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EDITORIAL 

  
 É com grande satisfação que 

me dirijo à comunidade escolar 

deste Agrupamento de Escolas, 

para lhe dar a conhecer as princi-

pais atividades realizadas pelos 

alunos, pessoal docente e não do-

cente, entre os meses de setem-

bro e dezembro. 

 Como sabem, este ano estamos organizados 

em semestres, mas não queremos ficar tanto tempo 

sem dar notícias do que se vai fazendo no âmbito do 

nosso Plano Anual de Atividades. 

Tendo em conta as restrições decorrentes da 

pandemia originada pelo vírus COVID_19, procuramos, 

sempre que possível, assegurar o cumprimento do que 

nos propomos atingir, desde que consigamos garantir a 

segurança de todos os intervenientes. 

A vida não pode parar e temos que nos habituar 

a viver com a presença deste vírus que insiste em ficar 

connosco. É por isso que a escola avança, tentando 

contornar os problemas e arranjando alternativas que 

nos permitam ultrapassar de forma inovadora os pro-

blemas que nos vão aparecendo.  

Não poderei deixar de realçar a atitude respon-

sável e cooperante de toda a comunidade educativa 

(Alunos, Encarregados de Educação, Docentes e Pesso-

al Não Docente), face à identificação atempada dos 

problemas, permitindo em tempo útil atuar o mais de-

pressa possível, de forma a travar a propagação do ví-

rus. 

A escola vai recomeçar e apelo à união e ao es-

forço de toda a comunidade para que consigamos che-

gar a bom porto. 

Conto com o Vosso contributo, pois desta forma 

conseguiremos fazer de 2022 um Ano Melhor. 

A Diretora 
Rosa Figueiredo 
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CALENDÁRIO ESCOLAR DO AEPC PARA 2021/22 

Devido à situação pandémica associada à doença COVID19 e que continua a marcar os nossos dias, o Governo 

alterou o calendário escolar para 2021/22, através do Despacho nº 12123-M/2021, de 13 de dezembro, em que a alte-

ração mais significativa é o prolongamento da interrupção letiva do Natal e Ano Novo até 7 de janeiro (entre os dias 3 e 

7). 

Estando o ano letivo do AEPC organizado em regime de semestralidade e considerando a alteração atrás referi-

da, o Conselho Pedagógico, em reunião realizada no passado dia 28 de dezembro, decidiu o seguinte: 

 
1º SEMESTRE: De 17.09.2021 a 28.01.2022 

Interrupção letiva: de 22 de dezembro a 7 de janeiro 

Avaliação Sumativa dos alunos: 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro de 2022, dias em que os alunos dos diversos níveis de 

ensino não terão atividades letivas 

 
2º SEMESTRE 

De 03.02.2022 a 07.06.2022 para o 9º, 11º e 12º ano 

De 03.02.2022 a 15.06.2022 para o 5º, 6º, 7º, 8º e 10º ano 

De 03.02.2022 a 30.06.2022 para a Educação Pré-escolar e 1º CEB 

Interrupções letivas: 28 de fevereiro e 1 de março (Carnaval); de 11 a 18 de abril (Páscoa) 

Avaliação Sumativa dos alunos: a definir, após o final das atividades letivas de cada ano 

 
Nota: Os 5 dias de interrupção letiva na 1ª semana de janeiro, entre os dias 3 e 7, são compensados pelos seguintes dias 

letivos: 20 e 21 de dezembro, já cumpridos; 3 e 4 de fevereiro; 2 de março. 

“Escola é… 
O lugar onde se faz amigos 
Não se trata só de prédios, salas, quadros, 
Programas, horários, conceitos… 
Escola é, sobretudo, gente, 
Gente que trabalha, que estuda, 
Que se alegra, que se conhece, se estima. 
O diretor é gente, 
O coordenador é gente, o professor é gente, 
O aluno é gente, 
Cada funcionário é gente. 
E a escola será cada vez melhor 
Na medida em que cada um 
Se comporte como colega, amigo, irmão. (…) 
Importante na escola não é só estudar, não é só 
trabalhar, 
É também criar laços de amizade, 
É criar ambiente de camaradagem,  
(…) 
Numa escola assim vai ser fácil 
Estudar, trabalhar, crescer 
Fazer amigos, educar-se, ser feliz.” 

