E@D – Ensino à Distância: uma nova e inesperada realidade
trazida pela pandemia COVID19

Alguns trabalhos alusivos à COVID-19,
da autoria de alunos do 5ºB
(Educação visual e tecnológica)

PÁGINA 3

O QUOTIDIANO DAS AULAS PRESENCIAIS
DO 11º E 12º ANO,
NO FINAL DO ANO LETIVO
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EDITORIAL

É com gratidão e reconhecimento que, no final
de um ano letivo completamente fora da norma,
me dirijo a todos os elementos da comunidade
educativa (docentes, discentes, assistentes, encarregados de educação e
parceiros – Associação de
Pais, Câmara Municipal,
Juntas
de
Freguesia;
IPSS’S; Bombeiros, Núcleo
Local de Inserção Social,
…) do Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo, agradecendo todos os esforços desenvolvidos no
sentido de proporcionar as melhores respostas a todos os alunos e assegurar que ninguém ficasse excluído.
Apesar de todos os constrangimentos associados a esta pandemia, esta foi uma experiência inédita e gratificante, na medida em que nos uniu num
propósito comum e nos colocou desafios, para os
quais não estávamos preparados e que nunca pensámos ter que enfrentar. No entanto, demos o nosso
melhor e por isso estamos todos de parabéns.
Sentimos como nunca que somos uma peça
fundamental na organização da sociedade e que somos insubstituíveis. Cientes deste nosso papel,
saímos mais fortes para enfrentar o início de mais um
ano letivo, que se espera atribulado, mas todos sabemos que nada vai ficar como antes e que a experiência adquirida nos capacitou para dar as melhores respostas.
Não iremos poupar esforços para estimular
processos de ensino-aprendizagem presenciais e à
distância, mantendo as atividades escolares através
da interação por via digital entre alunos e professores e o contacto frequente com os pais/encarregados
de educação.
Juntos continuaremos o caminho e certamente
encontraremos respostas diversificadas para que a
escola seja de todos e para todos e não acentue as
desigualdades existentes em contextos socioeconómicos desfavorecidos como o nosso.
A Diretora, Rosa Figueiredo
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E@D – Ensino à Distância:
uma nova e inesperada realidade trazida pela pandemia COVID19
O presente ano letivo ficará para sempre na
nossa memória, pelas razões que são do conhecimento de todos
Um invisível vírus deu origem a uma pandemia de nível mundial que veio revolucionar a nossa
vida em termos sociais.
Termos como confinamento, distanciamento,
quarentena, pessoa sintomática ou assintomática,
ensino à distância (E@D) e outros passaram a integrar o nosso quotidiano, especialmente desde 16 de
março último, originando uma mudança bem inesperada na vida escolar, que se traduziu no cancelamento de atividades letivas presenciais, visitas de estudo,
estágios presenciais, baile e jantar de finalistas, marchas populares, “Caminho dos Galegos”, a edição da
Páscoa do PENA JOVEM e a alteração desta, de final do ano letivo, para suporte digital, projetos internos, de intercâmbio internacional e outros que costumam preencher a vida escolar e contribuem para a
formação integral das nossas crianças e jovens.
Por outro lado, a pandemia associada à COVID19 desencadeou aspetos positivos nas nossas vidas, como o estreitamento de laços familiares, na sequência do confinamento forçado, o desenvolvimento
de competências digitais e de novas formas de comunicação e interação, a descoberta de novas cambiantes do “eu”, por vários alunos, pelo menos, resultado da sensação de mais tempo disponível, entre
outras vantagens.

Diana Lourenço, 5ºB

No panorama atual, existem naturais expetativas sobre o futuro e como será vivenciada a escola a
partir de setembro próximo. Não tenhamos dúvidas
de que há mudanças que já se fazem sentir e que
marcarão os tempos vindouros, mas também haverá
uma certeza indesmentível: a escola é única e insubstituível e tudo fará para continuar a formar os
nossos jovens, acudindo a todos de igual forma e
respeitando sempre as suas especificidades, numa
lógica de inclusão que a torne memorável no percurso dos nossos alunos.
No sentido de aferir e avaliar esse período
bem atípico que foi o E@D, alunos e professores responderam a um inquérito anónimo e online, promovido pelo nosso Agrupamento.
Professor Francisco Guedes
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OFERTAS FORMATIVAS QUALIFICANTES NO AEPC
A par da oferta formativa do chamado regime regular,
em que se incluem a educação pré-escolar, o 1º, 2º e 3º ciclo do
ensino básico e os cursos científico-humanísticos do ensino secundário, o AEPC – Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo proporciona igualmente outras ofertas - o ensino qualificante (cursos profissionais) – que, além da componente de formação/educação, conferem também um nível de qualificação
profissional, à luz do QEQ – Quadro Europeu de Qualificações,
que contribui para a elevação do nível de qualificação / profissionalização da população que as frequenta.
Chegados ao final do presente ano letivo, é tempo de
informar os nossos leitores sobre o ponto de situação atual, no
Agrupamento, a respeito da oferta formativa qualificante em
funcionamento.
Cursos profissionais com 3200 horas de formação (3
anos), que conferem certificação escolar equivalente ao 12º ano, de nível 3, e qualificação profissional
de nível 4: devido à pandemia COVID19, as atividades de formação em regime presencial cessaram
em 13 de março, tendo prosseguido na modalidade
à distância até 26 de junho último, com os constrangimentos e limitações naturalmente associados
a um ensino sem componente prática, numa modalidade formativa em que se pretende que os alunos
desenvolvam, da forma mais equilibrada possível, o
perfil profissional do curso frequentado.
Em termos de cumprimento da componente
FCT - formação em contexto de trabalho nas empresas parceiras do ramo, nos cursos de 1º e 2º ano foi adiada
para o(s) ano(s) seguinte(s), enquanto nos cursos de 3º ano, por
estarem no ano terminal e de forma a cumprirem as 600 horas
previstas, sucedeu o seguinte: o curso de Técnico Auxiliar de

Saúde cumpriu as 250 horas em falta na modalidade de Prática
Simulada, à distância e na escola (estava tudo previsto para que
cumprissem no Hospital de S. Teotónio – Viseu), entre 18 de
maio e meados de julho, tendo os alunos apresentado e defendido a respetiva PAP - Prova de Aptidão Profissional, componente obrigatória do currículo, perante um Júri, no passado dia 10
de julho.
Em relação ao curso de Eletrotecnia, os alunos cumpriram
70 horas na modalidade de Prática Simulada, na escola e à distância, entre 18 e 29 de maio, e as restantes horas em regime
presencial, em empresas parceiras da região, até ao passado dia
24. A apresentação da PAP ocorreu no pretérito dia 28.
Esta modalidade formativa é apoiada e financiada pelo
Programa Operacional Capital Humano (POCH), no âmbito do
novo quadro comunitário Portugal 2020 (2015-2020).

Apresentação e defesa, perante um júri,
dos projetos PAP do curso profissional de Técnico de Eletrotecnia
Professor Francisco Guedes,

Coordenador das OFERTAS QUALIFICANTES

O AEPC nos Rankings das Provas Finais do Ensino Básico
e nas Provas de Exame do Ensino Secundário 2019
Nº de Escolas
Ano de escolaridade com
avaliação externa
Nacional
Distrital

Posição no Ranking

Média
Média Geral

Posição Nacional

Posição Distrital

(0 a 5 Ensino Básico)
(0 a 20 Ensino Secundário)

9º

1027

50

164º

9º

3,36 (2,76 em 2018) a)

11º e 12º

625

28

314º

14º

10,37 (9,55 em 2018) b)

a) Disciplinas de Português e Matemática
b) Das 8 disciplinas consideradas; média de 12,67 a Português (101º a nível nacional; média de 11,19 a Matemática A (223º a nível nacional)

O AEPC no Ranking dos Cursos Profissionais 2019
Nº de Escolas
Nacional Distrital
682

37

Posição no Ranking
Posição Nacional
Posição Distrital
216º

11º

Indicadores considerados
- Índice de conclusão (diferença entre a % de conclusões dos
cursos em 3 anos na escola e a média nacional);
- Conclusão no tempo normal (3 anos);
- Taxa de abandono.
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENALVA DO CASTELO
CONTA COM NOVO ESPAÇO EDUCATIVO/FORMATIVO INOVADOR
O início do 2º período escolar, no dia 6 de janeiro de 2020,
fica para sempre associado à inauguração e entrada imediata em
funcionamento do Coll@borative Learning Environments, do
Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo (AEPC).
Inspirado no “Future Classroom Lab” e no desenho da European Schoolnet, este espaço, composto por duas salas, é usado
para atividades com os alunos em contexto de sala de aula ou de
projeto, e também para a formação de docentes e não docentes.
A cerimónia de inauguração contou com a presença da Diretora do AEPC, professora Rosa Figueiredo, entidade mentora e

coordenadora do projeto, do Presidente da Câmara Municipal de
Penalva do Castelo, Francisco Carvalho, parceiro direto no projeto, bem como do Diretor e elementos do Edufor – Centro de
Formação sediado em Mangualde, Diretores de Agrupamentos de
Escolas associadas ao Edufor e elementos do Conselho Pedagógico do AEPC.
O Coll@borative Learning Environments do Agrupamento
de Escolas de Penalva do Castelo é um ambiente educativo inovador, que se apresenta com um design e tecnologias desafiadoras,
que estimulam à reflexão da pedagogia e ao desenvolvimento de
visões sobre a Escola do Futuro e as estratégias para as concretizar.
Decorridos quase sete meses e apesar dos constrangimentos associados à pandemia COVID19, que impediu a concretização
de algumas atividades em regime presencial no novo espaço, colocámos algumas questões ao seu responsável, o professor Jaime
Fernandes.

- Pode começar por dizer-nos o que levou à criação do presente espaço, que experiências permite e como é que está estruturado?
- O Coll@borative Learning Environments do Agrupamento de
Escolas de Penalva do Castelo é inspirado no “Future Classroom
Lab” existente em Bruxelas, desenhado pela European
Schoolnet. Trata-se de um Ambiente Educativo Inovador que
desafiará os utilizadores a repensar o papel da pedagogia, do
design e da tecnologia nas suas salas de aula, envolvendo alunos, professores, parceiros e outros intervenientes educativos,
no sentido de desenvolver visões sobre a Escola do Futuro e
estratégias para as concretizar.
A criação deste espaço permite dar a conhecer e desenvolver metodologias inovadoras de ensino e aprendizagem;

explorar cenários de aprendizagem inovadores, promovendo a
sua utilização prática, a reflexão sobre as possibilidades da aplicação de aprendizagens ativas nos diversos contextos educativos da nossa escola. Por outro lado, a disponibilização de recursos, a formação e a partilha de boas práticas vai ajudar à construção de uma visão mais clara dessas práticas inovadoras de
ensino e de aprendizagem para uma mudança gradual e sustentável do sistema de ensino.
As experiências podem ser múltiplas, mas o principal objetivo é envolver os professores e os alunos em novos processos
de ensino e de aprendizagem, com pedagogias mais avançadas,
proporcionando um impacto positivo nos alunos, nomeadamente ao nível do desenvolvimento das suas competências para o
século XXI, ao nível das suas atitudes e ao nível do seu aproveitamento, com benefícios para a aprendizagem desses alunos.
Por isso, o espaço está estruturado em duas salas: uma
mais flexível e dinâmica, com equipamentos que facilmente
permitem trabalhos individuais ou colaborativos em pequenos
grupos, apresentações dinâmicas, interativas e multidisciplinares, atividades práticas, laboratoriais ou experimentais. A outra
sala é uma espécie de laboratório, com mesas fixas e equipada
com vinte e dois computadores com headphones, ligação à internet, e que permite trabalhos mais específicos das várias disciplinas, individualizados ou em grupos, promovendo atividades
de pesquisa, construção de objetos de aprendizagem ou avaliação das aprendizagens.
- Como tem sido a sua utilização, ou seja, em que contextos
tem sido usado?
- A utilização da sala foi interrompida no final do segundo período devido à interrupção das atividades letivas presenciais. Mas
até esse momento, para além da formação de professores, a
sala teve uma taxa de ocupação bastante significativa, envol-

vendo os vários ciclos de ensino, desde o primeiro ciclo, com
atividades no âmbito do clube de robótica; o segundo e terceiro
ciclos com atividades de pesquisa, elaboração de trabalhos individuais ou em grupo e apresentação de tarefas; e sobretudo no
ensino secundário com atividades de apresentação de trabalhos, preparação de tarefas, realização de atividades de várias
(Continua na página seguinte)
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NOVO ESPAÇO EDUCATIVO/FORMATIVO INOVADOR (CONTINUAÇÃO)
disciplinas e de avaliação das aprendizagens com recurso a plataformas online ou mesmo algumas experiências de ensino e
aprendizagem baseadas em projetos.
- Qual o impacto que, na sua opinião, tem causado na comunidade escolar?
- Na minha opinião, o impacto ainda não é muito significativo,
pois o tempo de afirmação foi curto e quando estávamos numa
primeira fase de asserção, quer através da formação de professores contextualizada na filosofia destes espaços, quer com atividades em algumas turmas e níveis de ensino que envolviam
experiências de ensino e aprendizagem nestes espaços, surgiu
esta pandemia da Covid19, que nos afastou deste processo e
nos levou para o confinamento. Porém, do pouco tempo que

tivemos para trabalhar com os alunos nestes espaços, a reação
daqueles foi muito positiva, o que nos leva a crer que este é o
caminho e que, aliado a um conjunto de outros fatores que ainda vamos ter de implementar, este espaço terá um impacto
significativo na comunidade escolar, sobretudo nas aprendizagens e motivação dos alunos face à escola.
- Como utilizador regular do espaço, pode revelar-nos uma
situação concreta em que sentiu que esse novo espaço educativo se revelou uma grande mais-valia, especialmente para os
alunos?
- Tendo em conta os recursos que estes espaços possuem, o
mais difícil é desenhar um cenário de aprendizagem que se torne motivante, criativo e inovador para os alunos.
Assim, relato esta experiência com uma turma do ensino
básico: no âmbito das narrativas tradicionais, apresentei a atividade “Contando uma História”, através de dois vídeos selecionados da Internet para apontar a importância de considerar os
três pilares básicos de se contar uma história: o enredo (o que
contar), o público-alvo (a quem contar) e uma forma de transmissão (como saber). Depois disso, os alunos foram agrupados
em grupos de 4 (usando o TeamUp) e cada aluno propôs uma
história, um público e uma forma de transmissão. Das 20 propostas, os alunos votaram (usando um recurso de votação) para
selecionar as 5 histórias a serem desenvolvidas; essas histórias
foram distribuídas de forma aleatória. As equipas começaram a
definir o enredo com um primeiro roteiro e transformaram-no
numa storyboard, levando em consideração o público selecionado e a forma de transmissão.

