

tação do livro infantil “Simão Balalão” e a dinamização 

de um encontro presencial/virtual entre a escritora 

Olinda Beja e os alunos do 1º CEB de todo o concelho. 

Depois, nos dias seguintes, foram promovidas sessões 

do projeto “Primeiras Leituras” para todos os utentes 

das creches do concelho (“Aprender a Brincar” e “Aldeia 

das Brincadeiras”), um workshop de manualidades para 

o público adulto e uma sessão especial do projeto se-

manal “Sábados na Biblioteca”, com inúmeras ativida-

des dinamizadas ao longo de todo o dia. 

   Os dias de comemoração do aniversário foram 

também marcados por inúmeros testemunhos e mensa-

gens de felicitação, enviados por mais de uma centena 

de utilizadores que acompanharam e ajudaram a cons-

truir os primeiros 10 anos da História desta Casa Co-

mum de todos os Penalvenses. 

  Para além das diversas iniciativas culturais, (in)

formativas, de animação e de promoção do livro e da 

leitura dinamizadas ao longo de 10 anos, os projetos 

residentes “Sábados na Bibliote-

ca” (todos os públicos), “Primeiras 

Leituras” (público infantil), “Espaço 

Sénior” (público sénior), “Literacia 

Inform@tica para Todos” e 

“Certificação de Competências Di-

gitais” (público adulto/sénior), 

“Projeto Idiomas” (público adulto), 

“Era uma vez…” (público escolar) e 

“Biblioteca, Uma Voz Ami-

ga!” (público adulto/sénior) desem-

penharam um importante papel na 

atração e fidelização de (novos) 

leitores/utilizadores e na afirmação 

da Biblioteca Municipal como  

uma casa comum de partilha de saberes, conhecimento 

e experiências, ou seja, como “uma casa onde cabe to-

da a gente”. 

  Nesta primeira década, destacaram-se igualmen-

te duas distinções de âmbito nacional atribuídas à Bibli-

oteca Municipal pelo seu projeto “Literacia Inform@tica 

Para Todos”: o Prémio “Inclusão e Literacia Digital”, 

atribuído pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

(um prémio que distingue projetos altamente meritó-

rios e que demonstram ser modelos de boas práticas na 

área da inclusão e literacia digitais) e uma menção hon-

rosa por “Boas Práticas em Bibliotecas Públicas”, como 

reconhecimento da qualidade e mérito do projeto, atri-

buída pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das 

Bibliotecas (DGLAB), no âmbito do prémio nacional 

“Boas Práticas em Bibliotecas Públicas” (um prémio que 

visa distinguir e premiar projetos inovadores desenvol-

vidos por bibliotecas públicas municipais portuguesas). 

    A Biblioteca Municipal procurará, nesta próxima 

década, reforçar a sua oferta do livre acesso à educa-

ção, à (in)formação, ao conhecimento, à cultura, à re-

creação, à(s) literacia(s) e ao lazer, ambicionando res-

ponder sempre positivamente às necessidades e melho-

res expetativas de toda a comunidade de leitores e utili-

zadores que serve. 

Pela Câmara Municipal 
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 
 

 
 

No Jardim de Infa ncia de Penalva do Castelo, o 

Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, foi come-

morado com o desenvolvimento de diversas ativida-

des alusivas ao tema.  

O objetivo principal foi sensibilizar as crianças 

e restante comunidade educativa para a proteça o e 

preservaça o do ambiente. O mundo podera  ser um 

lugar mais agrada vel e limpo para viver, com uma 

mudança urgente de atitudes, comportamentos e ro-

tinas relativas ao lixo que diariamente produzimos. 

Reduzir, separar o lixo dome stico do lixo recicla vel e 

os diferentes tipos de lixo e  um bom começo.  

 

 
   
Este tema culmi-

nou com a realizaça o 

de cartazes alusivos ao 

tema, cada um com 

mensagens muito ape-

lativas e de alerta. 

 

As Educadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 
Jardim de Infância de Penalva do Castelo 
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PELO 1ºCEB... 

PRESERVAR A DIVERSIDADE  
DE SERES VIVOS 

 
No âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular 

(DAC), os alunos do 1.º CEB foram alertados para o impacto 

negativo no ambiente de um consumo sem limites.  

Neste contexto, foi-lhes proposta a construção de 

comedouros, com material reciclado, para serem colocados 

nas árvores envolventes da comunidade/Escola, com o obje-

tivo de preservar a diversidade de seres vivos e os seus habi-

tats. 
 

SISTEMA SOLAR 
 

Como forma de envolver os encarregados de educa-

ção no processo educativo dos seus educandos, os alunos 

da turma do 2.º/3.º A, conjuntamente com os seus pais, ela-

boraram trabalhos muito bem concebidos relativos ao Siste-

ma Solar.  

 

LABORATÓRIO MÓVEL DAS CIÊNCIAS 
 

Nos dias 12, 13 e 14 de março, os alunos do 3.º e 4.º 

ano do 1º CEB do Agrupamento de Escolas de Penalva do 

Castelo participaram no projeto “Laboratório Móvel das Ciên-

cias”, promovido pela CIM – Comunidade Intermunicipal de 

Viseu Dão Lafões. 

Foram dinamizadas atividades muito interessantes, 

relativas aos temas “Fábrica de Robôs” e “Engenhos e Enge-

nhocas”. Estas atividades permitiram o conhecimento de uma 

nova ferramenta de aprendizagem, a robótica, e proporciona-

ram o desenvolvimento da criatividade e do trabalho colabo-

rativo.  

Os alunos ficaram encantados e gostaram muito de 

participar nesta atividade.  

 

 

 

 

 
DIA INTERNACIONAL DA FAMÍLIA 

 
O Dia Internacional da Família é celebrado anualmen-

te a 15 de maio. Foram elaborados trabalhos, procurando 

sensibilizar os alunos para a importância da família na estru-

tura do núcleo familiar, para os seus deveres e responsabili-

dades. 
 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 
 

No dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, devido à 

pandemia não foi possível realizar as atividades que costu-

mavam ser dinamizadas em parceria com as autarquias. 

Em substituição, realizaram-se outras que não envol-

viam agrupamentos de alunos. 

Cada turma, na sua sala, comemorou o dia através 

da exploração dos Direitos da Criança, trabalhos de Expres-

são Plástica, canções, visualização de filmes… 

A Biblioteca Municipal, através da plataforma Zoom, 

presenteou os alunos com a visualização da escritora Olinda 

Beja, que contou cantando a história do seu livro “Simão Ba-

lalão”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Continua na página seguinte) 
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 PELO 1º CEB... 

 

Por uma questão de segurança, apenas a menor tur-

ma da EBI (3.ºA) esteve presencialmente com a escritora na 

Biblioteca Municipal. 

O Município de Penalva do Castelo também ofereceu 

uma t-shirt aos alunos e a CPCJ um chapéu. 

A todos o nosso bem-haja. 

 

A ROBÓTICA ENCANTA OS ALUNOS 
 

Os alunos da EBI deslocaram-se até à Escola Sede 

do Agrupamento para participarem em atividades de robótica 

na Sala de Ambientes Inovadores, popularmente conhecida 

como “sala do futuro”, dinamizadas pelo Clube de Programa-

ção e Robótica.  

Os alunos tiveram oportunidade de explorar e progra-

mar vários robôs, tendo ficado encantados com esta experi-

ência. 

 

CAMINHADA DO 2.º/3.º A 

 
“Mês de maio, mês do coração”… Todos devemos 

estar atentos e o exercício físico deve fazer parte do nosso 

dia a dia. 

Assim, no dia 28 de maio, a turma do 2.º e 3.º A reali-

zou uma caminhada ao ar livre, com passagem pela Anta do 

Penedo do Com. Foi uma manhã diferente, mas que propor-

cionou muita diversão aos alunos e professoras.  

Juntou-se o exercício com o conhecimento de um 

monumento neolítico classificado como Imóvel de Interesse 

Público, situado aqui bem perto da nossa escola.  

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL VEM À ESCOLA 
 

De 23 a 28 de junho, no âmbito do projeto “Era uma 

vez…”, a Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo deslo-

cou-se às Escolas do 1.º CEB do Agrupamento para dinami-

zar a história “O Jardim Curioso”.  

Através da história, os alunos foram sensibilizados 

para a preservação do ambiente e alertados para os cuida-

dos a ter com as plantas, pois elas permitem a sobrevivência 

do planeta Terra.  

Tal como na história, uma cidade cinzenta pode ser 

transformada num jardim verde e luxuriante se todos nós 

contribuirmos para isso. Com vontade tudo se faz. 
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Mais um ano letivo a terminar e o balanço final está a chegar. 

As turmas do 4º ano da EBI de Ínsua promoveram o projeto “Troca de Saberes”, o qual consistiu 

em trazer os Encarregados de Educação/Pais à Escola, para transmitirem/partilharem conhecimentos e 

saberes.  

A pandemia COVID-19 impediu que o projeto fosse desenvolvido presencialmente. Desta forma, 

foi necessário alterar o modo de operacionalização do mesmo, recorrendo-se aos meios tecnológicos. 

Todos os Encarregados de Educação aderiram e participaram com empenho, proporcionando mo-

mentos enriquecedores. Apesar das circunstâncias, o projeto foi sem dúvida uma mais-valia, uma vez 

que todos aprendemos uns com os outros. 

Agradecemos aos Encarregados de Educação por terem aceitado este desafio! 
 

                                         As Professoras do 4º A e 4º B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PELO 1º CEB... 

 

“TROCA DE SABERES” 
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A fogueira de S. João 
  

No dia 23 de 

junho, reviveram-se 

tradições e costumes, 

na nossa Escola, com 

a comemoração do S. 

João. 

A marcha do 

Pré-Escolar saiu para 

o recreio à procura da 

companhia dos alunos 

do 1º ciclo para feste-

jar o S. João. Estes 

entraram imediata-

mente na brincadeira.  

Depois de algumas cantorias e desfile pelo re-

creio, veio o momento mais aguardado que foi o saltar 

da fogueira. 

 
     

Rosmaninhos a arder, 

meninos a saltar. 

Professoras a ver, 

que alegria está no ar! 
 

 
 Foi muito compen-

sador ver o entusiasmo 

com que alguns alunos 

saltaram pela primeira 

vez a fogueira de S. João.  