 
Paulo Freire 
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ESCOLAS DO AEPC EMBELEZARAM-SE PARA O NATAL 

 

 Nesta quadra natalícia, as escolas do nosso Agrupamento esmeraram-se, mais uma vez, na decoração de 

vários dos seus espaços com motivos alusivos ao Natal. 

Numa altura em que a pandemia continua a condicionar o nosso quotidiano, é de louvar o esforço e a 

dedicação de toda a comunidade, incluindo alunos, docentes e não docentes, os quais provaram assim que 

não se deixaram influenciar pelo contexto pandémico que atravessamos e que o espírito e os valores associa-

dos à quadra natalícia estiveram bem presentes e muito contribuíram para o embelezamento e a harmonia 

dos espaços escolares. 

 

 



 

________________________________________________________________________________________________________________

 dezembro de 2021 ESCOLA VIVA                                           Página 5 

PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

No dia 24 de setembro de 2021, reuniu-se a As-
sembleia Geral da Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento de Escolas do Concelho de 
Penalva do Castelo, com eleição e tomada de posse dos 
novos corpos sociais, para o biénio 2021/2022. 

 
Compõem a APEE: 

DIREÇÃO 
 
Presidente - Paula Pereira 
Vice-presidente - Susana Fonseca 
Secretária - Marta Vieira 
Tesoureira - Sabrina Sales 
Vogais - Alexandre Figueiredo; Arminda Carvalho; Patrí-
cia Costa; Claúdia Oliveira; Catarina Pinho; Ana Teresa 
Monteiro; Susana Claro; Sandra Pinto; Silvina Santos 
 
 
ASSEMBLEIA GERAL  
 
Presidente - Mário Albuquerque 
1ª Secretária - Carla Clemente 
2ª Secretária - Paula Albuquerque  
 
 
CONSELHO FISCAL  
 
Presidente - Dália Silva 
Secretária - Elisabete Tavares  
Secretária - Mónica Loureiro 
 

A educação e a formação académica das crianças 
e dos jovens são desígnios cada vez mais desafiantes e 
que só têm a beneficiar com um trabalho em interliga-
ção entre todos os elementos da comunidade educati-
va. 

Temos como principal desafio estimular o cresci-
mento do envolvimento dos pais e encarregados de 
educação no processo educativo dos seus filhos e edu-
candos e, sobretudo, aproximá-los a esta Associação, 
reforçando as vias de comunicação. Iniciámos este ca-
minho com a disponibilização de meios de contacto, 
nomeadamente com a criação da página no Facebook, 
por se tratar do meio digital mais utilizado para divulga-
ção de informação, e, mais recentemente, disponibilizá-
mos contacto telefónico oficial (964 387 522), para que 
este sirva de apoio a todos os pais e encarregados de 
educação. 

Pretendemos fomentar a organização de ativi-
dades que mobilizem os Pais e Encarregados de Educa-
ção a interagirem com a escola e ainda promover e co-
laborar em ações de formação e informação. Temos 
como objetivo concreto o retomar das atividades no 
período de férias de verão, em colaboração com outras 

entidades, promovendo atividades ao ar livre e desen-
volvendo a capacidade de socialização e de indepen-
dência, de interesse pelo ambiente e sentido de cidada-
nia, num ambiente longe dos ecrãs. 

A Associação está representada no Conselho Ge-
ral do Agrupamento, no Conselho Municipal da Educa-
ção, no Conselho Municipal da Juventude e na Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens de Penalva do Castelo 
e manter-se-á ativa nesta participação, em defesa dos 
interesses e preocupações dos Pais e Encarregados de 
Educação das nossas Escolas. Contamos ainda com a co-
operação de outras entidades, nomeadamente do Muni-
cípio de Penalva do Castelo, que tem um papel funda-
mental no bom funcionamento do dia-a-dia escolar, e 
ainda das várias Juntas de Freguesia do Concelho. 