Depois de escreverem a storyboard num documento partilhado, começaram a gravar as cenas para editar um filme
e outras iniciaram com um processo de animação. Os filmes
foram apresentados à turma, a fim de se obter feedback e melhorar os resultados. Por fim, com as melhorias realizadas, os
grupos publicaram os seus filmes finais no Youtube para compartilhá-los com a comunidade.
Esta atividade não seria possível de concretizar sem um
espaço com estas valências, pois foram necessárias várias aplicações online e acesso à internet, recursos tecnológicos adequados. Simultaneamente, foi muito importante perceber o
sucesso desta atividade e os impactos nas competências reveladas por estes alunos.
- Com o “E@D” (Ensino à Distância), que foi uma realidade no
final do presente ano letivo, devido à pandemia covid19, a
utilização de recursos e ferramentas digitais intensificou-se,
sobremaneira. Como vê o futuro a esse nível?
- Em primeiro lugar, o E@D não substitui o ensino presencial,
mas pode ser um complemento essencial.
Como em qualquer outro sector da sociedade, a educação
tem de estar preparada para todas as eventualidades. Após a
modernização e disponibilização de novas tecnologias, com o
advento da transformação digital, a escola deveria ter-se acautelado também para uma modalidade educacional não presencial, que permitisse cobrir algumas lacunas e eventualidades da
educação presencial.
No futuro, é inevitável que tenhamos de conviver com o
E@D, apesar de não ser fácil, sobretudo em alguns níveis de
ensino. Mas temos de preparar essa necessidade e devemos
prepará-lo de forma gradual num contexto de ensino presencial, mesmo que seja como complemento a esse sistema. É que
ensinar e aprender a distância tem características muito próprias, que não se adquirem de um dia para o outro e que não
podemos transformar levianamente num “ensino presencial”
com câmara e microfone. Isto não é propriamente E@D, mas
muitas vezes um retorno a um ensino tradicional unidirecional,
expositivo e escolástico.
Para o E@D, a escola tem de preparar-se para uma utilização adequada dos ambientes virtuais de aprendizagem; para
uma mediação didática e pedagógica que ocorre da utilização
de meios e tecnologias variadas; para competências de organização da aprendizagem / ensino em tarefas interativas e de feedback contínuo, para que os alunos sejam capazes de organizar as suas ideias/ conhecimentos e compartilhá-los de forma
autónoma. Este tipo de mediação propicia a cooperação e a
interatividade e só ressalta a importância da educação a distância nos dias atuais.
Apesar do sistema de ensino à distância ser semelhante à
escola convencional com relação aos componentes (aluno >
docente > comunicação > estrutura), o ponto diferencial está na
Estrutura e Organização.
Clube de Jornalismo
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ONDE PARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
A Escola-sede regista 33 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 precisamente 13 anos, coube agora a vez a um ex-aluno que, após o cumprimento do 1º ciclo na exescola primária da Vila, desenvolveu aqui o seu percurso do 5º ao 12º ano, entre os anos letivos
de 1989/1990 e 1998/99, tendo frequentado e concluído o ensino secundário, no curso tecnológico de Administração, do agrupamento 3 – económico-social.
Seguiu-se o ensino superior, com a licenciatura em 1º Ciclo do Ensino Básico, no Instituto
Politécnico de Viseu, concluída em 2005.
Atualmente, exerce a atividade profissional de Cervejeiro.
O nosso ex-aluno
Referimo-nos a Luís Carlos Batista de Carvalho, que visitámos no início do passado
aquando da sua entrada
mês de junho, no seu local de trabalho, o café da Ínsua.
na Escola C+S

- Concluído o 1º Ciclo, ingressou na atual escolasede do agrupamento, ex-escola C+S, até à conclusão do
12º ano. Que recordações guarda desse tempo?

- Foram bons tempos. Tive a possibilidade de ter colegas que ainda hoje são amigos, professores que ainda hoje
lecionam na escola e que foram essenciais para o meu futuro, para me ajudaram na minha formação e no cumprimento dos meus objetivos.
- Há algum episódio em especial, como estudante,
que não esquece e queira partilhar connosco?
- Talvez algumas brincadeiras, mais especificamente

por altura do Carnaval. Foram momentos que ficarão para
sempre, não só por ter participado nelas, mas também por
serem brincadeiras que fazíamos e que agora já não se costumam fazer.
- Optou por um curso tecnológico quando ingressou
no ensino secundário. Porquê?

- Tinha a ver, se calhar, com os objetivos que tínhamos. Não se pensava muito em prosseguir, mas em conseguir fazer o 12º ano. Neste sentido, a vertente tecnológica
permitia uma entrada mais rápida no mercado de trabalho.
Na época, escolhi Economia, o que me parecia útil, por
exemplo, para trabalhar num escritório logo após a conclusão do Ensino Secundário.
- Seguiu-se o ensino superior no curso de 1º Ciclo
do E. Básico. Porquê essa opção?

- Teve a ver com os exames nacionais. Eu não tinha
Matemática e isso limitou bastante o leque de escolhas no
acesso ao Ensino Superior. Tinha poucas opções. Como tenho uma irmã que também leciona, optei por seguir os passos dela. Então, enveredei pelo 1º Ciclo.
- A formação no ensino superior correspondeu às
suas expetativas?

- Em parte, sim, pois trabalhar com crianças era algo
que gostaria de fazer, mas, como os postos de trabalho foram reduzindo progressivamente nesta área, foi-me difícil
continuar, ingressar numa escola e lecionar durante todo o
tempo. Então, optei por outra área.
- Pode resumir-nos o seu percurso e experiência
profissional?

- Tirei o Curso do Professor do 1º CEB, como referi, o
que era o meu objetivo principal. Entretanto, como não
fiquei logo colocado, comecei a fazer outras coisas. Dei

formação numa escola para adultos. Depois acabou e optei
por outro tipo de vida. Comecei a trabalhar aqui no café da
aldeia. Como não permite um rendimento muito significativo e tinha tempo livre, acrescentei a apicultura; mais tarde,
surgiu a ideia da cerveja. Pelo facto de ter o hotel aqui ao
lado, com a possibilidade de ter clientes oriundos de diversos países, com mentalidades e culturas diversas, comecei
a entrar no mundo da cerveja.
- Aprecia a sua profissão? Se sim, o que é que
mais o seduz nessa atividade?

- O que mais gosto de fazer é estar aqui no café, conhecer e relacionar-me com as pessoas, com os seus diferentes gostos e interesses, diferentes nacionalidades e culturas,... Também gosto muito da apicultura.

- Se não tivesse essa profissão, que outra(s) área
(s) poderia(m) ter sido ou podem ainda ser opção? Porquê?

- Profissão… não é fácil, porque, como digo, gosto
mesmo disto. Se calhar, se tivesse sido outra pessoa a ficar
com isto ou se não gostasse do que fazia, já teria fechado,
já teria procurado outro tipo de trabalho. Este estabelecimento não revelaria… estaria igual ao modo como estava
há vinte anos, sem sofrer evolução. Assim, atualmente tem
um “toque meu” em tudo, desde o interior à esplanada.
- É o mentor da
marca de cerveja artesanal AUSNI (anagrama
de Ínsua, como amor é
de Roma). Fale-nos um
pouco dessa experiência (como e quando
surgiu, como aprendeu
a arte cervejeira, que
variedades tem, aceitação/implantação
no
mercado…).

- A cerveja surgiu
como um complemento
ao café, em conversa
com amigos. Sempre fui
uma pessoa com dinamismo e vontade de fazer diversas coisas.

(Continua na página seguinte)
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Comecei com a parte das abelhas, depois enveredei
pelos cogumelos (à época, as pessoas ainda não estavam
muito recetivas…).
Em tom de brincadeira, um dos colegas perguntou-me
por que, já que gostava de fazer um pouco de tudo, não me
dedicava a fazer cerveja. Respondi que não deveria ser
muito simples, não deveria ser apenas pegar numa panela e
misturar os ingredientes…
Entretanto, meditei sobre o assunto e sobre a possibilidade de frequentar uma formação naquela área, de modo
a poder vir a ter a minha própria cerveja no meu bar. E fiquei com aquele “bichinho”! Passados alguns dias, por coincidência, estava na internet e vi um kit de cerveja à venda.
Comprei-o, comecei a pesquisar sobre os diferentes modos
de fabrico e a ver vídeos sobre o assunto. Posteriormente,
fiz uma ou duas cervejas (acho que correu bem). Um dia,
conheci um senhor que foi a pessoa que mais me influenciou até agora, a nível de cerveja e de bar. Conversámos e
ele entendeu que tinha potencial para ir mais longe. Deume bastantes conselhos. Também frequentei vários
workshops, em Lisboa e no Porto, nas fábricas de grandes
marcas. Comecei a fabricar cada vez mais, de modo mais
aprofundado e com mais qualidade.
Em relação às variedades, tenho bastantes; neste momento, tenho vários estilos: pilsner, lager, entre outras.
Também tenho outras variedades, com frutas: mel (que é
meu), framboesas (do meu vizinho), a nossa maçã Bravo
de Esmolfe,… A ideia é pegar no que existe aqui no nosso
concelho e levá-lo o mais longe possível.
Quanto à implementação no mercado, nós somos obrigados a ter tudo registado. Fui à Alfândega de Aveiro tratar
de todo o processo. Só depois disto se pode entrar no mercado. Neste momento, vendo para diversos locais e já posso sentir-me confortável.

Julho de 2020
(CONTINUAÇÃO)

dia, há cuidados redobrados. Por isso, acho que esta pandemia também teve os seus aspetos positivos, exigindo um
patamar de segurança para o futuro.
- Já alguma vez colocou a hipótese de emigrar e
deixar o nosso País?

- Já o fiz. Estive cerca de dois meses em França, mas
não gostei. É um país bonito para se visitar, mas não me
adaptei. Se não tivesse tido a oportunidade de ter aqui este
trabalho, talvez tivesse ficado. Contudo, emigrar está fora
de questão.
- Que ligação mantém com a sua terra (Ínsua) e
Penalva do Castelo?

- Uma relação estreita, naturalmente. Tento divulgar
os produtos daqui, levando Penalva, a Ínsua o mais longe
possível, tanto que o próprio nome da cerveja é, precisamente, Ínsua ao contrário – “AUSNI”. Atualmente, vendo
para França, Estados Unidos, Itália e é um pouco da nossa
terra que aí vai!
- O que gosta de fazer nos seus tempos livres?

- Gosto de ir para o campo e de passar o tempo em
contacto com a natureza. Acho que é por isso que tenho as
abelhas (apesar de ser alérgico!). Gosto de ficar a observálas!
- Obrigada pela disponibilidade e felicidades!

Entrevista conduzida por:
Jéssica Rodrigues e Juliana Sousa, 11ºB

- Recentemente, ter-se-á ressentido do efeito da
pandemia associada à COVID19, com o encerramento
forçado do seu negócio. Como lidou ou está a lidar com
tal cenário?

- Cumprindo as regras e levando os outros a fazer o
mesmo. No fundo, é uma nova realidade a que temos de
nos habituar. A população tinha hábitos enraizados, por vezes, até de higiene, que promoviam o facilitismo… Hoje em
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Entrevista ao Presidente da Associação de Estudantes
1- Diz-nos como te chamas e que idade tens.
- Chamo-me Thomas Pinto Matos e tenho 18 anos.
2- Que ano e Curso estás a frequentar?
- Estou no 12º ano, no Curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades.
3- Conta-nos como surgiu a ideia de formação desta lista
para as eleições da Associação de Estudantes.
- A lista estava a ser criada e vieram falar comigo para saber se queria fazer parte da mesma, assumindo o cargo de
presidente. Acharam que eu era a pessoa ideal para esse
cargo.
4- Por quantos elementos é constituída a lista e que anos
frequentam esses alunos?
- A lista é constituída por cerca de 40 elementos, desde o
7° até ao 12° ano.
5- Explica-nos quais são os vossos principais projetos.
- Neste momento, o nosso principal objetivo é fazer com
que a escola seja mais "amiga" do ambiente. Queremos, primeiramente, tentar colocar ecopontos nos diferentes
blocos, sensibilizando a população escolar para a necessidade de preservação do meio ambiente. Além disso, é também
uma questão de cidadania.
6- Como decorreu a semana do processo das eleições?
- Correu bem! Foi uma semana divertida para todos, eu
acho. Muito corrida, mas, acima de tudo, acho que conseguimos fazer algo diferente e também conquistar os nossos
objetivos.
7- Conta-nos como te sentiste depois de conhecer os resultados.
- Depois do conhecimento dos resultados, fiquei satisfeito
por saber que os alunos confiaram em nós e que gostaram
das nossas ideias/campanhas. Quer eu quer os restantes
membros da lista, todos ficámos agradados após os resultados positivos. Agora temos de trabalhar para merecer a con-

fiança que depositaram em nós.
8- Na tua opinião, quais as características que um candidato
a Presidente da AE deve ter?
- Primeiro de tudo, tem de demonstrar confiança, colocar a
vergonha de lado e não ter medo de falar para/com os alunos.
Deve também demonstrar que
está sempre disponível para os
seus colegas e defender as ideias iniciais até ao fim.
9- No contexto da sociedade
atual, o que pensas da formação dos jovens e da respetiva
inserção
no
mundo
do
trabalho?
- Na minha opinião, o tema da inserção dos jovens no mundo do trabalho deveria ser mais aprofundado na escola, por
forma a conhecermos melhor os diversos domínios e a podermos fazer uma escolha consciente. Muitos entram para o
mundo do trabalho sem grandes conhecimentos sobre o
mesmo. É um mundo complicado e exigente, em que todos
têm de dar o seu melhor para alcançar os objetivos a que se
propõe.
Com um maior conhecimento e uma prática mais aperfeiçoada, já nos sentiríamos com maior confiança e predisposição.
Também uma maior orientação em relação a tudo o que seja administrativo poderia ajudar, cada um de nós, a perceber
melhor o que nos espera quanto às saídas profissionais .
Entrevista conduzida pelo Clube de Jornalismo
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“9º e 12º ano! – E agora?!”
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 convidate a revelares um pouco das tuas emoções e dos teus anseios…

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 novos?
Alexandra Gomes, 9ºB
1. Pretendo seguir o curso CientíficoHumanísticos de Ciências e Tecnologias.
2. Gosto mais das disciplinas que estão
relacionadas com as Ciências do que
propriamente com a História e as Línguas. Também porque acho que aquela
área abre mais portas para depois
prosseguir estudos.
3.Para além de estar com os meus colegas e de crescermos
juntos, notei que a cada ano que passava aprendia sempre
mais alguma coisa.
4. Os momentos que considerei mais difíceis foram, sem dúvida, os momentos de avaliação: testes, orais, apresentações
de trabalhos, entre outros.
5. Sim, ando nos Escuteiros.
6. Aos alunos mais novos só aconselho a estudarem muito,
porque, se assim não for, não poderão ter certamente o futuro que desejariam.

Inês Frias, 9ºB
1. Pretendo seguir o curso CientíficoHumanísticos de Ciências e Tecnologias.
2. Decidi escolher esta área porque
todas as profissões ou cursos de que
gosto dependem da mesma.
3. Gosto do facto de a escola ter muito
espaço e os dois campos onde podemos fazer jogos.

4. Penso que os momentos difíceis que passei não foram catastróficos e que de todos eles me tornei uma pessoa melhor.
5. Eu integrei-me no grupo de futsal feminino.
6. Que mudanças são necessárias e na maioria das vezes boas então que não precisam de estar nervosos ou assustados
porque vai correr tudo bem.

Francisca Teixeira, 9ºA
1. A área de estudos que pretendo
seguir é Ciências e Tecnologias.
2. Embora numa fase inicial estivesse
inclinada para o curso Científico Humanístico de Humanidades, optei por
escolher o outro porque abrange mais
áreas de trabalho com que eu me
identifico.
3. Ao longo dos três ciclos, o que mais me agradou na escola
foi o ambiente escolar, que eu até considero bastante tranquilo e agradável.
4. Sim, alguns momentos foram realmente difíceis, mas tudo
se consegue ultrapassar se formos persistentes e se nos focarmos naquilo que realmente queremos.
5. Sim, pratico natação.
6. O conselho que eu deixo aos colegas mais novos é que se
dediquem muito ao estudo e não se esqueçam de fazer pesquisas sobre as diversas áreas profissionais, para saber em
que estas consistem. Só assim é que podem encontrar uma
área com que se identifiquem.