  

 Correu muito bem e 

os alunos adoraram! 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Dia Mundial da Criança 
 
 

O JI e a EB1 de Sezures decidiram, este ano, 

assinalar em conjunto o Dia Mundial da Criança. 

Os alunos pintaram e realizaram um puzzle 

com cada um dos direitos das crianças, que depois foi 

sendo montado em simultâneo por um aluno do pré-

escolar e do 1º ciclo. O resultado final foi um cartaz 

gigante, com uma menina e um menino, que posteri-

ormente se afixou na cantina da escola. 

À tarde houve cinema na escola, com direito a 

pipocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PELO 1º CEB... 

 

  JI / EB1 de Sezures 
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Final de ano na nossa escola 

    
   No dia 8 de julho, encerrou-se o ano letivo com 

um almoço ao ar livre, com todos os alunos, professo-

ras e assistentes operacionais do JI/EB1 de Sezures.  

   Foi um almoço diferente, que teve a colabora-

ção do Centro de Dia de Sezures, a quem agradecemos 

desde já a disponibilidade na preparação das deliciosas 

pizzas que as crianças e os adultos adoraram. O nosso 

bem-haja! 

    

 

 

  

 

 

 

 

Após o almoço, fo-

ram entregues os 

diplomas aos finalis-

tas do Pré-escolar e 

do 1º Ciclo, a quem 

se deseja muitas fe-

licidades na próxima etapa das suas vidas. 

 
JI / EB1 de Sezures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PELO 1º CEB... 

 

  JI / EB1 de Sezures 
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Durante o terceiro período letivo, todos os alunos do 1º ciclo do 

Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo tiveram a oportunidade de 

aprender brincando com robôs.  

Esta iniciativa foi promovida pelo clube de Robótica, com o objetivo 

de dinamizar o espaço criado para a robótica na Sala de Ambientes Inova-

dores da Escola Secundária. Esta sala está equipada com robôs para várias 

faixas etárias. Os alunos visitantes tiveram uma sessão prática da utilização 

dos robôs Bee-Bot, Blue-Bot, Pro-Bot, Ino-Bot, Ozobot e Mbot, entre outros. As atividades desenvolvidas possibili-

taram a todos os alunos do 1º ciclo o primeiro contacto com a robótica. Programaram, construíram algoritmos pa-

ra a resolução de problemas concretos e acima de tudo puderam aprender de forma divertida. Para além disso, 

puderam ainda presenciar o funcionamento de uma impressora 3D. 

A preciosa ajuda dos alunos que frequentaram o clube no presente ano letivo 

contribuiu para que esta iniciativa resultasse. Estes alunos acompanharam vá-

rios grupos na exploração dos diferentes robôs. Mostraram-se muito empe-

nhados e responsáveis durante as 11 sessões que decorreram entre os dias 11 

de maio e 23 de junho. Agradeço a colaboração do Dinis Santos, do 9º A, e do 

Dimas Pedro, Gonçalo Vieira e Tomás, do 7º A. 

Considero que foi muito útil este primeiro contacto com a robótica, tanto para 

os alunos como para os professores que os acompanharam. Estes puderam também perceber que existem formas 

diferentes de abordar os conteúdos e que as aprendizagens podem ser melhoradas com a utilização da tecnologia. 

Foi muito animador ver que os professores estiveram empenhados e participaram nas atividades propostas. Al-

guns desconheciam o espaço e as suas potencialidades. 

Esta iniciativa contou também com a colaboração da Câmara Municipal de Penalva do Castelo, que se pron-

tificou para realização do transporte das crianças das escolas vizinhas até à Secundária. O apoio do Assessor do 1º 

Ciclo na organização e calendarização das sessões, bem como a recetividade da ideia pela Direção do Agrupamen-

to, foram fundamentais para o sucesso desta atividade. 

Considero que é necessário continuar com este trabalho de divulgação da robótica junto dos mais novos, 

pois é uma área considerada promotora da aprendizagem e 

inovadora. Não basta que a escola tenha a tecnologia, mas é 

necessário que a comunidade educativa saiba que ela existe e 

possa fazer uso dela para o sucesso dos alunos. 

     
A Coordenadora do Clube de Robótica 

        Idalina Silva  
 

(Continua na página seguinte) 

 
PELO 1º CEB... 

 

Clube de robótica 
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PELO 1º CEB... 

 

Clube de robótica 
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No início do ano, fomos informados, pela nossa 

Diretora de Turma, que iríamos participar num projeto 

chamado MAIA. Este tem como objetivo melhorar  as 

práticas de avaliação e de ensino e, também, as nossas 

aprendizagens.  

Assim, desenvolvemos o projeto “A geometria 

que nos envol-

ve” em DAC 

(Domínios de 

Articulação Cur-

ricular). Fizemos 

trabalhos em 

várias discipli-

nas, tais como: 

Português, Ma-

temática, Inglês, Expressões Artísticas/Educação Musi-

cal, T.I.C, Educação Visual, Educação Tecnológica e 

Ciências Naturais. 

Em Matemática, ao estudarmos o capítulo 

“Figuras no Plano”, fizemos várias pesquisas sobre os 

polígonos e suas propriedades. Com base nestas pes-

quisas, na disciplina de Português escrevemos várias 

quadras sobre os polígonos; em Inglês, descrevemos 

um polígono regular que personificámos e ilustrámos; 

em Expressões Artísticas e Educação Musical, criámos 

músicas e letras originais relativas a seis polígonos 

(quadrado, triângulo, octógono, hexágono, pentágono e 

heptágono) e, posteriormente, fizemos a gravação e 

edição das canções; em Educação Visual e 

Educação Tecnológica, o trabalho foi inspira-

do na obra do artista gráfico Escher, que 

consistiu em desconstruir um quadrado e 

criar módulos, através de movimentos de 

translação e/ou rotação, mantendo sempre a 

sua área, originando padrões diversificados, 

inspirados nas 

formas geo-

métricas que 

mais se apro-

ximavam das 

formas de al-

guns animais  

 

 

 
(ursos, peixes, aves, tubarões, tigres, cervos, raposas, 

etc.), que depois foram trabalhados na disciplina de Ci-

ências Naturais, onde fizemos o “bilhete de identidade” 

dos animais, que incluía a sua locomoção, alimentação, 

reprodução, habitat e revestimento; em T.I.C., explorá-

mos vários softwares para desenho e construção dos 

polígonos regulares.  

   No Scratch, que é uma aplicação utilizada para 

programar, contar histórias, criar animações interativas, 

etc, fizemos um programa para desenhar os polígonos 

regulares de acordo com o número de lados pretendido 

e tocar a música correspondente a esse polígono.  

Também construímos sólidos geométricos, obtidos a 

partir da rotação de um polígono regular. Para isso, utili-

zamos o programa Tinkercad, que é um programa para 

fazer objetos tridimensionais. Pudemos ver o nosso só-

lido a ser impresso numa impressora 3D! 

   Por fim, reunimos todo o trabalho numa apresen-

tação em PowerPoint e elaboramos o guião do mesmo 

num processador de texto. 

 Para avaliar os trabalhos realizados nas diversas 

disciplinas, utilizámos as rubricas. As rubricas são gre-

lhas compostas por linhas e colunas onde estão os cri-

térios de avaliação, que definimos juntamente com os 

professores, e 

os níveis de de-

sempenho para 

cada critério.  

  

  

 Desta forma, soube-

mos previamente os crité-

rios de avaliação e tivemos hipótese de melhorar os 

nossos trabalhos antes de os entregar. 

 

 

(Continua na página seguinte) 

 
PELO 2º CEB... 

 O Projeto MAIA desenvolvido pela turma B do 5ºano 
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 Para avaliar os trabalhos realizados nas di-

versas disciplinas, utilizámos as rubricas. As rubricas 

são grelhas compostas por linhas e colunas onde estão 

os critérios de avaliação, que definimos juntamente com 

os professores, e os níveis de desempenho para cada 

critério. Desta forma, soubemos previamente os crité-

rios de avaliação e tivemos hipótese de melhorar os 

nossos trabalhos antes de os entregar. 

Gostámos bastante deste tipo de trabalho, pois 

o projeto foi muito criativo e interessante, porque ligou 

várias disciplinas ao mesmo tema, de uma forma dife-

rente, e foi mais divertido aprender assim. 

 Esperamos que no próximo ano letivo possa-

mos repetir esta experiência. 

A turma do 5ºB 

 

 
 

  
  

  
 

A geometria está na vida 
Na natureza, em todo o lado 

Há formas nos objectos  
e eu gosto do quadrado 

 
Quando eu vejo uma estrela  

Fico maravilhado 
Pois lembra-me o pentágono 

Muito bem desenhado 
 

Continuo a olhar o céu 
Muito entusiasmado 

Imagino um hexágono 
Na lua pendurado 

 
Quando fecho os olhos 

Ponho-me a pensar 
Subir até à lua  
Para o abraçar 

 
Chego lá em cima 
abraços e carinho 
convido a descer 

pra procurar um amiguinho 
 

Muito alegre e feliz 
E também entusiasmado 

Dei a volta à floresta  
E achei um quadrado 

 
Já tenho mais um amigo 
Com quatro lados iguais 
Vou continuar o caminho 

Pois quero encontrar mais 
 

Continuei o meu caminho 
A magia aconteceu 

Apareceu um triângulo 
Mais parecia um chapéu 

 
Agora tenho amigos 

Com ângulos e lados iguais 
Somos todos muito unidos 
Não nos separamos mais 

 
A brincar também se aprende 

é uma grande alegria 
brincar com as palavras 
e aprender geometria 

 
 

Poesia e Matemática, 5ºB 

  
PELO 2º CEB... 

 O Projeto MAIA (Continuação) 
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   No presente ano letivo, nas aulas de Educaça o 

Musical, aprendemos, de forma ativa e colaborativa, ba-

seado nas novas tende ncias de aprendizagem Sala de 

Aula Invertida ou “Flipped Classroom”, o tema 

“Orquestra Sinfónica”. 

    A Orquestra 

nasceu no se culo XVII e 

e  um grande conjunto 

instrumental, constitu-

í do por va rios mu sicos 

que interpretam obras 

sinfo nicas ou outros 

ge neros musicais. O 

dirigente da orquestra 

e  o maestro.  