Acreditamos que é essencial que a escola e os 
pais caminhem de mãos dadas, para conseguirmos edu-
car os nossos filhos e alunos como cidadãos interventi-
vos e críticos, com responsabilidade social e inteligência 
emocional. Verificamos em diversos estudos que, quan-
to maior a participação dos pais e encarregados de edu-
cação em estruturas das escolas, maior é o sucesso esco-
lar dos alunos, que reconhecem essa participação como 
demonstração de empenho e interesse, mesmo pelos 
alunos mais velhos. 

É necessário que os pais e encarregados de edu-
cação participem. Sejamos interventores no processo 
educativo. 

Todos temos uma palavra a dizer, relativamente 
à educação dos nossos filhos/educandos. 

Colabore para que a Escola dos nossos filhos seja 
um espaço de ensino de qualidade, aprendizagem efeti-
va, formação cívica, crescimento integral, bem-estar e 
proteção. 

Assim, apelamos a todos que se juntem a nós, 
fazendo-se associados, para que todos juntos façamos 
uma associação 
mais forte e 
ativa em prol 
do desenvolvi-
mento integral 
dos nossos fi-
lhos e educan-
dos.  

 
APEEAEPC 
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Além 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 ensi-

no secundário, o Agrupamento de Escolas de Penalva do 

Castelo proporciona igualmente outra oferta - o ensino qualifi-

cante constituído pelos cursos profissionais - que, além da 

componente de formação/educação de nível secundário, con-

fere também um nível de qualificação profissional de nível 4, 

à luz do QEQ – Quadro Europeu de Qualificações, que contri-

bui para a elevação da qualificação / profissionalização da 

população que as frequenta. 

No presente ano letivo e a funcionarem desde setem-

bro último, como verdadeira opção para muitos dos nossos 

jovens para concluírem o ensino secundário, os cursos profis-

sionais são frequentados por 67 alunos, o que corresponde a 

uma taxa de 35,07% no universo do ensino secundário 

(33,5% em 2020/21), distribuídos pelos 5 turmas / 3 cursos, 

adiante referidos e com 3200/3300 horas de duração (3 

anos): 

- Técnico de Cozinha/Pastelaria (1º, 2º e 3º ano); 

- Técnico de Eletrotecnia (1º e 2º ano); 

- Técnico de Eletrónica, Automação e instrumentação 

(3º ano); 

Os cursos de 1º e 3º ano funcionam como turmas 

separadas, enquanto os de 2º ano se constituem como turma 

única ou agregada nas disciplinas comuns aos dois perfis 

profissionais e como turmas separadas nas disciplinas espe-

cíficas de cada perfil. 

Os cursos de 1º ano iniciarão a componente FCT - 

Formação em Contexto de Trabalho (estágio em empresa) no 

final do presente ano letivo, enquanto os restantes retomá-la-

ão, a partir do final de abril de 2022. 

Esta modalidade formativa é apoiada e financiada 

pelo Programa Operacional Capital Humano (POCH), no âm-

bito do novo quadro comunitário Portugal 2020 (2014-2020). 

 

(Continua na página seguinte) 

 

OFERTA FORMATIVA QUALIFICANTE 

NO AEPC 

TÉCNICO DE ELETROTECNIA DE 2º ANO  

ENVOLVEU-SE NA REMODELAÇÃO DA SALA 2 

 
O curso profissional de Técnico de Electrotec-

nia – meia turma 11ºC realizou uma remodelação na 
sala 2 do bloco 1, habitualmente usada pelos cursos 
profissionais da área de Eletricidade e Eletrónica. 

Foi executada uma operação de pintura, colo-
cados vários placares e bancadas para a realização de 
trabalhos práticos das diferentes disciplinas do curso. 
Este arranjo melhora as condições da sala e ajuda os 
alunos do nosso curso a terem mais vontade de tra-
balhar nos trabalhos práticos das disciplinas.  