Mariana Ferreira, 9ºA
1. Planeio prosseguir os meus estudos
no curso Científico-Humanístico de
Ciências e Tecnologias.
2. Fiz esta opção porque é a área de
estudos que me oferece uma maior
diversidade de saídas profissionais e
também porque as disciplinas desta
área são aquelas com que mais me
identifico.
3. Um pouco de tudo, desde a turma, pelas amizades que fiz,
o carinho dos professores e dos funcionários.
4. Alguns, mais especificamente a crise pandémica que vivemos, que alterou os nossos hábitos, entre os quais o ensino.
5. Sim, pratico natação, faço caminhadas e integro um grupo
de cantares que me desafiou recentemente a aprender a
tocar um novo instrumento musical.
6. Aconselho todos os meus colegas mais novos a que estabeleçam metas e a organizarem o estudo de forma a conciliar atividades extracurriculares, pois há tempo para tudo,
desde que se tenha vontade.
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“9º e 12º ano! – E agora?!” (Continuação)
Francisco Romão, 9ºA
1. A área de estudos que pretendo
seguir é o curso profissional de Eletrotecnia.
2. A razão desta opção é por ser o curso onde me encaixo melhor, pensando
sempre no futuro.
3. O que mais me agradou ao longo
destes três ciclos foram as amizades
que criei e as boas recordações que, sem dúvida, levo para a
vida.
4. Sim, tive momentos mais difíceis, mas consegui sempre
“dar a volta por cima”, com a ajuda dos meus colegas, pais,
professores, …
5. Sim, faço parte do Rancho Folclórico de Penalva do Castelo.
6. Um dos conselhos que quero deixar aos alunos mais novos
é que lutem sempre pelos seus objetivos, sem desmoralizar,
que aproveitem estes momentos em que são mais novos e
que nunca se cansem de aprender.

mentos difíceis, porque me sentia cansada, mas, ao mesmo
tempo, pouco satisfeita com o meu desempenho. Mas tudo
se resolveu e consegui superar essa fase, com muita ajuda
dos meus pais, amigos e professores.
3. Agradou-me ver, ao longo de tantos anos, que há diversos
tipos de professores, e, felizmente, contrariamente ao que a
maioria dos estudantes pensa, há muitos professores que
realmente se importam com o nosso desempenho e o nosso
bem-estar.
Claro que este percurso também me ajudou a crescer imenso
como pessoa, e ter podido partilhar e assistir ao crescimento
com os amigos que fiz ao longo deste percurso foi, sem dúvida, muito encorajador e importante para o meu desenvolvimento pessoal.
4. O meu objetivo daqui em diante é seguir Enfermagem.
Continuar a progredir, tanto a nível pessoal, como profissional.
5. Quero seguir Enfermagem porque sempre me interessei
muito pela área da saúde e porque me identifico com essa
profissão de entreajuda. Sei que, se conseguir realizar este
meu objetivo, vou ser uma pessoa realizada a nível profissional, que sempre foi um dos meus principais propósitos.
6. Provavelmente as inseguranças de não serem capazes de
fazer o que desejam, ou de não alcançarem o estatuto que
tanto ambicionaram.
7. Os estudos sempre me ocuparam bastante tempo. No entanto, sempre arranjei tempo para os Escuteiros, para dar
Catequese e para a família.
8. Desejo-vos o “clichê” do costume: que não se deixem enganar pelas facilidades e que lutem verdadeiramente pelo
que querem, porque, se não o fizerem, ninguém o fará por
vocês. Sonhem alto, mas sempre com os pés no chão, ou seja, não se iludam com impossibilidades, mas não deixem,
nunca, que vos imponham limites, porque os vossos limites
são vocês próprios. Aproveitem a escola e os vossos amigos,
porque, certamente, irão sentir saudades.

12º ano
1. Qual o curso que frequentaste e como foi o teu percurso escolar nesta escola?
2. Tiveste, certamente, momentos que consideraste mais
difíceis…
3. Durante o tempo em que frequentaste a escola, o que
mais te agradou?
4. Visto que estás a terminar o teu percurso, o que pretendes fazer daqui em diante?
5. Explica-nos a razão dessa opção.
6. No teu entender, quais são os principais problemas
com que os jovens de hoje se defrontam?
7. Conta-nos como ocupas os teus tempos livres.
8. Para terminar, há algum conselho que queiras deixar
aos alunos, sobre como alcançar êxito escolar?
Mara Almeida, 12ºA

1. Frequentei o curso científicohumanístico de ciências e tecnologias.
Considero que tive um percurso esco1. Frequentei o curso de Ciências e
lar muito bom, trabalhoso e cheio de
Tecnologias. O meu percurso escolar
desafios, para o qual a ajuda de algufoi bom. Como acontece com qualquer
mas pessoas foi essencial, como a miestudante, houve disciplinas em que
nha turma, que sempre me apoiou e
tinha maior dificuldade, devido à exiajudou nos momentos mais difíceis, os professores, que me
gência e à matéria lecionada, mas, de
ajudaram na minha aprendizagem e sempre se mostraram
forma geral, posso concluir que foi um
disponíveis, os assistentes operacionais, que sempre nos propercurso estável, benéfico e significanporcionaram as melhores condições para realizarmos o noste.
so trabalho e estudo, e, por fim e mais importante, os meus
2. Sim, momentos em que, devido à pressão exigida pelo cur- pais e o meu irmão, que sempre me apoiaram em tudo e
so, abalei um bocado em termos psicológicos. Foram mo- nunca me deixaram desistir. Sem a ajuda e o apoio deles,

Carolina Ferreira, 12ºA
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Entrevista “9º e 12º ano! – E agora?!” (Continuação)
nunca teria conseguido atingir os meus objetivos.
2. Houve momentos difíceis, como o 11º ano, por exemplo,
que é um dos anos mais importantes. Foi muito cansativo e
requereu muito esforço e trabalho; no entanto, os amigos e
professores também ajudaram nesse processo. Acho que o
mais importante é que, por mais difícil que seja, nunca devemos desistir, mas esforçarmo-nos ainda mais, dando sempre
o nosso melhor.
3. Durante o tempo que frequentei a escola, o que mais me
agradou foi de facto ter pertencido à minha turma e de me
terem calhado os melhores professores. Eles sempre nos
apoiaram muito e foram fundamentais na minha aprendizagem, assim como crescimento pessoal. No que diz respeito à
minha turma, nós sempre nos apoiámos uns aos outros,
tínhamos uma competitividade saudável entre todos, o que
fazia com que todos dessemos sempre o nosso melhor, e isso
sempre me ajudou e puxou muito por mim, principalmente
nos momentos mais difíceis.
4. Daqui em diante, pretendo tirar um curso relacionado com
a área da Saúde.
5. Escolher o que queres fazer daqui em diante não é uma
tarefa fácil. Na minha opinião, o mais importante é escolhermos algo que nos alegre, que tenhamos gosto em fazer. No
meu caso, a área da saúde sempre me fascinou desde pequena, a forma como o nosso organismo funciona, como se tratam certas doenças e, o mais importante, sempre senti um
desejo profundo em ajudar as pessoas. Assim que descobri
do que gostava e me fazia feliz, decidi seguir algo relacionado com esta área.
6. Na minha opinião, o principal problema que os jovens enfrentam nos dias de hoje é o facto de terem tudo o querem
sem precisarem de se esforçar para tal e, consequentemente, deixam de querer assumir responsabilidades, estudar e
assegurar e lutar pelo seu futuro, ficando dependentes dos
outros.
7. Nos meus tempos livres, costumo fazer coisas que gosto e
que me relaxam, como ler um livro, ver alguma série ou conviver com os meus amigos.
8. Acho que o mais importante é, primeiramente, definir um
objetivo, como, por exemplo, o curso que querem seguir ou
certas notas ou média que querem atingir. Após terem um
objetivo, torna-se mais fácil progredirem nos estudos, pois já
sabem pelo que lutar. E, por fim, como tudo na vida, é preciso muito trabalho, esforço e dedicação, porque sem trabalho
não se obtém resultados. A concentração nas aulas e a organização das tarefas diárias facilitam esse trabalho.

Daniela Costa, 12ºC
1. Frequentei o curso de Técnico Auxiliar de Saúde. Foi um
processo enriquecedor.
2. Os momentos que considerei mais difíceis foram os períodos da formação em contexto de trabalho (estágio em insti-

tuição), que foram cumpridos em alturas de muito calor, coisa que não facilitava muito.
3. O que mais me agradou foi realmente conhecer tantos professores e
colegas de turma que levo para a minha vida.
4. Daqui em diante pretendo seguir
para o ensino superior, na área da Saúde.
5. Devido ao facto de querer ser uma pessoa que gosta de
aprofundar conhecimentos.
6. Hoje em dia penso que um dos problemas com que os jovens se defrontam mais seja a ansiedade. A educação em
Portugal é muito exigente.
7. Para ocupar os meus tempos livres, vejo filmes e séries e,
um dos meus favoritos, ouço música.
8. Para um maior êxito escolar, aconselho a não acumularem
matéria e a fazerem um estudo diário.

Renato Figueiredo, 12ºD
1. O curso que frequentei durante estes 3 anos foi o de Técnico de Eletrotecnia. O meu percurso escolar foi de facto
bom, pois deu para reter muitos conhecimentos, aprendizagens e amizades para a vida toda!
2. Claro que sim! No desenrolar do
meu percurso escolar, houve momentos mais fáceis e outros nem tanto,
mas todos os momentos foram ultrapassados com a ajuda dos professores
e colegas.
3. Durante o tempo em que frequentei
a escola, aquilo que mais me agradou
foi o facto de poder aprender um bocado sobre tudo, muito
além da matéria e das disciplinas, e o intercâmbio no espaço
escolar, que foi muitíssimo importante para se fazerem amizades para a vida!
4. Num futuro próximo, vou entrar no mercado de trabalho,
optando por fazer uma formação adicional fora do horário
de trabalho, bem como outras formações que se mostrem
valiosas.
5. A meu ver, ao entrarmos no mundo do trabalho irá dar
para percebermos se é mesmo esse o caminho que desejamos seguir ou se ainda é “cedo” para entrar já nesse campo da vida. O fator “monetário” também tem uma grande
relevância nessa escolha!
6. Na minha perspetiva, existem de facto alguns problemas
com que os jovens se deparam, desde a falta de emprego na
área que a pessoa em questão domina e/ou idealiza traba(Continua na página 14)
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Numa organização conjunta Comunidade IntermuO Agrupamento de Escolas de Penalva do
nicipal (CIM) Dão Lafões, Município de Penalva do CasteCastelo participou, mais uma vez, na iniciativa Parlo e AEPC, e no âmbito da 9ª edição do projeto
lamento dos Jovens, no Ensino Básico e no Ensino
"Empreendedorismo nas escolas de Viseu DãoSecundário. Violência Doméstica e no namoro foi o
Lafões”, realizou-se, no passado dia 3 de março, uma tema proposto para este ano, para os dois ciclos de
Conferência Teen, destinada aos alunos do ensino se- ensino envolvidos.
cundário profissional, que teve como objetivo principal
proporcionar a estes discentes o contacto com jovens emO programa Parlamento dos Jovens é organizado
preendedores e conhecer as suas histórias contadas na
pela Assembleia da República (AR), em colaboração com
primeira pessoa.
outras entidades nomeadamente o IPDJ, com o objetivo
Para tanto, a conferência contou com a presença de
de promover a educação para a cidadania e o interesse
um empreendedor local/municipal, Luís Carvalho, que se
dos jovens pelo debate de temas de atualidade. O tema
dedica à produção de cerveja artesanal (marca AUSNI,
deste ano é bastante atual e está na ordem do dia das
anagrama de Ínsua, onde reside e explora o café local), e
preocupações de todos, na medida em que vamos comede um empreendedor originário de Coimbra, José Pedro
çando a sentir os seus (nefastos) efeitos.
Moura, “um Hipster dos anos 70 e de onde, afirma, não
No ensino básico o tema foi Violência Doméstica
querer sair e que fez parte da equipa que criou a Book in
e no Namoro - da sensibilização à ação! e no ensino
Loop. A Book in Loop é uma spin-off da Universidade de
secundário Violência Doméstica e no Namoro - como
Coimbra, incubada no Instituto Pedro Nunes e na Startup
garantir o respeito e a igualdade?
Lisboa, cujo objetivo é ajudar as famílias portuguesas a
O programa desenvolveu-se em várias fases, ao
reduzir os custos dos manuais escolares, bem como a longo do ano letivo, e teve como objetivos: incentivar o incombater o desperdício com o qual estamos familiariza- teresse dos jovens pela participação cívica e política; sublidos.”
nhar a importância da sua contribuição para a resolução de
questões que afetam o seu presente e o futuro individual e
coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos
do poder político; dar a conhecer o significado do mandato
parlamentar e o processo de decisão da Assembleia da
República (AR), enquanto órgão representativo de todos os
cidadãos portugueses, e incentivar as capacidades de argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade da maioria.
Até ao final do primeiro período letivo, decorreu a
primeira fase - a fase de escola – e os nossos jovens organizaram-se em listas e debateram o tema para redigirem
as suas propostas.
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Aconteceu nas bibliotecas escolares…

Projeto “Saúde Oral Bibliotecas Escolares”
O projeto está a ser desenvolvido no Agrupamento
de Escolas de Penalva do Castelo pela professora bibliotecária e os enfermeiros Luís e Filipa, sendo direcionado para
alunos do pré-escolar.

Em janeiro, decorreu uma conferência-debate com
o Deputado do PSD António Lima Costa, do círculo de
Viseu, e realizaram-se a campanha eleitoral e as respetivas eleições, no dia 23, em que concorreram 5 listas no
ensino básico e 3 no ensino secundário, cada uma fazendo valer as suas medidas para combater esse cancro social que é a violência doméstica e no namoro.
Na sessão escolar de cada ciclo, ocorrida no final
de janeiro, os alunos que integraram as listas debateram
as suas medidas e selecionaram as que representaram o
AEPC na sessão regional, que ocorreu no início do mês
de março.
Devido à pandemia COVID19, a iniciativa foi suspensa e prosseguirá no próximo ano letivo com os mesmos temas deste ano, para que se conclua com a sessão
nacional.
As professoras responsáveis:
Maria do Céu Gonçalves (Ensino Básico)
e Paula Portugal (Ensino Secundário)

A professora bibliotecária e os
enfermeiros deslocaram-se, durante o
mês de janeiro, a todos os Jardins de
Infância para dinamizar sessões de
sensibilização sobre a higiene oral e
proceder à distribuição de um Kit de
higiene oral a cada aluno. Foi lida e
ouvida a história “Pedro aprende a
lavar os dentes”.
Durante a leitura os alunos
responderam a questões sobre o tema. Os enfermeiros informaram sobre as consequências de uma má ou
inexistente higiene oral. Os alunos
estiveram atentos, sempre prontos a
responder, a questionar e a contar as
suas histórias/aventuras com as lavagens dos dentes e idas ao dentista.
Esta atividade teve a colaboração preciosa das educadoras. Foi ainda distribuído aos encarregados de educação um questionário sobre hábitos de higiene oral.

“9º e 12º ano! – E agora?!” (Continuação)
balhar, bem como o facto de trabalharem numa área com
que numa área com que não se identificam, originando assim
desinteresse e desleixo por parte dos jovens.
Apesar de não ter muito tempo livre, sempre que posso
aproveito esses momentos com amigos e família, além do
desporto, que está sempre presente também!
Na minha opinião, sou a favor de que devemos seguir o nosso instinto, optando por uma área com a qual nos identifiquemos e que nos cative mais. Depois, ao longo do tempo e
das vivências, vamos tendo sinais e certezas daquilo que futuramente podemos ou queremos fazer e aí começa a ser
cada vez mais interessante!
Termino com um slogan: “Trabalha com amor e na área de
que mais gostas, e não trabalharás nem um dia!”
Entrevistas conduzidas pelo Clube de Jornalismo

Sessão literária com a escritora
Cristina Carvalho
No dia 6 de fevereiro, os alunos
do oitavo ano foram agraciados
com a presença da escritora
Cristina Carvalho. Tudo aconteceu no auditório da escola
sede, pelas 15h00. Os alunos
tiveram a oportunidade de ouvir
histórias sobre a história “O
gato de Uppsala”, bem como de
colocar as suas questões/
dúvidas sobre o processo criativo de escrita.
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Aconteceu nas bibliotecas escolares…
A autora Cristina Carvalho referiu várias vezes que
a atividade leitora é uma atitude que exige determinação,
paciência, solidão e, por isso, deve ser cultivada, uma vez
que vai contribuir para uma melhor compreensão do que
nos rodeia e ajuda a ter uma escrita muito mais criativa.
No final da sessão, foram autografados alguns
livros.
As alunas Daniela
Costa e Maria
Ferreira, do Clube
de
Jornalismo,
entrevistaram
a
escritora.