   A Orquestra Sinfo nica esta  dividida e agrupada 

por famí lias: cordas, sopros de madeira, sopros de me-

tal e percussa o. Na famí lia das cordas temos o violino, a 

viola d’arco, o violoncelo, o contrabaixo, a harpa e o pia-

no; na famí lia dos sopros de madeira temos o flautim, a 

flauta transversal, o clarinete, o corne ingle s, o oboe  e o 

fagote; na famí lia dos sopros de metal temos o trompe-

te, o trombone, a trompa e a tuba; e na famí lia da per-

cussa o temos o vibrafone, os pratos, o bombo, os timba-

les, a caixa de rufo, a marimba, o tria ngulo, entre outros.  

   Assim, e no a mbito do tema em destaque, cada 

aluno teve a oportunidade de realizar va rios jogos e 

exercí cios de aprendizagem, bem como de construir a 

sua pro pria orquestra, das quais destacamos alguns 

exemplos bastante criativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felícia  

Barbosa,  

5ºC 

 
PELO 2º CEB... 

A Orquestra Sinfónica 
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Nós, alunos do 6º ano, fizemos uma caminhada à 

Senhora de Lurdes, no dia 16 de junho, enquanto os 

nossos colegas de 5º ano resolviam a prova aferida de 

Inglês. Foi uma atividade interessante! 

Por um lado, estivemos fora da escola, saímos da 

rotina, pudemos caminhar ao ar livre, ter uma relação 

saudável com a natureza e, por outro lado, descobrir 

novos caminhos de lugares encantadores da nossa regi-

ão. 

Embora o caminho fosse ín-

greme e alguns alunos se tivessem 

magoado, sem gravidade, achamos 

que deveríamos ter ficado mais 

tempo a usufruir da paisagem que 

nos encantou… 

Naquele local, o verde impe-

rava. O nosso livro de História esta-

va aberto... o estilo barroco, com 

os azulejos que adornavam a Se-

nhora de Lurdes, cercada de árvo - 

 

 

 
 

res frondosas que fazem a sombra ao rio Coja, afluente 

do rio Dão. A frescura do sítio convidava-nos a ficar e a 

mergulhar... Mas era hora do regresso. Ficava aberta a 

porta para voltar lá de novo. 

 A caminhada fez-nos suar, mas foi muito divertida 

e aprendemos diretamente com o meio ambiente.   

 

Alunos do 6ºB 

 

 
PELO 2º CEB... 

Um dia diferente na escola 
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A segunda eliminatória das XXXIX Olimpí-

adas Portuguesas de Matemática (OPM), que 

esteve agendada para o dia 13 de janeiro de 2021, 

foi adiada devido ao número crescente de infeta-

dos por COVID-19 que se verificou no início do ano 

de 2021. 

Esta eliminatória ocorreu apenas no dia pas-

sado dia 28 de abril, para os seguintes alunos apu-

rados: 

 

 Infelizmente, não 

foi possível ao aluno 

Gonçalo Martins com-

parecer para a realiza-

ção desta prova. 

 Resta-nos dar os 

parabéns ao Gonçalo 

Vieira e ao Dinis San-

tos, os quais, apesar 

de não terem conse-

guido chegar à final 

nacional, deram o seu 

melhor na realização 

desta atividade. 

 

 Os enunciados das provas, bem como 

as sugestões para a resolução dos problemas, 

estão disponibilizados na página http://

olimpiadas.spm.pt/. 

 

 

  

 

 

 

 
 

CAMPEONATO INTERNACIONAL 
SUPERTMATIK – CÁLCULO MENTAL 

 

Os jogos SUPERTMATIK são jogos educativos 

e evolutivos que aliam a estimulação mental à diver-

são dos clássicos jogos de mesa.  

Amplamente utilizados em contexto escolar 

desde 2005, têm provado, ao longo dos últimos anos, 

serem fortes aliados dos professores no que diz res-

peito a gerar motivação extra nos alunos do 1º, 2º e 

3º ciclo, independentemente das suas classificações 

escolares!  

Em 2007 nasceram os Campeonatos Escola-

res SUPERTMATIK, que têm vindo progressivamente 

a ganhar cada vez mais adeptos, um pouco por todo 

o mundo! 

Devido à pandemia COVID-19, a edição 

2020/21 realizou-se 100% ONLINE. 

O grupo de professores de Matemática do 

Agrupamento tem apostado nesta atividade no âmbi-

to do Cálculo Mental. Este ano apenas com os alu-

nos do 7º ano. 

O Campeonato Escolar 2020/2021 decorreu 

em 4 etapas. Etapa1: Inscrições e Treinos Livres; 

Etapa 2: Pré-Qualificação; Etapa 3: Seleção de Fina-

listas; e Etapa 4: Grande Final (competição internaci-

onal). 

            Este 

ano a compe-

tição interna-

cional envol-

veu 37660 

alunos do 7º 

ano. 

            

Muitos para-

béns aos par-

ticipantes!       

Ótimos  

resultados! 
 

 
PELO 3º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO... 

             MATEMÁTICAMATEMÁTICAMATEMÁTICAMATEMÁTICA 

Nome do Aluno 
Ano e 
Tur-

Categoria 

(J,A,B) 

Gonçalo Albuquerque Vieira 7ºA J 

      

Dinis Simão Duarte Santos 9ºA A 

      

Gonçalo Fernandes Martins 12ºA B 

7º ano Tur-
ma 

Posição  
no ran-

king 

Beatriz Correia 7ºA 389 

Gonçalo Vieira 7ºA 298 

Tomás Nunes 7ºA 496 

Hugo Nunes 7ºB 482 

Diogo Rodrigues 7ºC 364 

Mário Albuquerque 7ºC 296 

Miguel Lopes 7ºC 341 

Simão Silva 7ºC 216 

       
Grupo de Professores de Matemática 

 do 3º Ciclo e Ensino Secundário 
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Positividade, resiliência,  

   igualdade de género e empatia 

 

   Valores chave na 2ª edição do Torneio Distri-

tal de Futebol de Rua, promovida, a nível nacional, 

pela Associação CAIS e, a nível local, pela ADAMAS-

TOR (Viseu), decorrido no Parque do Fontelo, em Vi-

seu, nos passados dias 3 e 4 de julho de 2021.   

   A comitiva penalvense fez-se representar por 

duas equipas de jovens do Agrupamento de Escolas 

de Penalva do Castelo. Os “Streetfighters”, constituí-

da por alunos do 9ºC e com a orientação da Profes-

sora Teresa Barral, e os “Castendo´s”, com alunos do 

11ºD e dois ex-alunos da escola, orientados pelos 

Técnicos Especializados Ruben Amorim e Rui Pêva.     

   O primeiro dia iniciou-se com a testagem de 

todos(as) os(as) participantes e responsáveis das 

equipas, devido à situação pandémica causada pela 

Covid-19. Seguiu-se um workshop que teve como 

objetivo trabalhar os valores selecionados para esta 

edição do torneio, um dos aspetos diferenciadores 

desta modalidade e que pretende promover a dimen-

são social e pessoal dos participantes.   

   Na parte da tarde iniciou-se a 

competição com a participação de onze 

equipas, distribuídas em dois grupos, A 

e B. Os “Castendo´s” integraram o gru-

po A, verdadeiramente competitivo, 

ocupando o 5º lugar, com 2 pontos 

somados, fruto de uma vitória nas 

grandes penalidades. Não obstante, 

disputou com enorme entrega todas as 

partidas, ainda que frente a adversários 

com idades compreendidas entre os 20 

e os 40 anos. Os “Streetfighers” inte-

graram o grupo B e iniciaram a compe 

 

 

 

 

 
 
tição com duas vitórias, permitindo alcançar os quar-

tos de final da prova. Nesta fase avançada da com-

petição competiram, de modo digno, com uma das 

equipas favoritas ao título, provenientes do concelho 

do Carregal do Sal, tendo sido eliminados. 

   De salientar o espírito de entreajuda e solida-

riedade, assim como de companheirismo e boa dis-

posição entre todas as equipas participantes. De 

destacar ainda a excelente organização da ADAMAS-

TOR que, sem sombra de dúvidas, esteve ao mais 

alto nível e proporcionou uma experiência verdadei-

ramente transformadora e que irá permanecer na 

memória dos nossos jovens. 

   A cerimónia de entrega de prémios foi presidi-

da pelo Secretário de Estado da Juventude e do Des-

porto, João Paulo Rebelo, que acabou por premiar a 

equipa penalvense “Streetfighers”, com o prémio de 

melhor equipa, que, neste tipo de competição, é atri-

buído à equipa que melhor representa os valores do 

Futebol de Rua, dentro e fora do campo.  

 

(Continua na página seguinte) 

II Torneio Distrital de Futebol de Rua   

Jovens Penalvenses distinguidos por desempenho desportivo e social 

 
PELO 3º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO... 
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     O jovem Francisco Bernardo foi distinguido 

como o Melhor Guarda-Redes do torneio, motivo de 

orgulho para os jovens “Castendo´s”. 

   A próxima fase do torneio será de âmbito na-

cional e será disputada na cidade da Batalha, no dis-

trito de Leiria, nos próximos dias 11 e 12 de setem-

bro de 2021. O distrito de Viseu será representado 

por uma equipa masculina e outra feminina, ambas 

compostas por uma seleção dos(as) oito melhores 

jogadores(as) do II Torneio Distrital de Futebol de 

Rua de Viseu. 

   Fica o registo do interesse dos nossos alunos 

e alunas em voltar a marcar presença na próxima edi-

ção distrital do Torneio de Futebol de Rua e, se pos-

sível, manter a prática deste desporto ao longo do 

ano letivo. 

 

 
 
Constituição das equipas: 
 

Castendo´s (11ºD) 
 
Técnico e Responsável: Ruben Amorim e Rui Pêva. 

Jogadores: Ricardo Gonçalves, Gabriel Macedo, Júlio 

Albuquerque, Daniel Rodrigues, Francisco Bernardo, 

Samuel Rodrigues, Leandro Soares e Marcelo Vitória. 
 

Streetfighters (9ºC) 
 
Técnica e Responsável: Professora Teresa Barral e 

Erika Ferreira. 