Queremos agradecer ao assistente operacio-

nal, sr. João Cabo, pela ajuda prestada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP DE TÉCNICO 

DE  

ELETROTECNIA 

DE 2º ANO 
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OFERTA FORMATIVA QUALIFICANTE 

NO AEPC 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Decorrente do processo de alinhamento que 

tem sido implementado na escola-sede, a nível do ensi-

no profissional, com o EQAVET - Quadro de Referên-

cia Europeu de Garantia de Qualidade na Educação e 

Formação Profissional, a equipa do SGQ - Sistema de 

Garantia de Qualidade, constituída pelo Coordenador, 

pelos Diretores de Turma e de Curso do ensino profis-

sional e pela Psicóloga Fátima Almeida, tem reunido 

periodicamente, não só para refletir sobre as ações e 

práticas formativas que induzam maior eficácia nesta 

oferta formativa, mas também para a conceção do Re-

latório de Progresso Anual referente ao ano letivo de 

2020/2021. 

Este relatório terá de ser submetido na platafor-

ma própria da ANQEP no prazo de um ano após a atri-

buição do selo de qualidade EQAVET por três anos à 

escola básica e secundária, em abril último, ou seja, 

até ao final do próximo mês de março. 

Em termos do nosso desempenho respeitante 

ao ciclo de estudos 2018/2021 (curso profissionais de 

técnico de Manutenção Industrial - Eletromecânica e 

técnico de Restaurante/Bar), o Indicador 4A - Conclu-

são dos cursos é o único que foi possível aferir neste 

momento, já que os outros três (5A – Taxa de coloca-

ção após conclusão de curso, quer no prossegui-

mento de estudos, quer no mercado de trabalho, 6A 

– Percentagem de alunos que completaram o curso 

e que trabalham em profissões diretamente relacio-

nadas com o mesmo e Percentagem e 6B – Percen-

tagem de empregadores que estão satisfeitos com 

os alunos formados) só poderão ser aferidos/monito - 

 

 

 

 

 

 

 

 

rizados em janeiro próximo, ou seja, seis meses após 

a conclusão da formação pelos alunos do referido ci-

clo, tal como estipulam as regras do POCH - União 

Europeia. 

Resumidamente, sobre os quatro objetivos estra-

tégicos (OE) do referido Indicador 4A e as metas asso-

ciadas a que nos comprometemos, constata-se que os 

resultados obtidos se inserem dentro das metas esta-

belecidas, exceto o respeitante ao OE3 - Promover a 

intervenção dos pais/EE, já que o cumprimento da taxa 

mínima de 60% de participação dos pais/EE nas reuni-

ões e na vida escolar de cada turma/curso ficou seria-

mente comprometido com o quadro pandémico e restri-

tivo associado à COVID19. Nos outros OE, os resulta-

dos são:  

OE1 – Redução da taxa de desistência (meta: </

= a 15% em 2021/22; resultado: 11,11%, ou seja, dos 

18 alunos que iniciaram o seu curso em 2018, concluí-

ram-no 16 em 2021; no ciclo anterior, 2017/2020, a ta-

xa de desistência foi de 21,87%). 

OE2 – Redução da taxa de faltas injustificadas 

(meta: </= a 10% em 2021/22; resultado: 2,48%; no 

ciclo anterior, 2017/2020, foi de 3,55%). 

OE4 – Redução da taxa de não aprovação 

(meta: </= a 10% em 2021/22; resultado: 00,00%; no 

ciclo anterior, 2017/2020, foi de 12%). 

 

 

 

Professor Francisco Guedes, 

Coordenador das OFERTAS QUALIFICANTES e do SGQ 

EQAVET 

EQAVET 
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Projeto Erasmus+:  

ASSESS – ASSessing EFL Students 

Desde setembro de 2019, o Agrupamento de Es-

colas de Penalva do Castelo e os seus parceiros euro-

peus estão a trabalhar no desenvolvimento de uma pla-

taforma de apoio aos professores de Inglês, para facili-

tar o processo de avaliação das diferentes competências 

linguísticas: compreensão oral (Listening), compreensão 

escrita (Reading), produção oral (Speaking), produção 

escrita (Writing), léxico e gramática. 