Concurso Nacional
de Leitura – 1ª Fase
A 1ª Fase do Concurso Nacional
de Leitura decorreu no dia 13 de
fevereiro no auditório da Escola
Básica e Secundária de Penalva do
Castelo. Participaram 21 alunos do
1º Ciclo, 31 alunos do 2º Ciclo e 5
alunos do 3º Ciclo.
Os elementos do júri foram a Coordenadora Interconcelhia, professora Alcina Correia, o
Bibliotecário da Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo, Manuel Luís Ferreira e Madalena Viegas, professora
de português no Agrupamento de Escolas de Penalva do
Castelo.
A Dr.ª Cláudia Sousa foi a animadora do evento
que entusiasmou o público com a sua mala cheia de histórias.

As bibliotecas escolares
estão em linha
Visitem o Blogue e o facebook
das bibliotecas escolares!

http:bibliotecasaepc.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Bibliotecas-Agrupamento-EscolasPenalva-do-Castelo

BOAS LEITURAS! BOAS VIAGENS!
BOAS DESCOBERTAS!
A Professora Bibliotecária: Edite Angélico
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MoMa (Mobile Museum Abroad)

1ª mobilidade com alunos em Delmenhorst (Alemanha)
No âmbito do projeto Erasmus+ MoMa (Mobile Museum Abroad) e após termos noticiado a primeira atividade preparatória, que decorreu na escola, e anunciado,
também na edição de dezembro de 2019 deste jornal, a
realização da primeira mobilidade, é com grande satisfação que vimos confirmar a concretização do 1º encontro
LLT (Language Learning and Teaching), na Alemanha, de
9 a 16 de fevereiro último, em tempos pré-pandemia.

Seguem-se registos de alunos participantes, bem
como fotografias que ilustram o ambiente vivido em terras germânicas da Baviera.

aos parâmetros de ir com a escola, com as mesmas pessoas (amigos e professores) e com a probabilidade de não
ver todas as pessoas que conheci desta vez.»
Kassandra Almeida, 12ºA

«No mês de fevereiro, na semana de 8 a 14, tive o
prazer de participar no projeto MoMa’s, que decorreu na
Alemanha. Foi uma das experiências mais enriquecedoras que já tive.
No sábado, quando chegámos à Alemanha, eu estava super ansiosa e nervosa, uma vez que era a primeira
vez que participava neste projeto. Nesse dia, como chegámos tarde, só deu para conhecer a Reka (a rapariga
que me iria acolher), a mãe dela e o namorado da mãe.
Foram logo muito acolhedores e simpáticos comigo.
Ao longo do tempo, ia percebendo que eles falavam
mais do que uma língua e, após a Reka me explicar, percebi que falavam Húngaro, Alemão e Inglês. O que, para
mim, foi logo um extra super fascinante.
No domingo, tive a oportunidade de andar de patins
no gelo com a Reka, com a Lara e com a Leena, que era
quem estava a acolher a Lara. Fomos para o “ParadiceDie Bremer Eissporthalle”, onde podíamos praticar diver-

«Para ser honesta, antes do início desta experiência não tive expetativas de que viesse a ser uma das pessoas escolhidas para o projeto e, assim, também não ficaria triste ou desiludida. No entanto, agora sei que, independentemente das expetativas que eu pudesse ter, elas
não seriam nada, comparadas com o que vivi e experienciei em Delmenhorst. Sem sombra de dúvidas que esta vai
ser uma experiência que vou levar comigo para toda a vida e, no futuro, quando me recordar dela, vou recordá-la
com carinho e sentir saudades.
Como era de esperar, devido ao facto de ser um
projeto internacional, nós tivemos a possibilidade de nos
relacionarmos e convivermos com pessoas de diferentes
idades, culturas, crenças, religiões, gostos, mentalidade.
Na minha opinião, tal experiência abriu-me os olhos e a
mente para o mundo, ajudou-me a ampliar os meus horizontes e, consequentemente, ajudou-me a desenvolverme, não só como cidadã de uma sociedade, mas também
como pessoa individual. Eu sinto que esta semana me fez
crescer e ajudou-me a melhorar as minhas habilidades
para viver numa cidade ou num país desconhecidos. Como eu vivo com a minha avó e fomos sempre só nós as
duas, eu dependo bastante dela, e toda esta experiência
ensinou-me a "sobreviver" de certa forma sem depender
tanto dela.
Claro que nem tudo foi um "mar de rosas". Houve
alguns inconvenientes e contratempos, mas, fora isso, foi
uma viagem incrível e eu tenho bastante pena de não a
poder repetir. Quando digo não a poder repetir, refiro-me
________________________________________________________________________________________________________________
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MoMa (Mobile Museum Abroad) (Continuação)

Foi a minha primeira vez a andar de patins no gelo. bem cedo e fomos passear para um parque enorme. PerEstava mesmo ansiosa, mas correu tudo bem e, para meu mitiu-nos fazer uma retrospetiva da semana e relaxar.
espanto, eu não era assim tão má. E claro que a Reka e a
Leena já eram bem mais experientes; por isso, estavam
sempre a ajudar-nos e a dar-nos motivação para não desistirmos.
Nos dias seguintes, houve uma tempestade na Alemanha, portanto a escola foi cancelada na segunda-feira e
então passámos o dia a descansar e a jogar alguns jogos.
Na terça-feira, tudo voltou ao normal e começámos o
projeto. Fomos para o “Nordwolle Museum”, o qual tinha
uma história super interessante. No Museu, conhecemos
os outros alunos que estavam no projeto e constituímos
alguns grupos internacionais, em que trabalhámos diversos assuntos relativos ao Museu.
À noite, fomos para a cidade e comemos waffles,
juntamente com outros alunos do projeto. Depois disso,
tivemos de ir para a biblioteca da escola para nos juntarmos em grupos e fazermos alguns jogos para “quebrar o
gelo”.
Para concluir, estou muito grata por ter tido esta oporNa quarta, apresentámos a nossa shoebox. Estáva- tunidade e, mais do que isso, serei eternamente grata à
mos todos nervosos mas correu tudo bem. De uma forma família que me acolheu, que sempre me fez sentir bemgeral, os professores estavam todos orgulhosos, o que me vinda e como se estivesse em casa. E agradeço também
fez sentir muito feliz.
aos professores, porque sem eles nada disto seria possíNa quinta e na sexta, juntámo-nos novamente em vel.
grupos internacionais e estivemos a trabalhar nas
Este projeto foi uma excelente forma de crescimento
“suitcases”. As “suitcases” consistiam em, através de uma pessoal.»
mala de viagem, expor a história e os elementos mais imCarolina Ferreira, 12ºA
portantes de cada país (Letónia, Itália, Portugal, Roménia,
Polónia e Alemanha). Trabalhámos imenso neste projeto.
«Parece que foi ontem, mas a verdade é que já lá vão
Foi incrível conhecer os outros alunos e até fazer alguns
amigos. Foi extremamente enriquecedor trabalhar com quatro meses desde que partimos para Delmenhorst. Enpessoas com ideias diferentes das nossas e alguns com tre os dias 8 e 15 de Fevereiro deste ano tive o prazer de
participar no intercâmbio de estudantes na Alemanha, no
uma criatividade fora do normal.
A minha “suitcase” era a da Roménia. Adorei conhe- decurso do projeto MoMa.
Durante a semana que passei na Alemanha cresci,
cer todas as atividades
tradicio- aprendi e testemunhei. A minha capacidade de comunicar
nais do país e foi testada 24/7 (uma expressão comum em inglês que se
aperceber-me de refere a 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja,
que os Romenos, constantemente) e esse foi o melhor e maior desafio do
em geral, são projeto. Voltava-me para um lado e conhecia uma polaca,
bastante artísti- voltava-me para o outro e já estava a falar sobre música
cos e talentosos. com um romeno.
A curiosidade pela diferença fazia-se sentir. O ERASAdorei trabalhar
com o meu gru- MUS+ é experienciado de modo distinto por cada participo, mesmo os pante. Pessoalmente, vou guardar esta semana no meu
mais novos. Eram coração para sempre, pelo que apelo a todos os estudantodos super sim- tes que participem: acolham uma pessoa de nacionalidade
páticos e inteli- diferente, conheçam-na, mostrem-lhe e deem-lhe a conhegentes. Foi sem cer a vossa cultura e país, e arranjarão um amigo para a
dúvida uma das vida. Ou aventurem-se e vão para outro país, usem e abumelhores ativida- sem das vossas capacidades de comunicar numa língua
des da semana e diferente, aproveitem e aprendam! Ambas as experiências
o foco principal se complementam e, acima de tudo, far-vos-ão sentir muito bem.
do projeto.
Mal posso esperar por acolher os nossos amigos do
O último dia foi
projeto
e por voltar a Delmenhorst!»
cheio de emoLara Grilo, 12ºA
ções. Acordámos
________________________________________________________________________________________________________________
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ASSESS – ASSessing EFL Students
KA2 – Cooperation for innovation
and the exchange of good practices
KA201 – Strategic Partnerships for school education
Enquanto entidade coordenadora, o Agrupamento de
Escolas de Penalva do Castelo iniciou, em setembro, o projeto ASSESS - ASSessing EFL Students, com a parceria estratégica de cinco países: Finlândia (Learnmera Oy), Espanha
(Inercia Digital S. L.), Turquia (NICEA), Grécia (Action Synergy
SA) e Alemanha (Education Mobility Grid GbR Bulatovic und
Kurtcu Bulatovi).
O projeto ASSESS é um projeto cofinanciado pelo Programa Erasmus + da Uniãoinovação na educação. O objetivo
é definir Europeia e visa desenvolver a métodos e ferramentas inovadoras para a avaliação dos alunos que aprendem a
Língua Inglesa como língua estrangeira no 1º Ciclo de Ensino
Básico. O principal objetivo é trazer novas abordagens para a
avaliação e contribuir para o desenvolvimento da consciência
da avaliação. Também se pretende apoiar a reestruturação
do sistema de avaliação e compartilhar boas práticas entre
os países europeus.
Com ASSESS, todos os parceiros terão a oportunidade
de promover a aquisição de competências específicas, nomeadamente os professores de Inglês, no que diz respeito ao
aperfeiçoamento de: - métodos eficazes de ensino e avaliação da Língua Inglesa, em particular através do uso das tecnologias de informação e comunicação; - escolha de instrumentos/recursos de qualidade na avaliação da Língua Inglesa, identificando os melhores para atender às necessidades
educacionais específicas; - uso de materiais disponíveis como
alternativa ou como integração de metodologias tradicionais;
- criação de materiais educacionais e de treinamento que
exploram o potencial das novas tecnologias.

Interação oral, Produção oral, Léxico e Gramática, Domínio
intercultural, Leitura e Escrita). Na próxima fase do projeto,
serão criadas escalas de classificação. O produto final será a
criação de um portal de acesso livre que pretende auxiliar os
professores de Inglês no processo de avaliação dos alunos no
1º CEB, através de uma abordagem inovadora.
Parceiros

AE Penalva do Castelo
Portugal

NICEA
Turquia

Learnmera Oy
Finlândia

ACTION SYNERGY SA
Grécia

Inercia Digital S.L.
Espanha

Education Mobility Grid
G.B. und K.B.
Alemanha

“One language
and different cultures:
growing up together”
eTwinning project

Com a suspensão das atividades letivas presenciais devido à pandemia da Covid-19, o desenvolvimento do projeto
intercultural “One language and different cultures” ficou
comprometido.
O projeto envolvia os alunos do 4ºB da EBI de Ínsua em
atividades de interação e cooperação com alunos da Turquia,
Polónia, Itália e outra escola de Portugal (Agrupamento de
Escolas Infante D. Henrique, Viseu).
Após a definição de um currículo comum, de acordo com
Utilizando a língua inglesa como língua de comunicação,
os documentos curriculares de cada país e o Quadro Europeu os alunos partilhavam experiências culturais e trabalhavam
Comum de Referência para as Línguas (QECR), os países par- temáticas do currículo, aplicando as aprendizagens em conceiros elaboraram exames abrangendo os diferentes domí- textos reais e significativos.
nios de referência da disciplina de Inglês (Compreensão oral,
(Continua na página seguinte)
________________________________________________________________________________________________________________
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Apresentação dos alunos e dos professores, localização
dos países parceiros, elaboração do logotipo do projeto e
votação do mais emblemático, apresentação da escola, videoconferências, elaboração de um vídeo colaborativo onde os
alunos dos diferentes países se juntaram para cantar “Jingle
Bells”, comemoração do Dia Internacional da Internet Mais
Segura – Estas foram as atividades concretizadas.
Com o encerramento das diversas escolas parceiras no
início de março, o projeto foi condicionado e, por fim, suspenso. Contudo, não podia deixar de divulgar os últimos trabalhos que foram realizados em colaboração com as escolas
parceiras, nem de felicitar todos os alunos do 4ºB, que sempre abraçaram as diversas sugestões de trabalho colaborativo e empenharam-se para a concretização dos objetivos definidos.
Apesar do facto de a experiência ter sido curta, tivemos
a oportunidade de aprender uns com os outros, de aceitar as
diferenças e de crescer juntos.
- Eu adorei a experiência, pois foi uma forma de comunicarmos com crianças de outros países e aprendermos Inglês.
- Felícia Barbosa
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meninos de outros países. Gostava muito de repetir esta experiência. Obrigado, professora, pelo seu trabalho. - Rafael
Almeida
A professora de Inglês, Elisabete Ferreira

TEATRO INTERATIVO

- Eu gostei muito de participar neste projeto porque desNo âmbito da disciplina de Inglês, o Agrupamento de
cobrimos alguns costumes de outros países. Adoraria repetir Escolas de Penalva do Castelo recebeu, no dia 20 de fevereiesta experiência! - Leonor Amaral
ro, a companhia teatral My Heart Theatre, que apresentou
três peças de teatro: Jack and the Giants, destinada aos alu- A experiência de que mais gostei foi a videoconferência
nos do 1º ciclo; The Alien grammar show, para os alunos do
com a turma da Turquia. Deu para praticar o Inglês e conhe2º ciclo, e The Detectives, para os do 3º ciclo.
cer características de um país diferente. - Tomás Monteiro
Todas as representações tiveram muito sucesso e pro- Eu adorei! Aprendemos coisas de outros países, vimos
porcionaram aos alunos momentos de diversão e uma expeescolas diferentes e, sobretudo, aprendemos Inglês. - Beatriz
riência diferente de contacto com a aprendizagem da língua
Rebelo
inglesa, através de uma narrativa e de jogos dramáticos.
- Eu também gostei muito da experiência, pois tivemos
Sendo peças de teatro interativas, os alunos foram cona oportunidade de falar com crianças de outros países, que vidados a participar no desenvolvimento das diferentes histambém aprendem Inglês. Eu gostaria de repetir esta experi- tórias: ajudar Jack a escapar do terrível gigante que só pensa
ência. - Miguel Pereira
em comer crianças (Jack and the Giants); ajudar a “mãe Ali- Eu adorei trabalhar neste projeto, pois aprendemos en” a encontrar os seus filhos, fugindo do agente que a queInglês e muito mais… Começámos a utilizar o email e a Clas- ria matar (The Alien grammar show); ajudar os atores a dessroom para partilhar trabalhos quando foi o “Safer Internet cobrir o autor de um crime que ocorreu num cabaret em
Day”. Também gostei muito da videoconferência com outros Londres (The Detectives). de Inglês, divertindo-se imenso.
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TEATRO INTERATIVO (CONTINUAÇÃO)
Deixando-se levar pelas diferentes narrativas, os alunos aplicaram e praticaram, de forma dinâmica, conteúdos
trabalhados na disciplina de Inglês, divertindo-se imenso.
Depois da peça de teatro, os alunos do 1º ciclo revelaram ainda as suas capacidades artísticas, ilustrando cenários
da peça de teatro que foram divulgados no blogue da disciplina.
Aproveitamos este espaço para felicitar os três atores
de My Heart Theatre: Arknel Marques, Joana Raio e Simão
Lopes Biernat, que conduziram brilhantemente as crianças e
jovens numas narrativas encantadoras e misteriosas. Agradecemos também a todos os alunos que participaram, ativa
e entusiasticamente, nas peças, assim como nas atividades
pós-peça.
Os Professores de Inglês
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Alunos de EMRC do 1º CEB comemoram o
Dia da Espiga
No dia 24 de maio, comemorouse mais uma vez o Dia da Espiga, em
Portugal, o que acontece todos os
anos, 40 dias depois da Páscoa.
Cumprindo esta tradição, os alunos redescobriram a beleza da natureza, relembrando a diversidade das flores que existem no nosso planeta. A
partir de uma tarefa semanal sugerida
à distância, os alunos foram convidados a ir até ao campo, em família, apanhar flores campestres e uma espiga.
O Dia da Espiga ou Quinta-feira
da Espiga é uma celebração portuguesa que ocorre no dia da Quinta-feira da
Ascensão, com um passeio matinal em
que se colhem espigas de vários cereais, flores campestres e raminhos de
oliveira para formar um ramo. Segundo a tradição, o ramo deve ser colocado por detrás da porta de entrada e só
deve ser substituído por um novo no
Dia da Espiga do ano seguinte.
O Dia da Espiga era também o
"Dia da Hora", considerado "o dia mais
santo do ano", um dia em que não se
devia trabalhar. Era chamado o Dia da
Hora porque havia uma hora, o meiodia, em que tudo parava, "as águas dos
ribeiros não correm, o leite não coalha, o pão não leveda e
as folhas se cruzam". Era nessa hora que se colhiam as plantas para fazer o ramo e também as ervas medicinais. Em dias
de trovoadas queimava-se um pouco da espiga no fogo da
lareira para afastar os raios.
Existe uma simbologia por detrás das plantas que formam o ramo de espiga: espiga - pão; malmequer -fortuna;
papoila - amor; oliveira - paz; alecrim - saúde; videira alegria.