Jogadores: Gabriel Pina, Alexandre Rodrigues, Davi-

de Gomes, Alexandre Costa, Fábio Ferreira e Rodri-

go Silva. 

Ruben Amorim e Rui Pêva 

Educadores Sociais e Animadores Culturais 

 
PELO 3º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO... 

II Torneio Distrital de Futebol de Rua  (Continuação) 
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 O Concurso de Fotografia Digital do Agrupamen-

to de Escolas de Penalva do Castelo é uma iniciativa 

organizada pelos docentes da disciplina de Artes Visu-

ais. 

Tem como objetivos principais a sensibilização 

da comunidade escolar em relação à fotografia enquan-

to forma de expressão artística e multifacetada, bem 

como estimular a criatividade daqueles que se dedicam 

ou demonstram interesses, de forma lúdica, associados 

ao prazer de captar e fixar imagens. 

              Ao contrário dos anos anteriores, a presente 

iniciativa teve um aumento acentuado de participantes, 

resultando num total de sessenta e sete trabalhos leva-

dos a concurso. Também há que destacar um incre-

mento no que respeita às componentes técnica e estéti-

ca, transversais à natureza e diversidade dos trabalhos 

apesentados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Representante do Grupo de Artes Visuais,  

Professor Paulo Pires 

 
PELO 3º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO... 

 
CONCURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL 2021 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  
  
 

1º prémio 
 

  

Sara Rodrigues, 7ºA 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  
  

2º prémio  
  

Mariana Morais, 8ºB  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 
 
 
 
   

3º prémio 
 

  

Martim Figueiredo, 7ºC 
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 No prete rito me s de maio, alunos das turmas 

B e C do 8º ano procederam a  representaça o, na sala 

de aula, de algumas cenas da obra “Vanessa vai a  lu-

ta”, de Luí sa Costa Gomes, escritora e dramaturga 

portuguesa.  

  O resultado foi surpreendente, particular-

mente na turma B, onde quase todos os alunos quise-

ram vivenciar a experie ncia. Curiosos, a vidos de di-

versificaça o de atividades, em mais um delicado ano 

em que todos nos sentimos coartados pela pandemia, 

revelaram um so lido testemunho da sua capacidade 

de autonomia e de entreajuda. 

  Algures entre a memorizaça o e o improviso, 

decifrou-se a incrí vel capacidade criativa e tambe m 

argumentativa dos alunos, bem como o vislumbre de 

uma eventual “Vanessa vai a  luta” - 2...  

   Sa o momentos que guardara o ternamente na 

memo ria e que constituira o referenciais de cidadania. 
 

*** 
  Trata-se de uma obra inserida no Plano Nacio-

nal de Leitura para o 8º ano (texto drama tico), que,  
                                                               

 

 
 

 

 
 
em tom de come dia, levanta questo es pertinentes de 

ordem familiar e social, de que sa o exemplo as ques-

to es da igualdade de ge nero, a padronizaça o dos indi-

ví duos e a contraposiça o das duas tipologias de edu-

caça o, antiga versus atual. 

 A escola, como segunda casa de toda a comuni-

dade que a integra, constitui aqui um vetor funda-

mental de construça o de uma sociedade plural e de-

mocra tica, cabendo-lhe construir e desconstruir 

aprendizagens, formais e informais, frequentemente 

prejudiciais a ambos os sexos, contribuir para uma 

efetiva equidade, privilegiando potencialidades indi-

viduais e sociais. 

 “Alcança quem na o cansa”; na o obstante, so  se 

obte m resultados de modo mais ce lere com uma es-

treita parceria entre escola e famí lia. Conscientes de 

que a educaça o de reveste de um poder emancipato -

rio fundamental, todos devemos Agir, fomentando a 

conscie ncia crí tica, afugentando estereo tipos que 

condicionam e restringem a autonomia, a igualdade 

de oportunidades e as escolhas de percursos pessoais 

e profissionais. 

    Professora Elizabeth Cancelas 

 

 

 

 
PELO 3º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO... 

A Cidadania no quotidiano da escola 

     
Momentos 
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A opinião de… 
  

 “(…) Um dos assuntos que fre-
quentemente se encontra na ordem do 
dia e  a igualdade de ge nero. Apesar dos 

sucessivos avanços neste domí nio, com 

inu meras manifestaço es e atualizaço es 
da Lei, muito ha  ainda a fazer. (…) Penso 

que deveria ser mais debatido nas esco-

las, nos va rios ciclos de ensino, nas em-
presas e na sociedade, de um modo geral. (…) Sou apo-
logista de que os direitos e os deveres devem ser iguais 

para ambos os sexos.” 
Beatriz Damil Pais, 8ºB 

 
  
 “(…) Vivemos numa sociedade onde a desigualda-

de de ge nero ainda esta  muito presente. Continua a ha-

ver demasiados preconceitos sobre as atribuiço es do 
homem e da mulher na famí lia, a escolha das respetivas 

funço es, o modo de vestir, de se comportar, a atribuiça o 
de cores e de brinquedos a s crianças consoante o ge ne-
ro. (…) Resumindo, a populaça o tem de se desenvolver, 
na o ficando ta o presa ao passado.” 

Francisco Ferreira, 8ºB 
 
 

 “(…) Em Vanessa vai à luta, a ma e transmite a  filha 

o tipo de educaça o dos tempos antigos. Ela acredita que 
as raparigas devem ser sempre responsa veis pelas tare-
fas dome sticas, enquanto que os rapazes na o te m essa 

obrigaça o. Pelo seu aniversa rio, a filha devia escolher 

brinquedos relacionados com isso. O problema e  que 
ela tambe m queria uma metralhadora, como o irma o, 
do mesmo modo que na o aceitava que este na o fosse 

chamado para ajudar a ma e na cozinha. (…)” 

André Costa, 8ºC 

 
“(…) Em relaça o a  educaça o, a sociedade de outrora dei-
xava muito a desejar, desde o modo como achavam que 

se deviam vestir as meninas e os meninos, as brincadei-

ras autorizadas a uns e a outros, a  escolha das profis-

so es, a  desigualdade de reconhecimento e de sala rio. 
(…) Atualmente, ja  estamos muito melhor, a caminhar 

para uma igualdade de direitos e de deveres, o que e  
positivo para homens e mulheres. 

Ana Filipa Carvalho, 8ºC 

 
 
No âmbito das disciplinas do 3º ciclo do Departa-

mento de Ciências Sociais e Humanas, realizaram-se, 

nos dias 2 e 3 de junho, as III Olimpíadas do Conheci-

mento. 

Ainda que em moldes diferentes das Olimpíadas 

realizadas nos anos letivos de 2017/18 e 2018/19 e de-

pois de um ano letivo sem a sua realização, o anterior, 

procurámos dar alguma normalidade aos tempos difí-

ceis que vamos vivendo, com a concretização da tercei-

ra edição, correspondendo o 1º escalão aos alunos do 

7º ano, o 2º aos do 8º e o 3º escalão aos do 9º ano. 

 
Equipas vencedoras 

7ºAno - Mário Albuquerque e Diogo Rodrigues 

8ºAno - Sofia Oliveira e Matilde Almeida 

9ºAno - David Gomes e Diogo Oliveira 

 
PELO 3º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO... 

III Olimpíadas do Conhecimento A Cidadania no quotidiano  
da escola (Cont.) 
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No dia 16 de junho, alguns alunos do 8º A drama-

tizaram, na sala de convívio da escola sede, perante os 
restantes alunos da turma, a DT e alguns professores, 
dois excertos do texto dramático «Vanessa vai à luta», 
de Luísa Costa Gomes, e o «Auto da Índia», de Gil Vicen-
te. 

Esta atividade pretendia incentivar a turma quan-
to à leitura destas duas obras portuguesas, propiciando 
o contacto com uma obra atual e outra clássica, assim 
como avaliar a oralidade dos alunos envolvidos, traba-
lhando com eles a representação teatral.  

Desta forma, os discentes que estiveram a repre-
sentar aprenderam a improvisar, desenvolveram a orali-
dade, a expressão corporal, a colocação de voz, assim 
como o vocabulário atual e arcaico; trabalharam, ainda, 
o lado emocional, a imaginação e a organização do pen-
samento. Com isso, conseguiram desinibir-se e adquiri-
ram mais autoconfiança.  

O balanço da atividade foi muito positivo e do 
agrado de todos os presentes.  Estão de parabéns todos 
os alunos envolvidos nesta atividade, destacando-
se, pela excelência da representação, os alunos que dra-
matizaram o «Auto da índia».  

A todos e em especial à Letícia Rocha, muito 
obrigada pela entrega total e absoluta à atividade, desde 
o primeiro minuto em que foi idealizada até à represen-
tação final.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Professora Elisabete Gueidão  

 
PELO 3º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO... 

ALUNOS DO 8ºA VESTIRAM A PELE DE ATORES 

  

«Vanessa vai à Luta», de Luísa Costa Gomes, representada 
pelas alunas Ana Luísa Rodrigues, Beatriz Ferreira, Juliane 
Carvalho, Matilde Cardoso, Patrícia Albuquerque e Tatiana 
Vitória. 

 

Os atores, após a representação do «Auto da Ín-
dia», de Gil Vicente: Afonso Santos, Eduardo Cabo, 
Hugo Machado, Letícia Rocha e Letícia Cabral. 
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“Ser ou não ser, eis a questão: será mais nobre 
Em nosso espírito sofrer pedras e flechas 

Com que a Fortuna, enfurecida, nos alveja, 
Ou insurgir-nos contra um mar de provocações 

E em luta pôr-lhes fim? Morrer... dormir: não mais. 
[…] 

Dormir… Talvez sonhar.” 
 

Na tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca, 
aparece o verso com a famosa frase de Shakespeare “To 
be or not to be, that’s the question”. A natureza filosófica 
desta questão torna-o muito atraente: nenhum de nós 
sabe o que vem depois desta vida. Estamos todos cientes 
da fugacidade da vida, das suas dores e das suas injusti-
ças.  

E, por vezes, como Hamlet, perguntamo-nos se a 
nossa vida tem sentido e, se tem, qual é o nosso propósito 
aqui. Segundo outro pensador, «A vida é uma peça de tea-
tro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, 
ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a 
peça termine sem aplausos.» Assim, podemos encarar a 
vida como uma peça de teatro, onde nós somos meros 
atores. Os atores que constroem a sua própria peça de 
teatro. Atores da sua própria história.  