A parceria estratégica entre o nosso Agrupamen-

to, Learnmera Oy (Finlândia), Inercia Digital (Espanha), 

NICEA (Turquia), Action Synergy (Grécia) e Education 

Mobility Grid GbR Bulatovic und Kurtcu Bulatovi 

(Alemanha), pretende facilitar o processo de avaliação e 

contribuir para a melhoria das competências dos pro-

fessores de Inglês nesta área. A plataforma inclui um 

conjunto de recursos diversificados: exames, rubricas 

de avaliação, registos áudios, fichas de trabalho, ima-

gens, flashcards, ferramentas para a criação de ativida-

des lúdicas e o Exam Creator que permite criar exames 

num instante. 

Após um primeiro workshop online que decorreu 

no dia 2 de setembro e que permitiu a divulgação do 

projeto e da plataforma, o consórcio recolheu um pri-

meiro feedback sobre o grau geral de satisfação dos 

professores participan-

tes. O evento contou 

com a participação da 

nossa equipa e profes-

sores de Inglês da Ale-

manha, Finlândia, Portu-

gal, Espanha, Turquia e 

Grécia.  

 Nos dias 25 e 26 

de novembro, os parcei-

ros do projeto ASSESS 

reuniram-se em Iznik 

(Turquia) para dar conti-

nuidade à implementa-

ção da plataforma.  

A partilha de ideias, experiências, sugestões e a 

definição conjunta de estratégias de melhoria foram 

fundamentais para aprimorar as potencialidades da 

plataforma.  

Em breve, os professores de Inglês poderão utili-

zar todos os recursos disponibilizados e criar os seus 

exames.  

 

Nos dias 14, 15 e 16 de dezembro, decorreram as 

jornadas de Learning, Teaching and Training Activities 

em Atenas, jornadas durante as quais os professores de 

inglês convidados tiveram a oportunidade de refletir 

em conjunto sobre o processo de avaliação das diferen-

tes competências linguísticas (problemas comuns, de-

safios e partilha de boas práticas), receberam formação 

na área da avaliação e familiarizaram-se com algumas 

ferramentas e estratégias de ensino e aprendizagem, 

com vista à criação de ambientes educativos estimulan-

tes. O consórcio aproveitou ainda para apresentar as 

linhas gerais do projeto ASSESS e os seus outputs, no-

meadamente a plataforma Online Exam Creator, com a 

qual os formandos puderam interagir.  

 
(Continua na página seguinte) 
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Projeto Erasmus+:  

ASSESS – ASSessing EFL Students 

Podem acompanhar os progressos do projeto: 

- no site do projeto www.assessproject.eu 
- na página de Facebook: https://www.facebook.com/ 

ASSessingEFLStudentS/ 
- na conta Twitter: https://twitter.com/AssessEU20201 

 

 

 

http://www.assessproject.eu
https://www.facebook.com/ASSessingEFLStudentS/
https://www.facebook.com/ASSessingEFLStudentS/
https://twitter.com/AssessEU20201
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eTwinning  

O eTwinning é uma Ação do Programa Erasmus 

+ da União Europeia e tem como principal objetivo criar redes 

de trabalho colaborativo entre as escolas europeias, através 

do desenvolvimento de projetos comuns, com recurso à Inter-

net e às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

Em Portugal, a comunidade eTwinning tem vindo a 

crescer de forma muito expressiva, nestes últimos anos, com 

a participação de escolas, públicas e privadas, de todos os 

ciclos e níveis de ensino não superior.  

O Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo 

tem envolvido, todos os anos, alunos e professores, nesta 

experiência enriquecedora que contribui cabalmente para 

alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória. Os projetos eTwinning 

constituem uma excelente oportunidade para promover a 

educação inclusiva, contribuindo para responder à diversida-

de das necessidades e potencialidades de todos e de cada 

um dos alunos, através do aumento da participação nos pro-

cessos de aprendizagem e na vida da comunidade educati-

va. 