________________________________________________________________________________________________________________
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Alunos de EMRC comemoram
o Dia da Criança com receitas divertidas
Os alunos do 1º ciclo, do 5ºA e do 7ºA, ao longo da semana que se iniciou com o dia 1 de junho, Dia da Criança,
foram desafiados a cozinhar para comemorar esta data de uma
forma diferente, divertida e deliciosa. Aceitando o desafio,
aqui partilharam o resultado com fotografias de nos deixar
“com água na boca”.
Eis umas das receitas sugeridas, e que fez muito sucesso…
Muffins de Nutella/chocolate/fruta/...

Julho de 2020

para ajudar a empurrar a massa para as formas.
●Depois coloque, em cada forma com massa, uma colher de
chá/ sobremesa com um pouco de Nutella, chocolate de barrar. Também pode colocar um quadrado de chocolate de leite, preto, branco, pepitas ou pintarolas, ou até fruta: banana, pêra, mirtilos, framboesa, ou ainda algum tipo de doce
que tenha em casa. Os Muffins podem ser recheados a gosto.
●Depois de os ter recheado, volte a colocar um pouco de massa para cobrir o recheio. Por cima, consoante o recheio colocado, pode decorar com formiguinhas, pepitas, decorações
próprias para bolos. Leve ao forno pré aquecido a 180º, durante 10 a 15 minutos.
●Se tiver de desenformar os Muffins, deixe arrefecer um
pouco, antes de desenformar.

Ingredientes:
100 gr de açúcar e um pacote de açúcar
baunilha (se tiver, pois não é obrigatório!)
2 ovos
75 gr de manteiga
130 ml de leite
300 gr de farinha
1 colher de sopa de fermento
Utensílios:
1 Recipiente
Formas de queques ou formas em papel
●No recipiente, coloque os 100 gr de açúcar (também o açúcar
baunilha, se tiver) e os 2 ovos; misture;
●Acrescente 75 gr de manteiga mole ou derretida, e misture
bem;
●De seguida, adicione os 130 ml de leite, e envolva (misture);
●Finalmente, coloque os 300 gr de farinha e a colher de fermento; misture bem;
●Coloque em todas as formas (12, se forem médias, como as
fotos) um pouco da massa no fundo, com duas colheres de
sopa,
uma
para
tirar a
massa e
outra

Dia Internacional da Família
No passado dia 15 de maio,
celebrou-se o Dia Internacional
da Família. No nosso Agrupamento, a efeméride foi celebrada
pelos alunos do 1º CEB inscritos
na disciplina de EMRC.
A Família é um bem precioso
que devemos tratar com muito
amor. Em 1993, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o dia 15 de maio como Dia Internacional da Família.
Desde então, comemora-se este dia para que se reconheça o
papel importante da família na sociedade.
Durante a semana, os alunos foram convidados a organizar uma pequena festa familiar, em casa, com músicas para
cantar e bolachas para confecionar e saborear.
O resultado foi fantástico. Ficam aqui alguns registos fotográficos das deliciosas bolachas confecionadas no seio familiar, assim como a letra da música que os alunos aprenderam e puderam cantar à sua família. Deixamos também a receita das bolachas para aqueles que desejarem experimentar!
(Continua na página seguinte)
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Letra da canção: “Gosto muito da minha família”
Gosto muito da minha família
Onde todos me querem bem
O avô, a avó e os manos
Ainda mais o pai e a mãe.
Ao papá e à mamã
Quero sempre com carinho
P'ró papá e p’rá mamã
Vai agora o meu beijinho.
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Cantar de Reis

Para manter viva a tradição, no dia 6 de janeiro, os alunos da educação pré-escolar (EPE) e do 1.º ciclo, da EBI, de
coroa na cabeça, contaram cantando a “História dos Três
Reis Magos” com alegria e entusiasmo. No período da manhã, foram à escola sede e, no período da tarde, deslocaramse à Câmara Municipal, à Biblioteca Municipal e ao Lar da
Santa Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo.

Vou contar-vos a história
De três Reis muito importantes
Viviam nos seus castelos
Cheios de ouro e diamantes.
Mas olharam para o céu
Numa noite muito escura
Avistaram uma estrela
E partiram com bravura.
Seguiram aquela estrela
Muitos dias sem parar
Encontraram o Jesus
A quem foram adorar.
Decidiram ofertá-lo
Cada um com seu tesouro
Os presentes foram eles
Mirra, incenso e ouro.
(Continua na página seguinte)
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A estrela ensinou-os
A encontrarem o caminho
P’ra poderem adorar
Quem nasceu tão pobrezinho.
Nunca mais eles esqueceram
Essa história de amor
Tinham por nomes Gaspar
Baltasar e Belchior.

Julho de 2020

alunos plantam carvalhos
Os alunos das turmas 1º/2ºA, 1ºB, 3ºB e 4ºA da EBI
de Ínsua estavam a desenvolver o projeto “O Futuro é
Amanhã”, promovido pela Comunidade Intermunicipal
(CIM) Viseu Dão Lafões.

Ah… ah… ah… Ah… ah… ah…
(cantar durante o resto da canção)
A estrela ensinou-os
A encontrarem o caminho
P’ra poderem adorar
Quem nasceu tão pobrezinho.
Nunca mais eles esqueceram
Essa história de amor
Tinham por nomes Gaspar
Baltasar e Belchior.
Nunca mais eles esqueceram
Essa história de amor
Tinham por nomes Gaspar
Baltasar e Belchior.
Foram momentos agradáveis e os alunos deliciaram-se
com as guloseimas que receberam.

Neste contexto, no dia 7 de janeiro, os alunos das
referidas turmas foram aos Moinhos da Roda participar na
plantação de carvalhos, oferecidos pela CIM, num terreno
pertencente à Junta de Freguesia de Germil.
Quando chegaram, foram recebidos por alguns elementos da Junta de Freguesia e por uma engenheira da
Dão-Flora, que efetuou uma breve explicação acerca das
caraterísticas dos carvalhos e dos cuidados a ter com os
mesmos.
Apesar do frio que se fazia sentir, todos os alunos
pegaram em sachos e abriram as covas, onde colocaram,
com carinho, alguns carvalhos.
Após a plantação dos mesmos, foram presenteados
com um lanche, oferecido pela Junta de Freguesia e servido no Lar de Germil, “Os Melros”, onde todos estavam
mais abrigados e aconchegados.
Foi uma atividade que motivou muito os alunos e
espera-se que a mesma tenha contribuído para a sua sensibilização no que respeita à preservação das plantas autóctones. Seria bom que estas crianças acompanhassem o
crescimento dos carvalhos e que um dia se orgulhassem
do seu contributo, bem como o de todos os intervenientes
para a manutenção da vida na Terra.
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“Feira do Queijo”
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Mês da segurança

À semelhança do ano anterior, os trabalhos alusivos à
“Feira do Queijo”, elaborados pelos alunos da educação préescolar e 1.º ciclo de todo o Agrupamento, foram expostos no
espaço onde decorreu a XXIX Feira do Pastor e do Queijo.
Assim, puderam ser contemplados e apreciados por
quem se deslocou à Feira. Posteriormente foram expostos no
átrio da Câmara Municipal e na EBI.
Apesar de esta exposição se realizar há muitos anos,
não faltou a criatividade, que resultou em trabalhos muito
diversificados e de grande qualidade.

No âmbito do Mês da Segurança e com o objetivo de
conhecerem Instituições e Serviços existentes na comunidade, as turmas do 1º/2ºA e 1ºB convidaram os Bombeiros para
virem à EBI. Desta forma, puderam contactar com estes profissionais dos e com os meios por eles utilizados para protegerem os bens, as pessoas e o ambiente.
Esta atividade permitiu reconhecer que os Bombeiros
são muito importantes numa comunidade e contribuem para
o bem-estar e a segurança das populações.

Dia dos amigos
No dia 14 de fevereiro, para assinalar o Dia dos Amigos/
Namorados, os alunos da turma do 1º/2ºA da EBI de Ínsua
foram partilhar o Jogo do Amigo com as crianças de uma das
turmas do Jardim de Penalva. Os alunos do 1º e 2º ano já tinham feito parte dessa mesma turma, em anos anteriores,
quando ainda frequentavam o Jardim de Infância de Esmolfe.
Foi uma atividade divertida, que valorizou e fomentou a
cooperação, a interajuda e a amizade.
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Carnaval na EBI
Para reviver o Carnaval, no dia 21 de fevereiro, os alunos do 1º Ciclo e da Educação Pré-escolar da EBI vieram fantasiados de casa, envergando trajes de acordo com os seus
gostos e preferências. Não faltaram palhaços, princesas,…. ,
nem serpentinas e confeites pelo ar.
Foi uma tarde divertida, com muita música, animação,
danças e brincadeiras.

AEPC PARTICIPOU NA XXIX FEIRA-FESTA DO PASTOR
E DO QUEIJO DE PENALVA DO CASTELO
O AEPC participou na ultima ediçao da Feira-Festa do
Pastor e do Queijo, que decorreu nos passados dias 8 e 9 de
fevereiro, nesta Vila.
Num espaço proprio dentro do recinto da Feira-Festa,
destacou-se uma mostra-venda de produtos alimentares confecionados e preparados pelos alunos dos cursos profissionais de Tecnico de Cozinha/Pastelaria e de Tecnico de Restaurante/Bar, no ambito das respetivas atividades de formaçao tecnica, os quais foram surpreendidos pela visita simpatica da sra. Ministra da Agricultura, Mª do Ceu Albuquerque, e
pelo sr. Presidente da Camara Municipal, Francisco Carvalho.
Por sua vez, os alunos da educaçao pre-escolar e do
primeiro ciclo de todo o concelho, orientados pelas educadoras de infancia, professores do primeiro ciclo e professores
das atividades de enriquecimento curricular, aderiram novamente ao convite da Camara Municipal de Penalva do Castelo
e empenharam-se, dando largo curso a sua imaginaçao e criatividade na elaboraçao de diversos trabalhos alusivos ao tema do queijo e da pastorícia.
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A ROBÓTICA NO 1º CICLO

No presente ano letivo, os alunos do 4º ano de escolaridade tiveram a disciplina de Robotica como oferta complementar. A inclusao desta disciplina no currículo de alunos
com uma faixa etaria muito baixa visa despertar o interesse
das camadas mais jovens, desde a infancia, para a importancia da area da tecnologia no contexto atual em que vivemos.
A robotica permite, de uma forma divertida, o desenvolvimento do pensamento logico e matematico associado a
construçao de objetos físicos.
A disciplina foi recebida com muito entusiamo pelos
alunos. Foi possível verificar que nestas idades os alunos tem
muita curiosidade e grande capacidade para adquirirem novas aprendizagens.
Para o desenvolvimento das aulas de Robotica foi escolhida uma placa criada em 2015 pela BBC, chamada Micro:bit. O Micro:bit começou a ser distribuído gratuitamente
em 2016 a cada aluno do setimo ano das escolas na Inglaterra. Foi criada para despertar o interesse dos alunos pela tecnologia, inovaçao e empreendedorismo, alem de formar uma
nova geraçao de inovadores. A placa contem varios sensores
incorporados, tais como: sensores de luz, de pressao, giroscopio, acelerometro, termometro e varias saídas para interligaçao com motores, led’s, etc.
Os alunos ficaram tao empolgados com a ideia de poderem construir coisas que muitos quiseram adquirir uma placa para poderem levar para casa e assim realizar os seus projetos.
Durante as aulas, foram realizados varios projetos, tais
como um animal virtual, jogos tradicionais, como o pedra
papel e tesoura, o jogo da frustraçao, entre outros.
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A ROBÓTICA NO 1º CICLO (CONTINUAÇÃO)
No segundo período, as aulas foram lecionadas na escola-sede, na nova “Sala de Ambientes Inovadores”. O entusiasmo aumentou! O ambiente da sala favoreceu a
criatividade e a tecnologia
disponível possibilitou que
cada aluno pudesse desenvolver o seu trabalho autonomamente.
Como professora de Robotica considero esta experiencia muito positiva a varios níveis.
A possibilidade de os alunos contactarem com tecnologia recente, de construírem algo, de darem asas a sua imaginaçao, de poderem frequentar
outro espaço de aprendizagem, de debaterem entre pares a
forma para resolver um problema, sao apenas alguns das
mais valias.
Espero que
no proximo ano
letivo esta iniciativa
possa continuar e
ser alargada a outros níveis de ensino e a outras disciplinas, numa logica
de trabalho STEM
(Ciencia, Tecnologia, Engenharia e
Matematica). A abordagem STEM, que consiste na identificaçao de problemas e procura de soluçoes utilizando varias
ferramentas e areas do saber, e muito interessante, principalmente, se for trabalhada desde a infancia. Com certeza
que esta metodologia de trabalho ira influenciar positivamente as competencias dos alunos ao longo do seu percurso
escolar.
Agradeço a Direçao do AEPC esta oportunidade de poder levar a area da robotica/tecnologia a alunos mais novos.
Julgo que o Agrupamento ficou a ganhar com esta aposta.

Página 27
Corta-Mato Fase Distrital

Organizado pela Coordenação Local do Desporto
Escolar de Viseu, realizou-se no dia 5 de fevereiro de
2020 mais um corta-mato distrital.
Desta vez, o Agrupamento de Escolas de Penalva
do Castelo esteve presente
com 40 alunos. Foi mais uma
jornada desportiva onde a
emoção, a alegria, o convívio
e o fair play pautaram a participação dos nossos alunos.
Esta prova é todos os
anos aguardada com alguma
ansiedade pelos alunos. Nela
podem evidenciar as suas capacidades físicas, competindo com os melhores alunos de todas as escolas do distrito. É uma prova dura, realizada num percurso de
terra batida, com lama, erva e habitualmente sob condições climatéricas agrestes, onde só os mais preparados, física e mentalmente, triunfam. Claro que, no âmbito do Desporto Escolar, o mais importante não é
vencer, mas, sim, participar ativamente, com atitudes
louváveis, esforçando-se e dando o seu melhor.