Porém, ao contrário da maioria dos atores que de-
sempenham um papel e sabem o que estão a representar, 
nós não sabemos o que estamos a fazer aqui. Mais do que 
isso, não temos consciência de quem está por detrás do 
papel que a vida nos atribuiu, nem imaginamos o que o 
futuro nos reserva. Os atores sabem como a peça termina. 
Nós não. 

Em criança sonhamos com aquilo que seremos, 
mais tarde, e adolescentes começamos a assumir os pa-
péis que vemos os mais velhos desempenhar. Aprende-
mos a comportarmo-nos de acordo com o que nos traz 
uma sensação de amor, bem-estar ou de segurança. So-
mos programados para ser como somos, pelos nossos 
pais, avós, professores, amigos, colegas. A religião, a here-
ditariedade, a nossa classe social, o meio onde vivemos ou 
o país onde nascemos e crescemos vão ser formadores da 
nossa personalidade. As experiências vivenciadas com os 
nossos familiares, amigos ou colegas, assim como tudo o 
que nos rodeia e as experiências que vivemos, também 
terão influência naquilo que somos. Todos nós somos ato-
res e representamos um papel. Como em qualquer peça, 
existem os protagonistas, os antagonistas, as personagens 
secundárias e os figurantes…  

Mas sobre que peça será construída a nossa vida? 
 

Ninguém conhece a resposta a esta questão, po-
rém experiências como aquelas que se vivem no teatro 
marcam-nos e levam-nos a refletir sobre os nossos pró-
prios sentimentos e emoções básicas, como tristeza, ale-
gria, amizade, traição, liberdade, amor, ódio, ambição, 
ciúme e inveja. Entramos em contacto com diferentes 
sensações e aprendemos mais sobre a condição humana. 
Ao conhecermo-nos melhor e ao conhecermos melhor o 
outro trabalhamos a empatia e tornamo-nos melhores 
pessoas. O teatro ajuda a identificar melhor as competên-
cias e habilidades de cada um, fazendo com que nos tor-
nemos pessoas mais sensíveis e atentas àquilo que nos 
cerca. E a vida é mais emocionante quando fazemos tea-
tro. Há a sensação de liberdade ao ter a oportunidade de 
vivenciar a vida pelos olhos de outros, que é tão importan-
te para nos tomarmos mais críticos, conscientes e empáti-
cos. 

No drama de Shakespeare, relata-se a dor e o sofri-
mento de Hamlet quando descobre as ações de seu tio 
para possuir o trono da Dinamarca. Hamlet, durante um 
monólogo, faz o famoso questionamento: “Ser ou não ser, 
eis a questão". Esta frase acabou por extrapolar o seu con-
texto original, tornando-se um questionamento existenci-
al mais amplo, para além da vida ou da morte. Por mais 
que a questão pareça complexa, a verdade é muito sim-
ples. “Ser ou não ser” é exatamente isso: existir ou não 
existir. É, agora, uma pergunta sobre a própria existência. 
É sobre agir, tomar a ação e posicionar-se ou não diante 
dos acontecimentos. É necessário fazer com que algo 
aconteça, fazer algo novo e sair da rotina. O mundo é de-
safiador. Temos de Ousar para Conhecer, Aprender e Vi-
ver!   

“Ser ou não ser?” Eu prefiro SER!   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Professora Elisabete Gueidão 

“Ser ou não ser?” Eu prefiro ser!   

https://www.macunaima.com.br/blog/encontros-com-jurij-alschitz-no-macu/
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 Estamos em julho, altura em que ningue m pode ou-
vir falar da pandemia que antecipou a mudança da relaça o 
com os problemas da educaça o. 
 As restriço es esta o a voltar, estimando-se que a 
“normalidade” na o regresse de imediato no pro ximo ano 
letivo.  
 Para mitigar esta crise sem precedentes resultante 
dos efeitos da pandemia Covid-19 e a crescente iniquida-
de, desconfiança, ansiedade e medo, … a escola tem de se 
afirmar um espaço de formaça o de humanidade e de bem-
estar psicossocial na transiça o para o desejado desconfi-
namento. 
 Apesar das escolas ja  estarem a implementar medi-
das para recuperação de aprendizagens no sentido de 
ajudar a combater os efeitos da epidemia de covid-19, o 
Conselho da Unia o Europeia, sob a preside ncia recente de 
Portugal, aprovou, a 17 de maio, as concluso es relativas a  
equidade e a  inclusa o na educaça o, tendo sido publicada, 
no Dia rio da Re publica, a Resoluça o do Conselho de Minis-
tros nº 90/20212, com deciso es orientadoras tomadas por 
uma equipa multidisciplinar constituí da pelo Governo, do 
qual resulta  o “Plano 21 | 23 Escola +” 3 . 
Este Plano apresenta um conjunto de medidas dirigidas a  
promoça o do sucesso escolar e, sobretudo, ao combate a s 
desigualdades. Esta  dirigido aos alunos dos ensinos ba sico 
e secunda rio e incide em tre s eixos estruturantes de atua-
ça o: 
1 - Ensinar e aprender;  
2 - Apoiar as comunidades educativas e  
3 - Conhecer e avaliar.  
 

 

 

 
 
Aposta no reforço dos recursos humanos nas esco-

las, designadamente na formaça o e capacitaça o do pessoal 
docente e na o docente, incremento dos recursos digitais e 
apetrechamento das escolas em equipamentos e infraes-
truturas. 
____________________________ 

1
https://escolamais.dge.mec.pt/ 

 
2
Aceda aqui à Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2021, que 

aprova o Plano 21|23 Escola+, plano integrado para a recuperação 
das aprendizagens. 
 
3
https://dre.pt/application/file/a/166304122

 

   

Norteia-se pelos pilares fundamentais do sucesso, da 
inclusa o e da cidadania, alicerçado em polí ticas educativas 
e preve  mais professores, te cnicos especializados e profis-
sionais na o docentes no sentido de colocar em pra tica o 
plano de recuperaça o de aprendizagens nos pro ximos 
dois anos letivos4. 

A realidade atual das escolas, em termos dos elemen-
tos essenciais a  implementaça o eficaz e inovadora da 
abordagem multiní vel, carece efetivamente de uma visa o 
holí stica na resposta a  intervença o com responsabilidade 
coletiva, monitorizaça o plurianual e serviços de apoio es-
ta veis, qualificados e experientes. 

Conforme esta  demonstrado no documento “O ensi-
no reinventado” , “os alunos que prosperaram no ambiente 
remoto durante a pandemia demonstraram competências, 
como o pensamento crítico, a criatividade, a resiliência, a 
independência como alunos, a autorregulação, a flexibilida-
de cognitiva e a perseverança. Estes são os atributos consi-
derados essenciais para a empregabilidade futura em todos 
os setores e geografias”. 

Com o objetivo de “quebrar ciclos de pobreza” e 
atendendo a  vulnerabilidade das crianças e jovens em 
contexto escolar, esta  em discussa o a proposta de estrate -
gia entre as va rias a reas governativas e preve -se entrar 
em consulta pu blica em setembro de 2021. 

Esta  previsto que os programas sejam realistas no 
combate a s desigualdades5, sendo curioso que 71% dos 
professores dizem que a “adoção de novas iniciativas sem 
formação ou desenvolvimento profissional adequados é o 
principal motivo de stress no local de trabalho”.   

Daí  a inclusa o dever ser apoiada, ampliando as res-
postas das Equipas Multidisciplinares de Apoio a  Educa-
ça o Inclusiva (EMAEI) a  diversidade, por via da capacita-
ça o/formaça o dos Recursos Humanos e duplicaça o de cre -
dito hora rio a atribuir. 

Esta  prevista (em março de 2022) a descentralizaça o 
das compete ncias da Educaça o e a promoça o do Sucesso 
Educativo, passando pelo envolvimento de toda a comuni-
dade escolar.  

No sentido de potenciar a valorizaça o da escola, urge 
ouvir as apreenso es dos alunos (crianças e jovens) e as i- 

 
____________________________ 

 
4
O Plano 21|23 Escola+, representa um investimento superior a 900 

milhões de euros na escola pública e foi apresentado no Dia Mundial 
da Criança, pelo Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, 
numa sessão presidida pelo Primeiro-Ministro, António Costa.  
https://www.youtube.com/watch?v=pxfjpaFthY0 
 
5
https://dre.pt/application/file/a/166488700  

 
(Continua na pa gina seguinte) 
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A escola nunca mais será a mesma 

https://escolamais.dge.mec.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/166569087
https://dre.pt/application/file/a/166304122
https://pulse.microsoft.com/uploads/prod/2020/08/Reimagining-Education_PT-PT.pdf
https://pulse.microsoft.com/uploads/prod/2020/08/Reimagining-Education_PT-PT.pdf
https://www.aft.org/periodical/psrp-reporter/fall-2015/stressed-out
https://www.youtube.com/watch?v=pxfjpaFthY0
https://dre.pt/application/file/a/166488700
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deias das suas famí lias6, mas tambe m do pessoal docente e 
na o docente, criando respostas organizadas de modo a 
agir rapidamente na identificaça o dos casos mais proble-
ma ticos e na criaça o de um sistema de refere ncia para que 
toda a comunidade educativa tenha acesso aos cuidados 
necessa rios (incluindo autocuidado), minimizando cons-
trangimentos sentidos ao ní vel social e psicolo gico. 
 O envolvimento das famí lias traz benefí cios com im-
pacto na participaça o dos pais dos alunos no Projeto Edu-
cativo do Agrupamento das Escolas e na sua operacionali-
zaça o7.  

____________________________ 

6
+ Família – Com o objetivo de: 

- Promover a participação e o envolvimento dos pais e encarregados 
de educação na vida da escola. 
- Promover a comunicação entre a escola e as famílias, através de 
canais diversificados, claros e simples, disponíveis para todas as 
famílias. 
- Envolver os pais em atividades da escola – a partir do conheci-
mento das famílias, envolvê-las nas atividades diárias. 
- Envolver os pais nas atividades de aprendizagem a desenvolver 
fora do espaço da escola – explicar claramente o papel das famílias 
no apoio às aprendizagens. 
- Envolver os pais na tomada de decisões – capacitar os pais e EE 
para a participação nos órgãos de gestão da escola, mas também 
ouvi-los e envolvê-los nas questões que surgem no quotidiano esco-
lar. 
- Apoiar os pais de grupos de alunos mais vulneráveis – apoiar as 
famílias na compreensão do desenvolvimento das crianças e jovens 
e as suas necessidades.  