Dos mais relevantes impactos destacam-se: o desen-

volvimento de competências linguísticas e digitais, o desen-

volvimento de competências colaborativas e uma maior 

abertura ao mundo e à sua diversidade social e cultural. 

 

Relativamente ao ano letivo 

2020/2021, o nosso agrupamento foi distin-

guido com três Selos de Qualidade a nível 

nacional e três Selos de Qualidade a nível 

Europeu pelos projetos “Sharing & Growing up Together”, 

com a participação dos alunos do 7ºC, “Building Bridges of 

Friendship” e “My Friendship Adventure” com a participação 

dos alunos do 3º e 4º anos, respetivamente, tendo sido di-

namizados pela docente Elisabete Ferreira, do grupo 120. 

Destaca-se, ainda, o Projeto “Building Bridges of 

Friendship”, ao qual foi atribuído o “Prémio Nacional eTwin-

ning 2021” na categoria “Primeiro Ciclo”. A cerimónia de 

entrega de prémios decorreu no dia 10 de dezembro, em 

Lisboa, com a presença do Agrupamento de Escolas de Pe-

nalva do Castelo, que se fez representar pela professora 

dinamizadora do projeto e pela Diretora.  

 

É de referir a colaboração do Município de Penalva 

do Castelo, que contribuiu com produtos endógenos da regi-

ão, assim como material referente à divulgação do património 

natural e cultural do concelho. 

 

Parabéns a todos os intervenientes pelo trabalho de-

senvolvido e pelos sucessos alcançados. 
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eTwinning – A comunidade de escolas europeias 

 
Com o desenvolvimento de projetos eTwinning, a 

sala de aula continua a ser uma janela aberta para o mundo 

e a sua diversidade social e cultural. No primeiro ciclo, a 

aprendizagem da Língua Inglesa continua a integrar projetos 

que permitem a participação ativa dos alunos na sua própria 

aprendizagem. Alunos de diferentes escolas europeias cola-

boram uns com os outros utilizando o Inglês como língua de 

comunicação. Além do desenvolvimento de competências 

comunicativas, a aprendizagem baseada em projetos permi-

te o desenvolvimento da literacia digital e de diversas com-

petências e valores, nomeadamente o desenvolvimento de 

competências colaborativas com base no respeito mútuo e 

tolerância.   

 

Projetos implementados: 
 

Building Bridges of Friendship 

 
 Este projeto destina-se aos alu-

nos de 3.º ano e conta com a parceria 

da Itália, da Espanha e da Grécia. 

 Das atividades já realizadas, 

destacam-se: a construção de uma 

apresentação colaborativa com os dife-

rentes países/escolas; apresentações 

individuais com pequenos vídeos; troca de cartas e cartões 

de Natal com os correspondentes. 

 

 

 

Friends Beyond Borders 
  
 Este projeto destina-se aos alu-

nos de 4.º ano e conta com a parceria 

da Polónia, da Espanha e da Turquia. 

 Das atividades já realizadas, 

destacam-se: a criação de uma apre-

sentação colaborativa com todos os participantes; apresen-

tações individuais com pequenos vídeos; criação de dese-

nhos representativos do projeto e eleição do melhor; partici-

pação nas atividades “Code Week 2021”, com a descodifica-

ção de códigos misteriosos ligados à festividade de Hallowe-

en; troca de cartas e cartões de Natal com os corresponden-

tes. 

Elisabete Ferreira, professora de Inglês  
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Acesso ao Ensino Superior 2021 

 
 Decorridas as fases do ú ltimo 

concúrso nacional de acesso ao ensino 

súperior, divúlgam-se os resúltados 

no qúe respeita aos alúnos do nosso 

Agrúpamento. 

Do total de 40 alúnos qúe se candidataram na 

1ª fase, a mais concorrida, natúralmente, qúatro na o 

foram colocados. Os 36 colocados consegúiram-no, 

na súa maioria, na 1ª opça o qúe fizeram em termos 

de cúrso súperior.  