A Professora de Robotica: Idalina Silva

________________________________________________________________________________________________________________
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Corta-Mato Fase Distrital (Continuação)
Os alunos do Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo empenharam-se bastante para conquistarem uma boa classificação. Os resultados alcançados
foram bastante satisfatórios. Vários alunos conseguiram ficar posicionados em lugares de mérito no seu
escalão etário. No entanto, o único aluno que subiu ao
pódio foi o Hugo Sousa, que obteve um brilhante 2º
lugar no escalão de
iniciados, ficando apurado para o Cortamato Nacional, onde
representou o nosso
Agrupamento e o distrito de Viseu no dia
14 de fevereiro, na
Figueira da Foz.
Em termos coletivos,
os nossos alunos também representaram dignamente o Agrupamento de
Escolas de Penalva do Castelo.
Pelo seu empenho, atitude, esforço e dedicação,
todos os alunos participantes estão de parabéns!
O Coordenador Técnico do Clube do Desporto Escolar:
António Fortuna

Natação – Desporto Escolar
No balanço deste ano letivo, há que dar os parabéns aos alunos que participaram no grupo equipa de
natação pelo seu empenho. Revelaram grande espírito
desportivo e alcançaram bons resultados nas provas
em que participaram.
Como professora responsável pelo grupo equipa,
espero contar com todos no próximo ano letivo!

Atividades Rítmicas Expressivas
(DANÇA) – Desporto Escolar
Neste ano letivo tão atípico, este grupo equipa
não teve oportunidade de participar em nenhum encontro oficial, mas a exibição realizada no final do 1º
período, no pavilhão gimnodesportivo da escola, veio
deixar uma amostra do que estava para vir.
O grupo de alunas envolvidas foi sofrendo oscilações ao longo do tempo, mas tenho que frisar que as
que se mantiveram até ao fim demonstraram grande
sentido de responsabilidade e revelaram que dão importância ao grupo bem como ao que se consegue alcançar em conjunto. São um grupo pelo qual tenho um
carinho muito especial.
Quero dar-lhes os parabéns e dizer-lhes que
conto com elas no próximo ano!
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PROJETO FILATÉLICO

“Os bichos”

Projeto filatélico intitulado “Os Bichos”, baseado na obra do artista plástico
Amadeo de Souza-Cardoso.
Trabalho de expressão gráfico-plástica desenvolvido pelos alunos do 9º ano de escolaridade,
no âmbito da disciplina de Educação Visual.
________________________________________________________________________________________________________________
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Visita de Estudo a Taizé
No passado dia 22 de fevereiro, parti em busca de
um novo lugar, a tão falada comunidade de Taizé. Dizem
que é um lugar capaz de mudar as pessoas e, sem dúvida, que esta experiência me fez perceber isso.

para mim significa que nós, jovens, temos muito para dar,
porque ali todos se respeitavam, não só dentro da igreja,
mas também fora, como, por exemplo, passar por alguém
e dizer um simples “bom dia”.
Durante a semana não me fui apercebendo da mudança que estava a
acontecer na minha maneira de ser e
pensar, mas no fim notei que tudo mudou. Eu tornei-me uma pessoa melhor,
capaz de ajudar o outro, sem pensar
duas vezes, e aprendi a respeitar e a
amar não só os que mais gosto, mas
todos, aprendi a dar valor às coisas simples da vida e cheguei à conclusão que,
para sermos realmente felizes, precisamos apenas do necessário, que muitas
vezes é um simples abraço.
Saí de Taizé com as lágrimas nos
olhos, porque estava a abandonar o
lugar onde fui genuinamente feliz, mas
na esperança de voltar um dia. Não prometi que voltarei para o ano, porque a vida às vezes põenos à prova com situações difíceis, mas, se puder e tudo
correr bem, lá estarei no próximo ano.

Antes de partir para esta aventura, alguns amigos
já me tinham falado sobre o que era Taizé e sobre as suas
experiências, o que fez despertar em mim algum interesse
e curiosidade e a decisão de viver a minha experiência.
Juliana Ferreira Sousa, 11ºB
Confesso que quando entrei no autocarro ainda
não estava a acreditar que era desta vez que iria embarTestemunhos:
car para aquela que mais tarde iria tornar-se a melhor semana da minha vida.
Jéssica Rodrigues, 11ºB
Passadas as 24h de viagem, chegámos ao tão esperado destino, em que nem tudo começou da melhor maTaizé foi uma das experiências mais incríveis que já
neira, porque havia uma grande confusão com as malas, a vivi. Diverti-me muito, conheci pessoas novas, refleti muicomida à primeira vista não era a melhor e estava bastan- to, foi completamente maravilhoso. Confesso que embarte cansada. Mas, como se costuma dizer, nem tudo o que quei nesta experiência com poucas expetativas e não tené incrível começa bem.
cionava voltar, mas, no final, fiquei tão emocionada que já
Depois deste primeiro dia, tudo o que se seguiu foi não consigo imaginar um carnaval sem ser em Taizé.
simplesmente fantástico. O dia seguinte ainda foi de ambiEm Taizé nunca estamos sozinhos, se estivermos tristes
entação, porque não sabíamos como as coisas funciona- há sempre alguém para nos confortar, pois lá todos sovam e tínhamos de questionar os mais velhos, mas, a par- mos amigos e ninguém é deixado para trás. Tenho pena
tir daí, foi como se conhecêssemos o lugar há muito tem- que tenha sido só uma semana, mas foi uma experiência
po.
inesquecível que vou levar para toda a minha vida.
Tudo em Taizé me fascinou, desde a oração que,
mesmo tendo uma duração de mais ou menos quarenta Carina de Jesus Costa, 11ºA
minutos, passava “a voar”, até ao espírito de união que lá
Em Taizé descobri sentido para a vida. Durante
existe.
uma
semana,
integrei-me na vida da comunidade: três
Uma das coisas que mais me marcou foi o facto de
todos nós sermos capazes de ajudar o outro, como por orações diárias, reflexões bíblicas e trabalho comunitário.
exemplo dar um abraço a alguém que está mal, indepen- É fantástico! Encontrei pessoas de todo o mundo e fiz
amizades para toda a vida.
dentemente de o conhecermos ou não.
Numa das orações dei por mim a olhar em meu Foi uma experiência que me fez olhar de forma diferente
redor e a pensar que estávamos ali todos unidos com o para a vida e também para as outras pessoas, culturas,
mesmo propósito, tornarmo-nos pessoas melhores, o que nacionalidades.
________________________________________________________________________________________________________________
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Visita de Estudo a Taizé
(continuação)
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Visitas de estudo
Neste 2º período, realizaram-se as seguintes
visitas de estudo:

No fundo têm problemas muito semelhantes aos meus.
Para além disso, é um sítio em que todas as pessoas ajudam no que é preciso, tanto na distribuição do jantar, como na recolha do lixo.
Taizé ensina-nos muito sobre a vida, principalmente
como é viver com tão pouco. É uma experiência de encontro, que respeita a natureza e que nos faz refletir sobre a
vida e o que queremos para o nosso futuro. Quero repetir
esta experiência por muitos mais anos!
Thomaz Matos, 12ºB

Para mim, foi a terceira vez em Taizé e a experiência foi, mais uma vez, totalmente diferente da dos outros
anos. Foi a melhor semana que tive e que muitos tiveram
neste ano de 2020. Sendo o meu último ano de secundário, ao sair de Taizé deu-me aquele aperto mais forte no
coração por não saber se haverá outra viagem destas com
toda a gente, mas uma coisa é certa: seja sozinho ou
acompanhado, hei de lá voltar.
Só tenho que agradecer às pessoas que fizeram e
fazem isso acontecer e que nos permitem descobrir um
sítio tão maravilhoso. Sem elas nada seria possível! Não
vale a pena tentar explicar Taizé, porque cada um tem
uma opinião e experiência diferente, mas na maioria chegamos todos ao mesmo ponto. É inexplicável.

- Os formandos dos cursos profissionais de
Técnico de Eletrónica, Automação e Instrumentação (turma 10ºD), de Manutenção Industrial –
variante Eletromecânica (meia turma 11ºC) e de
Eletrotecnia (turma 12ºD) puderam complementar
a formação que lhes é proporcionada na escola com a
visita, realizada no passado dia 27 de janeiro, à Barragem do Carrapatelo, a mais alta (57 metros) das 5
existentes no rio Douro, em território nacional, situada entre os distritos de Viseu e Porto e entre os concelhos de Cinfães e Marco de Canavezes.
- No âmbito de conteúdos da disciplina de Psicologia B, os alunos da turma 12ºB puderam visitar a
cidade do Porto, no dia 13 de fevereiro.
- Os alunos dos cursos profissionais de
Técnico de MI – Eletromecânica (meia turma
11ºC) e de Auxiliar de Saúde (turma 12ºC) participaram nas IIª Jornadas do Ensino Profissional da
Escola Secundária de Viriato – Viseu, no passado dia
14 de fevereiro, no âmbito da componente técnica do
curso, tendo assistido a workshops formativos relacionados com a respetiva área de formação.
- Contextualizados pelas atividades da disciplina
de Inglês, os alunos das turmas do 10ºA, 10ºB e
11ºC rumaram à capital do País, Lisboa, no dia 21 de
fevereiro, para “mergulharem” no mundo mágico do
famoso feiticeiro Harry Potter, através da visita à Harry Potter The Exhibition, mostra que esteve patente
no Pavilhão de Portugal – Parque das Nações (ver
texto alusivo neste jornal).
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Uma incursão pelo mundo da magia
Visita ao feiticeiro mais célebre de todos os tempos
Os alunos do 10.ºA e B e do 11.ºC, no âmbito
das disciplinas de Inglês e de Português, deslocaram-se a Lisboa no dia 21 de fevereiro.
Por volta das 8h00, os alunos e nós, professoras Susana Nunes, Madalena Viegas, Isilda Figueiredo e Emília Sequeira, saímos de Penalva do
Castelo rumo à capital para vivenciar novas experiências!
No período da manhã, visitámos a exposição
“Harry Potter Exhibition Lisboa”, em digressão
mundial, de modo a motivar os alunos para o estudo
da língua inglesa através do contacto com símbolos
da cultura e língua inglesa.
Logo no início, fomos encaminhados para uma
sala onde estava o Chapéu Selecionador. Algumas
alunas prestaram prova e foram selecionadas,
umas para a equipa dos Gryffindor, outras para os
Ravenclaw e outras, ainda, rezavam para não serem
colocadas na equipa dos Slytherin. A visita continuou e pudemos observar algumas recriações dos

locais mais simbólicos da saga Harry Potter, como
a sala comum e o dormitório da equipa Gryffindor
ou a assustadora floresta proibida com as suas
criaturas mágicas (a aranha aragog ou o hipogrifo).
Passámos ainda pela Cabana de Hagrid, que estava
muito bem recriada, com o meio gigante Hagrid, a
lareira acesa, o ovo de dragão na mesa, prestes a
“rebentar”, e o sofá gigante, quiçá para nos sentarmos enquanto Hagrid nos explicaria algum truque de magia...
Durante esta fantástica viagem, ainda houve
tempo para assistir a uma aula de Herbologia, ouvir os gritos aterrorizadores das mandrágoras e
jogar uma partida de Quidditch, lançando quaffles
para uns aros. Só faltou mesmo a vassoura para a
magia ser completa!
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Uma incursão pelo mundo da magia
(Continuação)
Já no final da exposição, fomos conduzidos
para uma loja onde se vendia um pouco de tudo
aquilo com que os fãs de Harry Potter sonham: varinhas mágicas, t-shirts, cachecóis, pins, peluches
e guloseimas (os famosos sapos de chocolate e os
feijões de todos os sabores de Bertie Botts).
No período da tarde, depois de um animado
almoço, viajámos até à freguesia de Belém e embrenhámo-nos numa outra aventura, agora a dos
Descobrimentos.
Apreciámos a beleza arquitetónica do Mosteiro dos Jerónimos ou Real Mosteiro de Santa
Maria de Belém, que foi mandado construir por D.
Manuel, no início do século XVI, e foi, anos mais
tarde, doado aos monges Jerónimos. A sua construção mistura elementos religiosos, régios e náuticos (estilo manuelino). Do outro lado da avenida,
embarcámos na Caravela dos Descobrimentos, com
o Infante D. Henrique na proa, seguido de Vasco
da Gama, Nicolau Coelho e tantos outros marinheiros. Inspirados em Luís de Camões, recordámos
todos os homens ilustres “que da Ocidental praia
lusitana” partiram “por mares nunca de antes navegados” e “aqueles que por obras valerosas / se vão
da lei da morte libertando” e que se imortalizaram
no monumento “Padrão dos Descobrimentos”, construído em 1940, integrado na Exposição do Mundo
Português, e que simboliza o nosso passado glorioso.

Com a visita de estudo pretendia-se igualmente promover o desenvolvimento social e pessoal
através de novas vivências, por isso, ainda houve
tempo para saborear um pastel de Belém e passear nos lindos jardins situados junto ao Mosteiro
dos Jerónimos.
Alunos e professoras consideraram que foi
uma experiência única, principalmente revisitar
desta forma o mundo mágico do mais célebre feiticeiro de todos os tempos, Harry Potter!
Disciplina de Português
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Pela Câmara Municipal
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
O Dia Mundial da Criança foi assinalado, no dia 1 de
junho, em Penalva do Castelo, através da representação de

tendo sido pedido às famílias que fizessem um laço azul com
o material que tivessem em casa e o colocassem, no dia 30
de abril, à sua porta ou janela, no sentido de se associarem à
tão importante causa de proteção das crianças contra qualquer forma de mau trato.

LAÇOS AZUIS ENCERRAM MÊS DA PREVENÇÃO DOS
MAUS TRATOS NA INFÂNCIA (Continuação)

uma peça de teatro, que foi transmitida na página do Município de Penalva do Castelo e no facebook do pároco da freguesia de Ínsua.
A dramatização realizou-se no interior da Igreja da Misericórdia, sem público, devido à pandemia COVID-19, e teve, como atores, penalvenses muito talentosos.
No final da representação, as crianças foram convidadas a dirigirem-se ao exterior do edifício dos Paços do Concelho, a fim de receberem uma lembrança da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de Ínsua, alusiva à efeméride.

Muitas famílias aceitaram o desafio lançado e enviaram
-nos fotografias dos seus laços azuis, o grande símbolo deste
mês.
É assim que abril de 2020 é
encerrado, com o envolvimento
das famílias na campanha “Serei
o que me deres…que seja amor”,
pela impossibilidade de construirmos os nossos laços azuis
humanos, como aconteceu em
anos anteriores.
A CPCJ de Penalva do Castelo e Câmara Municipal de Penalva do Castelo agradecem o
envolvimento de todos na campanha, sinal de comprometimento com a tão importante missão de proteger e cuidar
das nossas crianças.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENALVA DO CASTELO,
UMA BIBLIOTECA VIVA E ATIVA
(nove anos ao serviço da comunidade)

Um agradecimento especial a todos os que contribuíram para que esta iniciativa fosse um sucesso.

"O Futuro do mundo depende da felicidade
das crianças do Presente."