 
7
Objetivos:  

- Confiança e comprometimento dos pais e encarregados de educa-
ção com a escola. 
- Compreender o papel dos pais / E.E. no processo de desenvolvi-
mento dos educandos. 
 
Medidas - Roteiros (a disponibilizar a partir de agosto de 2021): 
Tema: Participação e envolvimento dos pais e encarregados de edu-
cação na vida da escola 
- Conhecer as famílias e envolvê-las na tomada de decisões relativas 
à concretização do currículo; 
- Envolver os pais e encarregados de educação nos órgãos e instân-
cias de gestão estratégica da escola; 
- Promover a participação ativa dos pais e encarregados de educação 
no Projeto Educativo da Escola e  
- Envolver os pais dos alunos na operacionalização da Estratégia 
Nacional de Educação para a Cidadania; 
- Promover as famílias no processo de desenvolvimento de compe-
tências dos seus educandos. 
Tema: Instrumentos de apoio aos Diretores de Turma 
       -  Técnicas de gestão da comunicação, instrumentos de comuni-
cação com eficácia comprovada. 
  
 

 As escolas necessitam de Recursos Humanos com 
qualificaça o e experie ncia adequadas na utilizaça o de te -
cnicas de envolvimento parental no quotidiano da escola 
que conduza a mudanças.          

Perante a incerteza, um dos efeitos que a pandemia 
Covid-19 tem revelado, e  a tende ncia para uma natural 
distorça o cognitiva que se reflete (entre outras) no ceticis-
mo e na resiste ncia a  inevita vel mudança. 

E  importante assumir humildemente a necessidade 
de “desaprender” e/ou “reaprender” e ter uma visa o aber-
ta a outros pontos de vista (mesmo que divergentes), cri-
ando condiço es para explorar hipo teses alternativas (ja  
testadas ou corroboradas) num contexto colaborativo de 
mediaça o e de compromissos, com vantagens recí procas e 
abrangentes no seio da comunidade educativa local. 

Na o podemos ignorar que os profissionais de educa-
ça o necessitam ser auxiliados a cultivar o autocuidado psi-
colo gico, prevenindo o Burnout. Desta forma os professo-
res podem sentir-se mais apoiados na implementaça o de 
pra ticas educativas inclusivas. 

Qualquer criança ou jovem que esteja a iniciar a esco-
laridade obrigato ria, tera  de enfrentar uma se rie de desafi-
os que, podem ser antecipados, mas maioritariamente des-
conhecidos. 

Sabemos que, 85% dos 
trabalhos que existira o em 
2030 ainda na o foram inventa-
dos e que 95% das interaço es 
com clientes sera o suportadas 
por Intelige ncia Artificial . 

Cada vez mais empresas 
e com elas as profisso es, cami-
nham para trabalhar em ambiente hí brido e assim “em cer-
ta medida, cada empresa sera  uma empresa tecnolo gica”. 
Sabemos tambe m que ate  2025 devem surgir 149 milho es 
de vagas de novos empregos na a rea de tecnolo-
gia designadamente, desenvolvimento de software, ciberse-
gurança, intelige ncia artificial  e machine learning.  

 

E  incontorna vel que as escolas va o aliar o digital a  
sua atividade dia ria, o que torna necessa rio de forma ce le-
re adequar, entre outros, hora rios, e reformular planos de 
aula, porque tanto os alunos como os professores ira o ne-
cessitar de novas compete ncias tecnolo gicas e necessaria-
mente as escolas te m de implementar medidas no a mbito 
da educaça o inclusiva, sem medo de serem flexí veis e au-
to nomas ao ní vel digital. Para diminuir esta falta de imple-
mentaça o efetiva, sa o tambe m necessa rios te cnicos espe-
cializados para promover mais a sau de psicolo gica e o 
bem-estar de todos. 

 
____________________________ 

8
Viés cognitivo explicado pela Psicologia Social. O efeito Dunning-

Kruger, enquanto distorção cognitiva, pode resultar em natural resis-
tência à mudança e da paradoxal impossibilidade de dizer “não 
sei” ou “pedir ajuda”. 

 
 

(Continua na pa gina seguinte) 
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https://www.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/perspectives/2030/pdf/SR1940_IFTFforDellTechnologies_Human-Machine_070517_readerhigh-res.pdf
https://www.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/perspectives/2030/pdf/SR1940_IFTFforDellTechnologies_Human-Machine_070517_readerhigh-res.pdf
https://www.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/perspectives/2030/pdf/SR1940_IFTFforDellTechnologies_Human-Machine_070517_readerhigh-res.pdf
https://www.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/perspectives/2030/pdf/SR1940_IFTFforDellTechnologies_Human-Machine_070517_readerhigh-res.pdf
https://www.financedigest.com/ai-will-power-95-of-customer-interactions-by-2025.html
https://www.financedigest.com/ai-will-power-95-of-customer-interactions-by-2025.html
https://www.financedigest.com/ai-will-power-95-of-customer-interactions-by-2025.html
https://news.microsoft.com/on-the-issues/tools-and-weapons/
https://news.microsoft.com/on-the-issues/tools-and-weapons/
https://msit.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWMyNjA0YzAtZGY4Zi00MTI1LTk4MjQtNWI1NTA5NDY1MzRjIiwidCI6IjcyZjk4OGJmLTg2ZjEtNDFhZi05MWFiLTJkN2NkMDExZGI0NyIsImMiOjV9
https://msit.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWMyNjA0YzAtZGY4Zi00MTI1LTk4MjQtNWI1NTA5NDY1MzRjIiwidCI6IjcyZjk4OGJmLTg2ZjEtNDFhZi05MWFiLTJkN2NkMDExZGI0NyIsImMiOjV9
https://msit.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWMyNjA0YzAtZGY4Zi00MTI1LTk4MjQtNWI1NTA5NDY1MzRjIiwidCI6IjcyZjk4OGJmLTg2ZjEtNDFhZi05MWFiLTJkN2NkMDExZGI0NyIsImMiOjV9
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Os Sistemas Multinível de Suporte constituem desa-
fios na construça o da equidade e inclusão nas escolas e 
enfatizam a necessidade de encontrarem formas de lidar 
com a diversidade, adequando os processos de ensino a s 
caraterí sticas e condiço es individuais de cada aluno/a e 
suas famí lias, com modelos suportados cientificamente, 
preventivos e de acordo com a abordagem multiní vel apli-
cada aos domí nios da aprendizagem, comportamento e 
desenvolvimento socio emocional, mobilizando os meios 
de que a escola dispo e para que todos (sem exceça o) 
aprendam e participem na vida da comunidade educativa.  
 

 Para o apoio tutorial especí fico e/ ou 
mentorias entre pares com carater preven-
tivo e autorregulato rio que tem como obje-
tivo, diminuir as retenço es e o abandono 

escolar precoce e, consequentemente, promover o sucesso 
educativo, e  necessa rio alargar o nu mero de professores 
tutores, apoiar o seu desenvolvimento profissional, capa-
citando-os com uma base concetual so lida e ajustada a s 
caracterí sticas dos alunos com os quais podera o intervir 
ao longo do(s) ano(s) letivo(s). 

Por outro lado, os alunos e os encarregados de edu-
caça o / famí lias… tambe m merecem ser envolvidos e apoi-
ados, com atendimento personalizado que os auxilie a ob-
ter estrate gias apropriadas, ha bitos de estudo e autorre-
gulaça o emocional, planear o tempo, etc. 
 

Falar sobre intelige ncia emocional e  cada vez mais 
pertinente e urgente, especialmente num contexto pande -
mico onde os cena rios vivenciados na escola e famí lia apa-
rentam ser mais crí ticos, uma vez que o isolamento de 
adultos e crianças esta  a ter um impacto negativo na sau de 
emocional.  

Se e  incontorna vel que as escolas va o aliar o digital a  
sua atividade dia ria, tambe m e  verdade que esta transiça o 
na o pode estar dissociada da regulaça o dos ritmos e hora -
rios de tralho que podem influir na saúde psicológica e 
no bem-estar de todos (incluindo pessoal docente e na o 
docente). 

A pandemia da Covid-19 mudou profundamente o 
mundo laboral devido ao aumento do trabalho a  dista ncia. 
A ONU apelou a todos os paí ses no mundo para adotarem 
legislaça o que limite os hora rios laborais em todos os se-
tores, apo s um relato rio da Organizaça o Mundial de Sau de 
(OMS) e da Organizaça o Internacional do Trabalho (OIT) 
ter concluí do que os hora rios excessivos sa o o principal 
fator de risco ocupacional e causam um terço dos proble-
mas de sau de relacionados com o trabalho. 

Cultivar a autoconscie ncia permite a s crianças de-
monstrar verdadeiras emoço es, porque esta  demonstrado 
que e  bene fico para o seu sucesso educativo.  

Na o e  por acaso que a Dinamarca e  considerada um 

dos paí ses mais felizes do mundo. 
O sistema educacional do paí s tem nas suas escolas 

o ensino obrigato rio de tre s componentes em sala de aula: 
afetivo, cognitivo e reguladores de emoço es. 

No componente afetivo, as crianças e adolescentes 
aprendem a partilhar e a compreender o estado emocional 
de outros; no cognitivo, os alunos podem ser auxiliados a 
capacitarem-se para deliberar quanto aos estados mentais 
das outras pessoas.  

E  necessa ria ganharmos autoconscie ncia que a di-
versidade de experiências emocionais esta  cientifica-
mente associada a  felicidade e dissipa o mito de que a 
felicidade e  equivalente a um estado permanente de emo-
ça o positiva.  
 

Tal como um livro ou um guarda chuva, tambe m a 
mentalidade necessita de ser “aberta”, sem ficarmos 
“refe ns” de estereo tipos e preconceitos, alicerçados em 
mitos. 