As Universidades de Aveiro e da Beira Interior 

(Covilha ) e o Institúto Polite cnico de Viseú sa o as 

institúiço es de ensino súperior qúe acolhem maior 

nú mero de estúdantes penalvenses. 

Os cúrsos mais pretendidos foram o de Engenharia 

Meca nica e o de Marketing.  
 
 

Turmas B e C do 9ºano foram ao cinema 
 
 Na manha  do passado dia 29 de oútúbro, os 

alúnos das turmas de LEII – Francês do 9º ano (B 

e C) deslocaram-se ao Cinema do Fo rúm Viseú, para 

assistirem a  exibiça o do filme (come dia/drama) 

“Foúrmi” (Uma peqúena mentira), no a mbito da 22ª 

Festa do Cinema France s. 
 

Greve afetou escolas  
do Agrupamento 

 
 No dia 12 de novembro, a Frente Comúm de 

Sindicatos da Administraça o Pú blica promoveú úma 

greve nacional da Administraça o Pú blica, como for-

ma de lúta por melhores sala rios, melhoria dos ser-

viços pú blicos e maior valorizaça o das carreiras. 

 A ní vel do AEPC, a adesa o foi mais elevada en-

tre os trabalhadores na o docentes, especialmente na 

EBII nsúa, o qúe originoú qúe as atividades letivas 

tivessem cessado a s 12h30 e os alúnos regressado a 

casa nessa hora. 
 
  

 
Visitas de estudo 

  
   Desde o iní cio do presente ano letivo, 

realizaram-se as segúintes visitas de estúdo: 

- No passado dia 3 de novembro, os formandos dos 

cúrsos da a rea de Eletrotecnia e Eletro nica (túrma 

10ºC e meia túrma 11ºC – ambas do cúrso de Eletro-

tecnia e túrma 12ºE - cúrso de Eletro nica, Aútoma-

ça o e Instrúmentaça o) visitaram a fa brica REVIGRE S, 

prestigiada “empresa especializada na produção de 

soluções de cerâmica, que reveste o mundo com histó-

rias, inspiração e arte, há mais de 40 anos”, sitúada no 

concelho de A gúeda. 

(Continúa na pa gina segúinte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOTÍCIAS DO AGRUPAMENTO 
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Boa colheita  

na vinha da escola-sede 
    
 Para ale m do 

fator novidade as-

sociado ao iní cio 

de úm ano letivo, a 

va rios ní veis, o 

presente ano troú-

xe consigo a me-

lhor colheita qúe 

foi possí vel obter-

se na vinha da es-

cola-sede. Tal facto 

deveú-se ao  empe-

nho dos assistentes 

operacionais qúe 

te m velado por ela 

e a qúem a comúni-

dade escolar esta  

múito grata. 

 

  

 Instalada júnto do lado norte do bloco 4, esta 

vinha teve origem no a mbito das atividades de for-

maça o do cúrso profissional de Te cnico de Viticúltú-

ra e Enologia, trie nio 2011-2014. A mesma e  consti-

túí da por qúatro qúalidades de úvas: Cardinal, D. Ma-

ria, Moscatel de Hambúrgo e Moscatel Branco, qúal-

qúer úma mais deliciosa qúe a oútra! 
 
 

 

 

 

NOTÍCIAS DO AGRUPAMENTO 

Natal, e não Dezembro 
 

Entremos, apressados, friorentos, 

numa gruta, no bojo de um navio, 

num presépio, num prédio, num presídio 

no prédio que amanhã for demolido… 

Entremos, inseguros, mas entremos. 

Entremos e depressa, em qualquer sítio, 

porque esta noite chama-se Dezembro, 

porque sofremos, porque temos frio. 

 

Entremos, dois a dois, somos duzentos, 

duzentos mil, doze milhões de nada. 

Procuremos o rastro de uma casa, 

a cave, a gruta, o sulco de uma nave… 

Entremos, despojados, mas entremos. 

De mãos dadas talvez o fogo nasça, 

Talvez seja Natal e não Dezembro, 

Talvez universal a consoada. 