LAÇOS AZUIS ENCERRAM MÊS DA PREVENÇÃO DOS
MAUS TRATOS NA INFÂNCIA
No mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância,
assinalado anualmente em abril, a CPCJ de Penalva do Castelo e a Câmara Municipal de Penalva do Castelo associaramse ao desafio do Laço Azul, lançado pela Comissão Nacional
de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens,

A Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo assinalou,
no dia 1 de junho, o seu 9º aniversário. Apesar das circunstâncias e das limitações impostas pela pandemia COVID-19,
que inviabilizaram a realização da habitual festa de aniversário e a dinamização de iniciativas para os diversos públicos,
a Biblioteca Municipal não deixou de assinalar mais um ano,
o nono, ao serviço de toda a comunidade penalvense.
As iniciativas foram promovidas essencialmente através
da plataforma online e consistiram na partilha de inúmeras
memórias da história da Instituição, tendo como ponto de
partida a manhã do dia 1 de junho de 2011. Também os leitores/utilizadores de todas as idades, desde as crianças aos
mais idosos, se associaram à comemoração, aceitando os
reptos e os desafios que lhe foram sendo lançados e enviando diversos testemunhos e felicitações por mais um aniversário desta Casa Comum de todos os Penalvenses.
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Pela Câmara Municipal
BIBLIOTECA MUNICIPAL (continuação)
A adesão da comunidade (das diversas faixas etárias) às
atividades e iniciativas da Biblioteca Municipal, registada ao
longo do último
ano, confirma que
esta instituição de
leitura pública tem
reforçado a sua
oferta do livre
acesso
à
(in)
formação, ao conhecimento, à cultura, à recreação,
à(s) literacia(s) e
ao lazer, procurando responder sempre positivamente às
necessidades e melhores expetativas de todos os leitores e
utilizadores que serve.
Recorde-se que a Biblioteca Municipal reabriu ao público no passado dia 8 de maio, tendo sido um dos primeiros
serviços públicos locais a retomar o seu funcionamento.

PROJETO DE “REQUALIFICAÇÃO DA RUA
1º DE DEZEMBRO ”
A Câmara Municipal de Penalva do Castelo aprovou a proposta de “Requalificação da Rua 1º de dezembro”, correspondente à ação PC.08 do PARU de Penalva do Castelo, que propõe
a melhoria da mobilidade e acessibilidade do espaço público,
com níveis de segurança e conforto para todos os peões, atra-

vés da execução de novas infraestruturas e instalação de mobiliário urbano e sinalética, numa visão de planeamento orientada para as pessoas.
A intervenção proposta inclui também o estudo da regulação do trânsito da Rua Pedro Álvares Cabral e da Rua da Misericórdia, correspondentes às ações previstas no PARU de Penalva
do Castelo.
Será criada uma rede de percursos pedonais contínua e
segura, com uma ligação estruturada de diferentes pontos relevantes da vila, assegurando-se a mobilidade no espaço público
e nos acessos aos edifícios.
Ao nível da mobilidade rodoviária, será reduzido o número
de vias e reorganizados os lugares de estacionamento, de forma
a eliminar o congestionamento ou conflito entre os peõesautomóveis.
O projeto observa as normas legais e regulamentares que
lhe são aplicáveis, designadamente as constantes do PDM de
Penalva do Castelo.
O investimento estimado para a execução da obra de
“Requalificação da Rua 1.º de dezembro” é de 2 699 531,05€
(Dois milhões, seiscentos noventa nove mil e quinhentos trinta
um euros e cinco cêntimos), aos quais será acrescentado o valor
do IVA à taxa regulamentar.
A Autarquia candidatou-se ao PAMUS – Plano de Ação de
Mobilidade Urbana Sustentável, que promove a implementação de uma estratégia de baixo teor de carbono para o território, nomeadamente nas zonas urbanas, incluindo a promoção
da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de
adaptação relevantes.
É preocupação e propósito da Câmara que estas obras
sejam executadas com a celeridade possível e com a devida
programação, de modo a evitar ou minimizar impactos negativos nas acessibilidades à vila.
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Sensibilidades
Um olhar sobre o hoje,
Sobre o outro,
Sobre...

Zapping
Esta é uma crónica de zapping. Não vale a pena ajustar
seja o que for. A informação seguir-se-á à alucinante velocidade e desconexão a que nos vêm habituando os media.
Qualquer tontura se cura com os comerciais...
Este é igualmente um exercício de altruísmo. Ironicamente vou demorar-me um pouco pelos outros. O nosso
Vergílio Ferreira elucidou-nos, à sua maneira, acerca do egoísmo. Egoístas e altruístas demoram tempos diferentes a
chegar a si próprios, porque os últimos demoram-se pelos
outros. Hoje vou demorar-me...
A viagem pela mundividência actual leva-nos a definir
um roteiro através da nossa identidade, fazendo uma incursão por aspectos da personalidade. A história vista pelas janelas actuais não tem, com certeza, o requinte de uma batalha
bem relatada e pormenorizadamente condimentada pelos
antigos cronistas do reino. Mas tem o condão de chegar a
mais gente, de confundir mais gente e de criar mitos! É impossível ficar indiferente. São Big brothers, são Big cantores,
são Big apostadores, são Big destemidos, e por aí fora. São os
heróis de agora. Somos loucos! Não há outra explicação.
Reinstituímos o culto da personalidade, deslocando o enfoque para o espúrio, para o efémero, para o aparente. Nada na
história nos ensinou a olhar e ver, nada na filosofia nos ensinou a questionar, nada na vida nos ensinou a viver. Pois seja,
mudemos de canal.
O homem de hoje saboreia a história pela televisão.
Sendo a realidade editada a substituir a história que
se podia criar; mas cria-se uma outra história alternativa. É a
época de ouro da apatia com uma mistura de inquietação.
Os estímulos mudam à alucinante velocidade de «mais do
que podemos processar», por isso acabamos por não responder convenientemente aos diversos estímulos. Até os
noticiários apresentam rodapés velozes, tudo se começa a
processar a uma velocidade estonteante. Perdemos então a
calma perante tudo o que se desenrola à velocidade humana. Não refile! Refreei-se! A vida não é isso, por tal mudemos de canal.
O homem, sentado em frente do seu computador Pentium qualquer coisa, com um processador do «futuro que é já
agora», convive virtualmente! Como é possível, como é higiénico, como é pouco comprometedor, o indivíduo aliena-se
em frente do ecrã, entra no chat e torna-se em alguém que
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não é. Conheça namorados! Conheça o Elvis! Bem este já
morreu, segundo dizem. Mas se estiver vivo é porque ficou
preso na teia de nível mundial. Foi Umberto Eco que fez um
particular inventário acerca das horas gastas no seu dia-adia, chegando à conclusão de que, se não parasse de fumar,
as horas do dia não lhe chegavam para os seus afazeres. Meu
caro Umberto Eco, não se ligue à internet! Mudemos de canal.
Os programas do National Geografic mostram-nos as
últimas tribos em estado selvagem, em trabalhos etnográficos que poem a nu a verdadeira essência do que se chama
civilização. As novas modas tribais renascem e povoam o globo inteiro, são os brincos, são os piercings, as tatuagens, etc.
Mas isto parece-me apenas um problema de desfocagem.
Nas organizadas comunidades ditas selvagens, o uso desses
artefactos é regulamentado pela tradição. Não há, ao que
parece, os que aceitam e os que não aceitam, é assim e pronto (ou «prontos» – na versão quase diccionável da actualidade). Já se vê que hoje as coisas não são tão tacitamente aceites quanto isso. Por essa razão vemos a duplicidade que brota dos conflitos entre o estar integrado e o estar em rota de
colisão numa mesma sociedade: integrado num grupo específico e em rota de colisão com inúmeros outros membros
(porventura, estes sim, ligados e agarrados à tradição). Mas
lá se vão abrindo espaços por todas as cidades para acolher e
proporcionar alienação nocturna a uma boa parte desses
grupos individualizados, e encontros anuais onde a polícia
deve «ter paciência», porque parece ser permitido transgredir quan-do se está entre iguais — o resto da sociedade que
se lixe! Perdoem o vernáculo, e mudemos de canal.
Não há dúvida, os chineses já chutavam numa bola há
muitos séculos atrás, até muito antes dos ingleses. Mas foram inteligentes ao ponto de não fazerem tanto alarido à
volta do «desporto rei».
Se calhar deveríamos enumerar as características que
assentam a um Rei, e comparar. Talvez baste mostrar que a
palavra desporto já pouco se quadra com a guerra que o
futebol é. No entanto é preferível guerrear num campo de
relva a fazê-lo num campo de refugiados, na Palestina, na
Faixa de Gaza ou em Israel. Ou mesmo do que fazer guerras
preventivas perpetradas por «enganadores honestos».
Mas também no futebol existe a polémica acerca da
existência de vedações a separar os dois lados da questão. A
violência é uma pecha social. Está em todos os canais, mudemos com prudência de canal.
O bom
do mundo são
as crianças. E
continuarão a sê
-lo, mesmo depois dos diversos escândalos
de
pedofilia,
hiperbolicamente retratados pelos meios de comunicação
social.
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Zapping (continuação)

Texto Expositivo

Onde a violência contra a sensibilidade se mescla com
a notícia, nasce um novo tipo de jornalismo, que dos actos
lamentáveis e inadmissíveis dos pedófilos suga uma seiva
contaminada que arremessa, descontrolada, contra todos os
ouvintes e leitores. O nível de contra-informação e de especulação é preocupante. Para além de termos de separar o
trigo do joio em relação ao fundamental das notícias, deparamo-nos igualmente com a necessidade de descobrir, porque é disso que se trata, quem fala verdade! Televisão – verdade: uma dicotomia assumida pelos media como possuindo uma relação dúbia de não necessidade. É tempo da mira.

A insatisfação e as contradições humanas

Agora que são centenas os canais de televisão disponíveis, vinte e quatro sobre vinte e quatro horas; internet
por banda larga a todo o momento; e telemóveis de última
geração; que ferramentas possuímos para manter o fundo
humano das nossas crianças e dos nossos adolescentes? A
força de vontade, para combater e resistir aos estímulos
criados deliberadamente para viciar, terá de ser cultivada
como se de uma disciplina obrigatória se tratasse. É preciso
saber dizer «desta água não beberei» e desligar.
Click.
Professor Nilton Esteves
(Crónica vencedora do Concurso Dr. Hernâni Cidade,
promovido pela Câmara Municipal do Redondo,
edição do ano de 2004)

NOTA: O autor não escreve segundo o Novo Acordo Ortográfico.

As temáticas da insatisfação e
das contradições humanas são motivo de preocupação, ao longo dos
tempos. Alguns autores, servindo-se
da poesia, da narrativa e da música,
transmitiram sentimentos resultantes do conflito humano entre o desejado e a liberdade socialmente permitida. Mas qual
será a razão desta insatisfação que nos leva à contradição?
Penso que somos eternamente insatisfeitos, por termos
termo de comparação. Como pessoas, vivemos em sociedade,
convivemos, somos influenciadas por modas e queremos aparentar uma vida perfeita. Assim, muitas vezes acabamos por
viver contrariando a nossa natureza humana, ou seja, sendo
aquilo que de verdade não somos. Foi esta a mensagem que
nos deixou Fernando Pessoa, quando escreveu “ser feliz é ser
aquele / e aquele não é feliz”,/ e António Variações, quando
cantou “Vou continuar a procurar / A minha forma / O meu
lugar / Porque até aqui eu só:”, exprimindo a sua insatisfação,
provocada pelo facto de se viver uma vida artificial.
Em suma, a vida passa e ”tem o som de repetida”,
como escreve Fernando Pessoa, deixando saudade e o pensamento de que deveria ter sido vivida de outra forma, talvez
porque com a idade se dê mais valor àquilo que se teve e ao
que não se viveu.
Marta Figueiredo, 9ºC
A temática da insatisfação humana e da contradição é
muito atual.
O ser humano é um ser por natureza insatisfeito e contraditório e podemos constatar isso na nossa família. Dizemos
que ficaríamos felizes se tivéssemos uma casa, um carro, mas,
depois de os possuirmos, continuamos insatisfeitos porque o
carro ou a casa que temos poderiam ser melhores.
As pessoas raramente estão satisfeitas com aquilo que
têm. Se está a chover é porque queriam sol, se estão a trabalhar queriam estar em casa, se estão confinados em casa preferiam estar a trabalhar. Vê-se isso agora com a atual pandemia da covid-19, em que está toda a gente em casa e preferiam estar na rua ou no trabalho.
É como diz o poema de Fernando Pessoa: “Enfim,
quero sempre star de maneira que não stou”; ou como a canção de António Variações: “só estou bem onde não estou”.
Assim se resume a insatisfação e contradição humanas: as pessoas só estão bem onde não estão, querem ir onde
não vão.
Vera Costa, 9ºC
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Texto Expositivo (continuação)
Segundo estudos, podemos dever a insatisfação humana a uma necessidade de consumo desenvolvida pelo ser humano.
As pessoas pensam que a conquista de um determinado ideal, por elas idealizado, lhes trará a felicidade. Mas,
quando alcançam esses objetivos, como, por exemplo, ter o
seu emprego de sonho ou viajar por sítios desejados, a felicidade não dura para sempre e a insatisfação volta, novamente,
a apoderar-se das pessoas, pois estas apercebem-se de que
agora existe algo melhor do que desejaram outrora.
A contradição está diretamente
associada à insatisfação, visto
que uma pessoa, quando tem
algo que deseja, depois vai querer exatamente o contrário, porque se apercebe de que não o
tem. Esta situação, é apresentada
no poema de Fernando Pessoa
“se estou só, quero não ‘star”,
nos versos “Enfim, quero sempre estar/ Da maneira que não
estou.”, assim como na canção
de António Variações “Estou
além”, que tem na sua letra os versos “ Porque eu só estou
bem/ Aonde eu não estou”. Estes versos são exemplos de insatisfação e contradição do comportamento humano.
No mundo atual é difícil estarmos sempre satisfeitos
ou satisfeitos por muito tempo, e muitas vezes nem se consegue explicar o motivo.
Filipe Martins, 9ºC
O Homem nem sempre se consegue compreender a ele
mesmo. Há dias em que não consegue decidir o que quer e o
que não quer, causando assim um sentimento de conflito e
insatisfação em si mesmo.
Todos passamos pela fase em que queríamos ser tratados como adultos, mas acabamos por não agir como tal, porque na teoria queremos uma coisa e na prática outra. Assim
refere o poema “Se estou só, quero não 'star”, de Fernando
Pessoa, nos versos 5/6: “Ser feliz é ser aquele. / E aquele não
é feliz,”. Estes versos expressam que, quando tentamos ser
felizes fora de nós, a felicidade é relativa.
Outro exemplo deste conflito interno é a fase pela qual
estamos a passar, o Covid-19! Antes de passarmos por esta
situação, os alunos diziam que preferiam estudar em casa e
não na escola. Mas após esta quarentena, já dizem completamente o contrário e desejam voltar à escola. Parece que o António Variações, em “Estou além”, tem razão quando refere
que só “Estou bem/ Aonde não estou”.
Concluindo, a contradição e insatisfação humanas são
próprias da condição de quem não é perfeito e procura todos
os dias essa perfeição.
Márcia Adro, 9ºC

Outros textos

Receita de como evitar a propagação da COVID-19
Encontramo-nos em “quarentena”, devido à Covid-19,
Doença infeciosa.
A principal forma de contágio é o relacionamento.
Um vírus já infetou milhões de pessoas;
Vamos prevenir o seu alastramento.
Para não seres contagiado
Lava as mãos com frequência e cuidado.
Ao tossir e ao espirrar
O nariz e a boca, com um lenço, deves tapar.
A distância deves manter
se uma conversa queres ter.
Se nos olhos, nariz ou boca queres tocar,
As mãos deves desinfetar.
Mas a melhor forma de o combater
é ficar em casa a “apodrecer"…
Mantém-te informado
E, por favor, tem cuidado!
E deixa o tik tok de lado,
Não fiques aparvalhado.
O tempo deves ocupar:
Lê um livro, sossegado.
É uma fase da tua vida
Um dia também será lida,
Mas nunca sentida
Como por ti.