 
O conceito de mentalidade (mindset) de cresci-

mento esta  a ser introduzido em muitas escolas da Euro-
pa e Ame rica como uma forma de apoiar uma mentalidade 
de aprendizagem positiva, a melhorar a autoestima e a 
resilie ncia. Fomenta listas de verificaça o e o uso de cita-
ço es dia rias para lembrar as crianças e os jovens da im-
porta ncia de na o desistir sempre que se deparam com de-
safios. 

 
Outra pra tica decorrente em Escolas de sucesso e  o 

Mindfulness, ou a capacidade de estar presente, que tem 
vindo a ser associada, em va rios estudos, ao bem-estar 
fí sico e psicolo gico. Esta pra tica nas escolas pode afetar de 
forma positiva o ce rebro, criando uma maior interligaça o 
entre as a reas responsa veis pela atença o, empatia, memo -
ria e regulaça o emocional. O resultado e  a diminuiça o do 
stress e da ansiedade, maior qualidade do sono e um com-
portamento mais atento. 

O simples ato de escrever num dia rio e , por si so , um 
exercí cio de mindfulness e incentiva as crianças a experi-
mentar a meditaça o, permitindo incentivar o dia logo fami-
liar sobre este to pico atrave s de inu meros incentivos para 
atividades longe do ecra  e ate  a prevenir o cyberbullying 11.  
____________________________ 

9
https://www.fnac.pt/Mindset-A-Atitude-Mental-Para-o-Sucesso-

Carol-S-Dweck/a839664 
 
10

Programa online de informação sobre Saúde Psicológica e Bem-
Estar EU SINTO.ME. 
Saiba mais em https://eusinto.me/ 

 
11

O aluno(a) pode ser responsabilizado(a) pela prática de crime, 
mesmo que seja menor entre os 12 e os 16 anos.  
Lei Tutelar Educativa, disponível em: bit.ly/3dJK6p8 

 
(Continua na pa gina seguinte) 
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https://www.fnac.pt/Mindset-A-Atitude-Mental-Para-o-Sucesso-Carol-S-Dweck/a839664
https://www.fnac.pt/Mindset-A-Atitude-Mental-Para-o-Sucesso-Carol-S-Dweck/a839664
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feusinto.me%2F%3Ffbclid%3DIwAR0m3GksL_q0hUAW65TWn25vrXJXBPEu9yV898cXsB1CNdtfuopVVkqGvc0&h=AT0rEZQJLr_PxwXYrYbvIITjfoCrmZ1RESk6pU1PaeEHeXsb3gl3Z9FIh7mN2zlTL331nbhaXTxl_KpcBMYz5j-84DGVNVY2Wzp4E1Df2h1cxbOtGvVgMZ1_bi6iB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3dJK6p8%3Ffbclid%3DIwAR1-FKkbRKT62g-YNuIsc0B3mT76FLEj1PDIK6_82Q3iGZyjVSPRNaM50fs&h=AT2NXOHO_ZYkrSZ92sDZwA43QigRYkPR8jdFphQA8WcHZfR3lxZoZicftziVoqeCs_VZ08GvU4YzpGcUoOur2jNgaOdg2-KTC2ohw9nwCKsr7A7brxerNK1b2u
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Promover a consciencializaça o coletiva e  um impe-
rativo nas escolas e o reconhecimento de que a viole ncia  
online e  um problema social real que conjuga as dimen-
so es cognitiva e emocional, determinantes para reforçar a 
supervisa o da relaça o humana com as crianças e jovens. 
 Na aprendizagem necessitamos de considerar o 
sentir, porque as crianças e os jovens andam cada vez 
mais “distraí dos” com as redes sociais e os jogos onli-
ne, atividades que comprovadamente contribuem pa-
ra a desatença o em contexto de sala de aula, o stress e 
outros problemas de sau de mental. 
 Quando um(a) aluno(a) tem clareza sobre o(s) obje-
tivo(s) a atingir, a envolve ncia exterior reflete o empenho, 
como se fosse um espelho e atinge a “felicidade”. E, para 
isso, as escolas te m de dar ferramentas aos alunos para 
que pensem (ou aprendam a pensar) de maneira crí tica. 
Nenhuma criança e  igual a outra e, mesmo por tra s de um
(a) aluno(a) “difí cil”, ha  uma emoça o que na o sabe expres-
sar. 
 O plano de recuperação das aprendizagens, ao 
incluir o eixo da inclusão e do bem-estar nos seus domí -
nios, por via de aço es alargadas a toda a rede escolar pu -
blica e da promoça o de compete ncias sociais e emocionais, 
esta  a valorizar a emoça o como a chave que pode orientar 
as crianças e jovens a compreenderem-se a si mesmos 
(equilí brio interno) e a compreender o mundo.  
 E  oportuno lembrar que Portugal esta  no u ltimo 
lugar da Europa, tendo 50% da populaça o com o ensi-
no secunda rio completo. Muito para ale m dos 
“rankings”, a escola tem o papel de (sem julgamentos 
ou comparaço es) ajudar os alunos e famí lias a 
“desbloquear” emoço es, por exemplo atrave s da co-
municaça o e afeto e tambe m a exigir / ajudar os 
pais / famí lia a capacitarem-se para uma parentalida-
de mais consciente e criativa. 
 A criatividade tambe m pode emergir por inicia-
tiva da(s) associaço es de pais /E.E. que pretendam 
ver reconhecidos projetos educativos que apostem no 
desenvolvimento dos seus educandos no espaço esco-
lar. 
 O papel da escola deve ser sustentado com base 
na confiança, proximidade e compreensa o que promo-
va o equilí brio interno na criança. 
 A escola pode e deve ensinar a respirar, a rela-
xar, a canalizar emoço es atrave s de atividades especí -
ficas. Da mesma forma que pode ensinar as crianças e 
jovens a assumirem responsabilidade e a tomar deci-
so es. 
 A escola tem que utilizar e praticar uma Lingua-
gem Inclusiva  que efetivamente va  para la  dos manu-
ais e orientaço es normativas nacionais e internacio-
nais. 
 A escola pode tornar-se uma Organizaça o (ainda 
mais) Feliz, tambe m no domí nio do bem-estar pessoal e 

profissional docente e na o docente, bem como o 
da felicidade organizacional .   
 Talvez tambe m por isso, o Conselho Nacional de 
Educaça o solicitou ao Governo que no Plano de Recu-
peraça o e Resilie ncia fosse contemplada uma verba 
para formar e atrair Recursos Humanos e medidas 
esta veis e de continuidade plurianual para mitigar os 
problemas sentidos. 
 Mudar a escola pressupo e tambe m encurtar as 
aulas e multiplicar os intervalos, recrutar e fidelizar 
te cnicos especializados, disponibilizar instrumentos e 
recursos e captar a cooperaça o / participaça o das fa-
mí lias e agentes da comunidade escolar, com o objeti-
vo final de continuar a fazer a diferença e a proporci-
onar os melhores ambientes escolares. 
 O plano de recuperaça o das aprendizagens, a 
aplicar ate  2023 pode muito bem “encaixar” na exor-
taça o12 para a “educação que ensine o pensamento crí-
tico e incentive o desenvolvimento de valores morais 
maduros” tal como e  corroborado pela investigaça o 
coordenada por Robert Swartz , criador do me to-
do Thinking Based Learning (TBL)13. 
 
 Os alunos esta o vulnera veis, saturados, insegu-
ros. E os professores tambe m esta o exaustos. Ambos 
esta o a precisar de fe rias verdadeiras para recuperar.  
 Mais do que lavarmos as ma os com a lcool gel, 
necessitamos de lavar a consciência coletiva e ado-
tar boas pra ticas que integrem e facilitem a concilia-
ça o da vida familiar e laboral. 
 As tecnologias esta o para ficar na educaça o. Mas 
na o basta utilizar as apps e plataformas.  
 O desafio deste artigo passa por toda a comuni-
dade educativa do Agrupamento Escolas de Penalva 
Castelo poder refletir sobre o que esta  a mudar, con-
solidando-se a ideia do que e  educar, ensinar e apren-
der. 

 Acreditamos que, nos pro ximos anos, sejam ul-
trapassados os choques da pandemia com a explosa o 
da liberdade que nos tem sido retirada a todos 
(alunos, famí lias, pessoal docente e na o docente). O 
caminho faz-se caminhando, com o desafio de tradu-
zir a consciência coletiva para a pra tica, porque a 
escola nunca mais será a mesma . 
 
 
 

 Alberto R. Neves - T.E. - Psicólogo 
 

____________________________ 

12
Evangelii Gaudium. Exortação Apostólica pós-Sinodal escrita pelo 

Papa Francisco. Publicada em 24 de novembro do ano de 2013.  
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/
papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html  
 
13

https://www.youtube.com/watch?v=REb_8_hX-qU  
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https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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O tema da relação da tecnociência com a economia 

sustentável é para mim muito importante, dado que os meus 

interesses vão no sentido da Economia e da Ecologia. 

Vou relacionar estas áreas, introduzindo a tecnociên-

cia e o seu contributo para um desenvolvimento sustentável. 

O conceito de sustentabilidade impele-nos a agir 

eticamente em relação à satisfação das necessidades das 

gerações atuais, sem que comprometam a disponibilidade 

dos recursos para as gerações futuras. Para que isto se consi-

ga, é de extrema urgência agir de um ponto de vista social, 

económico e ambiental.  

Podemos relacionar a sustentabilidade com a Econo-

mia, baseados no facto de que só é possível melhorar a vida 

da população mundial com melhor aproveitamento e distri-

buição dos recursos naturais. A produtividade não pode ser 

só pertença de alguns.  

A tecnociência, sistema que reúne a investigação científica e 

a aplicação prática dos respetivos resultados para controlo 

da realidade, está cada vez mais ligada a estes conceitos. 

Dado que o Homem cada vez mais se apercebe da 

sua pegada ecológica, há que rentabilizar o saber e a técnica 

e pô-la ao serviço do Bem. O desenvolvimento  científico-

tecnológico só pode ser precioso se evoluir levando em con-

sideração este problema mundial e caminhar no sentido da 

sustentabilidade deste “Pequeno ponto Azul”, como referiu 

Carl Sagan. 

Com o avanço económico, social e tecnológico, e 

com o agravamento das condições de vida na Terra, come-

çou a desenhar-se uma consciencialização ambiental que 

urge globalizar.  

Ao longo da história da Humanidade, o conhecimen-

to científico tem mostrado que não há nada mais importante 

para o ser humano do que a Natureza e o seu equilíbrio (os 

seus recursos). É imperativo que o Homem cada vez mais 

possa entender e questionar a relação que tem vindo a de-

senvolver com o planeta Terra. 

No entanto, nem sempre foi dada a importância que 

hoje se lhe dá e, por isso, enfrentamos hoje um desafio mui-

to maior: tornou-se importante reverter alguns anos de abu-

sos na exploração dos recursos naturais, de poluição variada 

e de despreocupação em relação ao impacto ambiental. 

 
Hoje, mais do que nunca, vemos já as empresas pre-

ocupadas em tornar a economia sustentável. Com a quanti-

dade de tecnologia 

presente no dia a 

dia das pessoas, é 

cada vez mais fácil 

para as empresas 

pensarem em for-

mas de fazer dife-

rente. Tornar a sua 

atividade/negócio 

mais “limpo”, eco-

logicamente falan-

do. Exemplos disso são a digitalização dos cuidados de saú-

de, lojas online dedicadas única e exclusivamente a produtos 

reciclados ou à base de produtos naturais, o investimento 

das empresas na redução das embalagens de plástico, pro-

movendo a venda dos seus produtos através de plataformas 

online, diminuindo assim a publicidade em suportes tradicio-

nais, muito mais poluente. 

É notório que também toda esta tecnologia tem tido 

impactos ambientais. Por exemplo, a construção dos disposi-

tivos eletrónicos envolve a extração prévia de recursos natu-

rais, uns mais comuns, como a areia, ou mais raros, como o 

ouro. Sem falar de químicos perigosos como o chumbo e o 

mercúrio.  

Em contrapartida, acredita-se ser a tecnologia a gran-

de potenciadora na resposta aos desafios das alterações cli-

máticas e que o investimento na sustentabilidade é uma 

enorme oportunidade para o sector científico - tecnológico. 

Isto leva a que, cada vez mais, as empresas invistam e tirem 

proveito de uma atividade mais eficiente e sustentável. 

Com a intenção clara de reduzir a pegada ecológica, 

também Portugal não é exceção e multiplicam-se os investi-

mentos que contribuem para negócios mais sustentáveis e 

“amigos” do ambiente. Ainda nesse ramo, Portugal vai apos-

tar na capacitação digital da população, na transição digital 

das empresas e na digitalização dos serviços públicos. 

 
 

(Continua na página seguinte) 
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Segundo Hans Jonas, filósofo alemão do século XX, 

em plena era tecnológica afirmou que devemos manter o 

desenvolvimento social, ético e económico controlado, de 

forma a que respeitemos a permanência do ser humano na 

Terra. Baseado no imperativo categórico de Immanuel Kant, 

“Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mes-

mo tempo querer que ela se torne lei universal”, formulou o 

seu próprio imperativo categórico da responsabilidade ou 

princípio da responsabilidade.  

Este diz-nos que devemos agir de forma ética e mo-

ralmente correta no que toca à nossa relação com a Nature-

za, segundo o conceito de desenvolvimento sustentável - 

”Age de tal forma que os efeitos de tua ação sejam compa-

tíveis com a permanência de uma vida humana autêntica 

sobre a Terra”. Ou seja, devemos repensar cada atitude que 

temos, de forma a perceber se o que fazemos pode ou não 

ter consequências no que toca ao equilíbrio entre a perma-

nência do Homem na Terra e o decurso natural das coisas.  

Relativamente aos dias de hoje, este pensamento é 

bastante adequado e cada vez mais presente na sociedade, 

ainda que inconscientemente. Devido à consciencialização da 

sociedade, há uma problematização das ações humanas no 

que toca à ecologia, à evolução tecnológica e à relação das 

duas. Procura-se ser ecologicamente neutro, com a ajuda da 

tecnologia que inventámos. Apesar de se ter evoluído bas-

tante no sentido da sustentabilidade, com a colaboração de 

grandes e pequenas empresas, há ainda bastante por fazer 

no que toca à educação ambiental das pessoas. Tem havido,  
 

 
globalmente, um grande investimento na educação dos po-

vos, para um comportamento mais ecológico e menos consu-

mista. Também aqui a educação tecnológica e científica têm 

um papel fulcral. 

Penso ser de extrema importância este equilíbrio en-

tre a sustentabilidade e a economia. O conhecimento cientí-

fico e o desenvolvimento tecnológico fazem parte do nosso 

quotidiano, tornou-se impensável viver sem qualquer um 

deles. Por isso, é urgente uma reeducação na forma de utili-

zar a sabedoria resultante desse desenvolvimento científico-

tecnológica, para que continuemos a viver em harmonia com 

a Natureza e as sociedades sejam mais eficazes.  

É portanto, do meu ponto de vista, um grande inves-

timento na economia, o torná-la cada vez mais sustentável. 

Diana Gonçalves D’Amil, 11ºB  
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Uma Obra a não perder 

(Produção escrita na disciplina de Português: conceção de texto de apreciação crítica  

sobre a obra estudada na unidade 4. - “O ano da morte de Ricardo Reis”, de José Saramago) 

Neste ano lectivo, foi-nos proposta a lei-
tura da obra “O Ano da Morte de Ricardo Reis”, 
de José Saramago, publicada em 1984. 

A obra remete-nos para o ano de 1936, al-
tura em que o Estado Novo governava Portugal, 
ou seja, eram tempos difíceis, de muita pobreza, 
de repressão e de medo. A personagem principal 
da obra é Ricardo Reis, um dos heterónimos de 

Fernando Pessoa, que regressa a Portugal dezas-
seis anos após o seu exílio no Brasil, depois de ler 
o telegrama a anunciar a morte de Fernando Pes-
soa.  

Durante a sua estadia, de oito meses, em 

Portugal, Ricardo Reis cria relações amorosas 
com Lídia e Marcenda, deambula pela cidade de 
Lisboa a observá-la e fala, certas vezes, com o 
espírito de Pessoa. 

São todas estas peripécias e mais algumas 

que fazem deste livro uma das melhores obras da 
literatura portuguesa.  

José Saramago é, sem margem de dúvida, 
um dos melhores escritores portugueses e, nesta 
obra, verificamo-lo. O livro, através de notícias 

de jornais, vai-nos mostrando os factos históri-
cos daquela altura, como a ascensão do fascismo 
em Itália e no resto da Europa, o poder de Hi-
tler, que a cada dia aumentava, e a Guerra Civil 
Espanhola. 

Na minha opinião, estes pormenores e a 
alusão a factos históricos enriquecem a obra, 
pois, para além de estarmos a ler uma história 
fictícia, também estamos a enriquecer os nossos 
conhecimentos. Também apreciei imenso a junção 

de Saramago, Pessoa e Camões (com a primeira e 
a última frase do livro, a referência d’ “Os Lusía-
das”), pois os considero a “Santíssima Trindade” 
da literatura portuguesa. 

Concluindo, adorei ler o livro “O Ano da 

Morte de Ricardo Reis”, gostei da escrita, única, 
de Saramago, das suas críticas à sociedade e do 
seu sarcasmo inteligente. Recomendo a qualquer 

um a leitura desta obra, pois acho-a essencial pa-
ra o seu “currículo de leitura” e  uma obra a não 
perder.   

Rafaela Cardoso Coelho, 12ºB 

AMIZADE 
 

A amizade é uma ciência 
Que precisa de muita convivência. 

A amizade é uma balança 
Onde o que mais pesa é a confiança. 

A amizade é uma lição 
Onde aprendemos com diversão. 

A amizade é companheirismo 

E fonte de humorismo. 
A amizade é um caminho direito 

Onde caminhamos com respeito. 
A amizade é alegria 

E com magia se torna uma família. 
A amizade é amor 

Que cura a nossa dor. 
 

 

 

 

 

 

 
Alunos do 7ºA 
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Os nossos santos populares    
Fazem bonita a tradição     
Festejamos com alegria             
S. Pedro, Sto. António e S. João.   
 
A treze, eis S. António    
Pelo vinte e quatro, o S. João            
Vem S. Pedro a vinte e nove    
Com bastante reinação.             
 
O primeiro é Sto. António,    
Para alguns, de maior devoção     
Comece-se o arraial     
Com grande satisfação.              
 
Vem depois o S. João    
Com tanto de especial 
Boa gastronomia à mesa 
E alegria no arraial. 
 
Por fim, vem S. Pedro 
Os festejos a fechar 
Paz, saúde e harmonia, 
Há sardinha para assar. 
 
Tudo bem engalanado 
É rei o manjerico 
Neste rico mês de junho 
Eu não falto ao bailarico! 
 

Clube de Jornalismo 

Momento de boa disposição 

 

 

 

Boas férias! 

 

    Encontramo-nos  

       de novo em setembro! 

Joãozinho chega atrasa-
do à escola. Quando 
entra na sala de aula, a 
professora diz: 
- De novo atrasado, Jo-
ãozinho? 
- Sim, professora! Não é 
a senhora que diz que 
nunca é tarde para 
aprender?! 

                          PASSATEMPO LITERÁRIO 

                                OS POETAS ANDAM POR AQUI… 

Parte à descoberta! Identifica cada um dos poetas apresentados e desco-
bre qual o excerto que lhe corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. _____      B. _____     C. _____     D. _____     E. _____     F. _____      G. _____     H. _____      

I. _____     J. _____  

 
Clube de Jornalismo 
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NOMES 

A – Camões 

B - Fernando Pessoa 

C - Florbela Espanca 

D - António Gedeão 

E - Alexandre O’Neill 

F - Sophia de M. B. Andresen 

G - Manuel Alegre 

H - Miguel Torga 

I - Manuel António Pina 

J - Eugénio de Andrade 

FRASES 

“Mal nos conhecemos inaugurámos a 
palavra amigo” 

“A minha vida é o mar o abril a rua” 

“Amor é fogo que arde sem se ver /…” 

“Na pedra do pátio meu pai inventou 
uma pegada de infância…” 

“Sei um ninho. E o ninho tem um ovo.” 

“Eles não sabem nem sonham… ” 

“Regresso devagar ao teu sorriso… “ 

“Lisboa não tem beijos nem abraços…” 

“Eu quero amar, amar perdidamente!” 

“Creio que foi o sorriso / o sorriso foi 
quem abriu a porta …” 