Marta Figueiredo, 9ºC

Receita para ser um bom aluno
Ingredientes
1 menino ou menina
1,5 kg de estudo
1 kg de trabalho
500 g de esforço
500 g de concentração/atenção
250 g de assiduidade
250 g de pontualidade
250 g de organização
2 colheres de interesse/curiosidade
1 pitada de persistência
Qb (quanto baste) de respeito
Qb (quanto baste) de amizade
Modo de preparação
Pegue no(a) menino(a) e misture com o estudo e com o trabalho, amassando bem. Acrescente o esforço e a concentração, não deixando de amassar. Depois de bem misturado,
adicione a assiduidade, a pontualidade e a organização. Prove e veja se está com um bom sabor.
(Continua na página seguinte)
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De seguida acrescente o interesse, a curiosidade e uma pitada de persistência. Envolva tudo muito bem e polvilhe com
qb de respeito e amizade.
Coloque no forno a cozer em lume brando, durante o ano
todo. Sirva com carinho.
Bom Proveito!
Vera Costa, 9ºC

A escrita rápida e as tecnologias
Atualmente, os jovens passam grande parte do seu
tempo a enviar mensagens aos amigos através da internet ou
pelo telemóvel (SMS). Esta realidade tem levado muitos especialistas a questionar-se sobre a sua influência na escrita
de quem os utiliza.
Para mim, as pessoas têm tendência a escrever pior
desde que utilizam as novas tecnologias. É certo que nem
toda a gente tem a mesma opinião, havendo quem considere
que hoje se escreve muito mais do que antes de aparecerem
os telemóveis. Mas, mesmo sendo verdade, quando escrevemos mensagens, utilizamos abreviaturas e não nos preocupamos com a pontuação, nem com os erros ortográficos.
Outro motivo pelo qual considero que as novas tecnologias têm influenciado negativamente a escrita, é o facto de
muitas vezes as pessoas, ao voltarem à escrita tradicional, ou
seja, ao escreverem numa folha de papel, já não sabem desenhar as letras convenientemente, tornando o discurso ilegível.
É evidente que as novas tecnologias trouxeram muitos
benefícios, pois facilitam a comunicação entre as pessoas e o
acesso ao conhecimento. No entanto, temos de fazer um
esforço por não nos deixarmos influenciar negativamente,
esforçando-nos por escrever bem.
As novas tecnologias são um bem para a nossa vida e o
nosso bem-estar, mas não podemos deixar que nos prejudiquem.
Ricardo Chaves, 9ºC

O fenómeno dos SMS
A escrita é um fenómeno que existe há muito tempo, e
a sua evolução tem acompanhado a sociedade, adquirindo
novos formatos e novos suportes. A chegada das novas tecnologias revolucionou a forma como se escreve, pois com o
aparecimento do telemóvel surgiram os SMS, e a escrita mudou completamente de personalidade, perdendo alguma
qualidade.
Na realidade, os jovens hoje em
dia preferem usar os SMS, pois são uma
forma de escrita curta e eficaz, que, na
maior parte das vezes, são usados para
descrever emoções do momento.
Além disso, os SMS também têm
benefícios, pois são a maneira mais rápida de comunicar, são lidos em cerca de
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5 segundos, após serem enviados, e têm um tempo médio
de resposta de 90 segundos. Isto é incrível! Por outro lado,
ao longo destes anos, têm-se vindo a verificar vários problemas no uso da língua, como a troca de linguagem formal pela
informal, a cópia de textos publicados por outros autores na
Internet, e a dificuldade em ler e compreender textos compridos e complexos. Na minha opinião, estas consequências
do uso dos SMS são muito prejudiciais.
Concluo, reafirmando a minha posição de que os SMS prejudicam a escrita dos jovens e até a expressão oral, pois os
SMS são uma transformação da linguagem escrita normal
numa forma mais curta, e isso tem-se vindo a verificar nos
alunos, nomeadamente através da supressão de letras e da
substituição de palavras.
Tiago Santos, 9ºC

O amor é como uma árvore
Considerando a afirmação do pensador quinhentista
John Donne, que disse “nenhum homem é uma ilha isolada”, direi que
concordo com a mesma, pois, desde o
momento em que nascemos ou mesmo antes, temos o amor da nossa família, que vai crescendo até ao fim das
nossas vidas e mesmo além destas.
Ao longo deste percurso, vamos
conhecendo vários sentimentos, como
a alegria, a tristeza, a frustração e o amor, sendo que este
muitas vezes abrange todos os outros sentimentos referidos,
como consequências, pois nem sempre traz positividade para a nossa vida, mas o que é certo é que todos nós necessitamos dele.
Como já referido, o sentimento de amor vai crescendo,
pois entram pessoas novas, novos familiares e novos amigos,
os quais, nalguns casos, se tornam algo mais, criando aí uma
espécie de um novo tipo de amor, uma outra forma de amar,
que nos oferece uma felicidade imensa quando estamos com
essa pessoa e nos sentimos completos.
Porém, nem tudo é um mar de rosas, pois, durante o
nosso tempo de existência na Terra, vamos perdendo pessoas importantes que marcaram a nossa vida, e que também
nos amaram, causando sofrimento e dor. Nessas alturas,
sentimo-nos como uma ilha isolada, com a sensação de que
a essência da vida se perdeu. Mas, durante esse tempo de
luto, os nossos amigos e familiares apoiam-nos, dão-nos
amor, até ficarmos recompostos.
Concluindo, o amor é como uma árvore. Os ramos são
os vários tipos de amor que durante a nossa vida vamos encontrando e as folhas de cada ramo são as pessoas, as quais,
com o tempo, vão-se perdendo, o que nos causa uma grande
angústia. Depois vão crescendo novas folhas e o nosso amor
vai-se propagando até ao fim das nossas vidas e além.
Rafaela Cardoso Coelho, 11°B
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O isolamento social e suas consequências
Com a aparição do novo coronavírus, a COVID-19, a
maior parte da população ficou em estado de isolamento
social, incluindo nós, alunos e professores.
No início, a situação era um pouco medonha, ninguém
sabia ao certo por quanto tempo é que iria durar este isolamento. No entanto, apesar de ainda frequentarmos aulas
virtuais, no geral, acho que este isolamento serviu para muitos alunos darem finalmente atenção a si mesmos. Havia
sempre uma certa preocupação de como é que iriam ser os
exames, ou se iria sequer haver exames, mas essa preocupação não se compara à pressão que tínhamos em aulas físicas.
Este foi um ponto positivo da quarentena: o tempo que nos
foi dado e que cada um aproveitou de maneira diferente:
alguns a ler, outros a descobrir novas áreas de interesse, ver
séries e filmes, aproveitar o tempo com a família, entre outras ocupações.
Mas, como em todas as situações, não se pode negar
que há um lado negativo. Não só este isolamento é perigoso
para aqueles com problemas como depressão e ansiedade,
como também é sufocante, pois, enquanto nós estamos em
casa, há uma pandemia a acontecer no mundo. Imagino que
tenha sido complicado também para os idosos que vivem
mais isolados e que não puderam contar com as visitas da
família para o seu próprio bem.
Ainda assim e em jeito de conclusão, a visão que tenho deste isolamento é, no geral, positiva. Quase toda a gente com quem tenho contacto lidou e cumpriu com as medidas impostas, aproveitou o tempo para o crescimento e desenvolvimento pessoal e espero que também assim tenha
sido para a maioria das pessoas e que estas não se tenham
deixado apoderar pelo lado mau da situação.
Joana Amaral, 11ºB
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Na época dos Descobrimentos
As mulheres veem os homens a embarcar,
Partem com facilidade
Pois nosso território vão alargar.
O barco flutua nas ondas
Como uma gaivota a voar,
Ambos à procura de um destino
Para assinalar.
O vento sopra na água
E uma onda vai formar,
Muitos turistas na areia
A fotografar.
Abro a minha janela
E vem logo a brisa do mar,
Com aquele cheirinho
Tão bom de apreciar.
Vejo as conchas
Vêm do coração do mar,
Vejo também as crianças
A apanhá-las para colecionar.
Vejo muitos peixes
Saltando nas cicatrizes do mar,
De repente são pescados
Pelos pescadores daquele lugar.
O mar é igual ao infinito
Temos de o explorar,
Aqui deixo uma pergunta:
“- Vocês sabem o que é o mar?”.
Francisco Ferreira, 7ºB

Mar
Num dia de sol
Estava no mar
Ao pé do farol
Até que apareceu uma gaivota a voar.

Sou como Tu
Nasces, sobrevives
Cresces, observas
Sou como Tu.

Só dá para amar
O meu barco
No mar
Eu vou embarcar.

Optas, decides
Queres, trabalhas
Sou como Tu.

É uma vida de pescador
No porto
E no exterior
Eu me conforto.

Amas, sofres
Vives, acreditas
Sou como Tu.

Ao nadar
Olho para o Oceano
Tento não me afogar
Neste ano.

Somos diferentes
Somos iguais
Somos filhos
Somos pais
Sou como Tu.
André Gouveia, 7ºB

Francisco Ferreira, 7ºB
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As atuais manifestaçoes contra o racismo surgem
apos a morte de George Floyd, cidadao negro dos Estados
Unidos.
O racismo pode surgir sobre varias
formas e tem como base o preconceito
e discriminaçao. O termo parte da ideia
de que a especie humana estaria dividida por raças, daí o nome.
O racismo pode assumir a forma de
açoes praticas, crenças sociais, religiosas ou sistemas políticos que consideram que diferentes pessoas, de etnias
distintas, devem ser tratadas de forma diferente. Logo,
existiriam “raças” superiores enquanto outras seriam inferiores.
Nesta situaçao concreta, ou outras semelhantes, repudio e condeno veementemente, pois o problema esta na
violencia, e a violencia nao e preta, nem branca, nem as
bolinhas, nao tem cor!

Encontro-me neste momento em Lisboa, mais concretamente na praia de Belém, a reportar a partida dos navegadores portugueses para a Índia.
Há pouco, os marinheiros assistiram a uma cerimónia
religiosa, de modo a preparem-se para esta viagem arriscada
e a fim de pedir a Deus a sua proteção. Encontra-se aqui uma
enorme multidão. Entre estas pessoas estão amigos e familiares dos que partem, mas também outros, curiosos por testemunharem este momento tão importante que ficará certamente na nossa História.
Podemos sentir facilmente a tristeza que por aqui é vivenciada, tanto pelos que partem como pelos que ficam, embora aqueles se sintam, simultaneamente, ansiosos pela partida em busca e conquista do desconhecido. As esposas e as
mães dos marinheiros choram piedosamente, com receio de
que estes estejam a caminhar para a morte.
Vou tentar agora entrevistar uma destas mães:
- Boa tarde, como é que está a viver esta situação? Pode
explicar-nos o que sente neste momento?
Leonor Macário, 7ºC
- Estou muito revoltada, não quero que o meu filho
parta!
Acho que devemos, cada vez mais, alertar as crianças
- Porquê? Acha que esta viagem é demasiado arriscapara o facto de que uma pessoa de cor diferente e igual a da?
nos e tem os mesmos direitos. Isto para evitarmos crimes,
- Acho, acho que sim, tenho medo de que ele não volmotivo pelos quais se estao agora a fazer sentir protestos te. É um salto para o desconhecido e uma viagem muito lonem todo o mundo, mas principalmente na America.
ga! Como posso saber se vou ter o meu filho de volta, são e
Nao devemos excluir, maltratar, discriminar uma pes- salvo?! Como eu, tantas outras mães aqui presentes...
soa de raça negra, porque ela e uma pessoa como nos, “de
- Muito obrigada pelas suas palavras. É, sem dúvida,
carne e osso”. Devemos colocar-nos na pele dessas pesso- um momento delicado para todos, mas pode ser também o
as e logo veremos que nao gostaríamos de estar no lugar abrir de novos mundos! Vamos ter esperança!
delas.
Como podemos concluir, estas pessoas estão muito
Em pleno seculo XXI ja nao deveria haver preconceito, abaladas com tudo o que esta a acontecer.
discriminaçao, exclusao, entre muitas outras coisas crueis.
Assisto neste momento ao discurso de Vasco da Gama,
A sociedade tem obrigaçao de fazer melhor!
que ordena agora que se faça a partida, sem mais despedidas, de forma a impedir o sofrimento ou o arrependimento
Beatriz Damil, 7ºB da decisão tomada.
E assim vemos partir estes destemidos homens em
O motivo das manifestaçoes contra o busca de terras desconhecidas, com a esperança de sobreviracismo sao e a vontade de acabar com verem e de alcançarem grandes feitos em nome de Portugal!
este tipo de discriminaçao. Muitas pesEva Matos, 9ºA
soas sao vítimas de racismo, por exemplo, pela sua cor de pele, pela sua religiao ou por terem alguma incapacida- Repórter: Hoje encontro-me em Belém, Lisboa, na conhecida
de.
Praia das Lágrimas, onde, há pouco, Vasco da Gama e a sua
Em todos os continentes isso se verifica, mesmo em tripulação embarcaram numa viagem rumo à Índia, sem se
países ditos civilizados. E um problema antigo que ainda despedirem dos seus familiares e amigos. O motivo é ainda
nao foi resolvido.
desconhecido. Como é
Na minha opiniao, quer pertençamos a uma religiao possível ver atrás de mim,
diferente, tenhamos cor de pele diferente ou alguma inca- há muitas pessoas choropacidade, ninguem deve ser discriminado, pois somos to- sas, que, assim que tomaram consciência da audos seres humanos e isso e que interessa!
sência dos marinheiros,
Gonçalo Matos, 7ºB ficaram completamente
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prostradas e praticamente sucumbiPois, como podem ver muitas das pessoas que se enram, devido ao súbito sentimento de contram aqui estão muito emocionadas. Vamos agora tentar
saudade dos seus entes queridos. É falar com o conhecido Velho do Restelo.
possível ver também que a esmagadora maioria são mulheres e crianças.
- Bom dia, senhor.
Vamos agora falar com esta mãe, cujo
- Bom dia. Diga lá o que quer, jovem, e rapidamente.
filho embarcou numa das naus.
- Pode dizer-nos por que se encontra tão malhumorado?
- Bom dia, pode contar-nos um pouco sobre a situação
- Porquê?! Ainda me pergunta porquê?! Levaram todos
que vive neste momento?
os jovens rapazes numa viagem suicida e tudo por causa da
- Bom dia. Como sabe, o meu primogénito partiu de ganância! Será que só eu vejo as coisas como elas são?! Desmadrugada numa daquelas malditas naus. Peço desculpa, povoámos a nação!
mas não consigo conter as lágrimas...
- Sim, compreendo o seu ponto de vista. Mas, então,
- Não faz mal, nós compreendemos e agradecemos a por que não enviar também mulheres, poupando alguns hosua resposta.
mens e assim ficando alguns por cá?
- Meu jovem, não sabes tu que uma mulher a bordo de
Este estado de espírito é compreensível. Vamos tentar um navio dá má sorte?
interpelar mais alguém.
- Ah, pois …, não sabia …, peço desculpa. Mas porquê?
- Vai fazer essa pergunta a um marinheiro e ele atira-te
- Bom dia, pode contar-nos o motivo da sua presença um balde de cerveja por questionares as suas superstições.
nesta praia?
Vou-me embora.
- O meu noivo partiu em direção ao fim do mundo, deixando-me aqui sozinha.
Bem, de facto, isto hoje não está fácil! Com isto, con- Os meus sentimentos…
cluímos esta reportagem. Foi um prazer estar convosco.
- Por favor, não fale como se ele já estivesse morto…
Petra Melo, 9ºB
- Peço desculpa… Com licença…

PENA JOVEM
FICHA TÉCNICA
Edição do Clube de Jornalismo,

dinamizado pela professora Elizabeth
Cancelas e constituído por alunos das
turmas 8ºA, 8ºB e 11ºB.

Coordenação:

Professor Francisco Guedes

Produção:

Momento de boa disposição
Uma senhora idosa cruzou-se com um rapaz, na rua,
e disse-lhe:
– Boa tarde!
O miúdo não respondeu e continuou a andar.
A senhora virou-se para trás e retorquiu:
– Olha lá! Na escola não te ensinaram a dizer “Boa tarde”?

Professores Rui Matos e Elizabeth Cancelas

Apoio Fotográfico:

Marco Pereira, assistente operacional

Propriedade:

Agrup. de Escolas de Penalva do Castelo

Endereço Postal:
Rua da Escola

3550 - 140 PENALVA DO CASTELO
PENA JOVEM ON-Line: www.espenalva.pt

________________________________________________________________________________________________________________