 

David Mourão-Ferreira 
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O Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo 
encontra-se inscrito no Programa Parlamento dos Jo-
vens 2021/2022.  

O Programa Parlamento dos Jovens, aprovado pe-
la Resolução n.º 42/2006, de 2 de junho, é uma iniciativa 
da Assembleia da República, dirigida aos jovens do 2.º e 
3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, de es-
colas do ensino público, particular e cooperativo do Conti-
nente, das Regiões Autónomas e dos círculos da Europa e 
de Fora da Europa. 

O Programa culmina com a realização anual de 
duas Sessões Nacionais na Assembleia da República, uma 
para os alunos do ensino básico, outra para os do ensino 
secundário. 

 
Constituem objetivos do Programa: 
 

● Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela parti-
cipação cívica e política; 
● Dar a conhecer a Assembleia da República, o significado 
do mandato parlamentar, as regras do debate parlamen-
tar e o processo de decisão do Parlamento, enquanto ór-
gão representativo de todos os cidadãos portugueses; 
● Promover o debate democrático, o respeito pela diver-
sidade de opiniões e pelas regras de formação das deci-
sões; 
● Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema, defini-
do anualmente; 
● Proporcionar a experiência de participação em proces- 
sos eleitorais; 

● Estimular as capacidades de expressão e argumentação 

na defesa das ideias, com respeito pelos valores da tole-
rância e da formação da vontade da maioria; 
● Sublinhar a importância da sua contribuição para a re-
solução de questões que afetem o seu presente e o futu-
ro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas 
junto dos órgãos do poder político. 
 

Como podes participar? 

Organiza-te com outros colegas numa lista de 10 
candidatos e, em conjunto, proponham, no máximo, 3 
medidas sobre os temas: 

 
Ensino Básico – “Fake News, que estratégias pa-

ra combater a desinformação?” 
Ensino Secundário – “Fake News, o impacto da 

desinformação na Democracia.” 

Nestas medidas, deve estar explícito o que enten-
dem que a Assembleia da República, o Governo, os ór-
gãos locais (ou outras entidades) ou até os pró-
prios jovens devem fazer para resolver determinada 
questão, relacionada com o tema em debate. Este será o 
vosso “programa eleitoral”.  

Podem participar todos os alunos. 

Para mais informações e esclarecimentos, fala com 

os professores coordenadores* e consulta o site: http://

www.jovens.parlamento.pt/ . 

 

*Professoras Céu Gonçalves (Ensino Básico)   

e Judite Assis (Ensino Secundário) 

 

PARLAMENTO DOS JOVENS 2022 

 

 

 

       ENSINO BÁSICO                                 ENSINO SECUNDÁRIO    
 

 
 

2021/2022 

http://www.jovens.parlamento.pt/
http://www.jovens.parlamento.pt/
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ONDE PARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Escola-sede regista 35 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 14 anos, 

coube agora a vez a um ex-aluno que cumpriu o 1º ciclo na ex-escola primária da Vila, concluído em 

1995. Seguiu-se a EB2/3/S, hoje escola-sede, em que concluiu o 2º e o 3º ciclo do ensino básico, em 

2001, e a frequência do ensino secundário, sem o ter concluído, entre 2001 e 2005, através do curso 

tecnológico de Administração, pertencente ao agrupamento 3 – económico-social, e do curso geral do 

ensino recorrente por unidades capitalizáveis, no regime noturno, já que iniciou a vida profissional 

nesse período, em simultâneo, primeiro na Câmara Municipal, num curto espaço de tempo, e depois, em 2005, no local de 

trabalho que mantém até hoje – a Adega Cooperativa de Penalva do Castelo.  

Referimo-nos a Marco André da Silva Nunes, com quem conversámos num destes dias de dezembro e no seu local 

de trabalho. 

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

EBS. 

- Que recordações guarda do seu tempo de estudante, pri-
meiro na Escola Primária da Vila e depois na escola básica 
e secundária? 

- As recordações são muitas e engraçadas, como normal-
mente acontece com os alunos, embora estejam mais relaci-
onadas com as brincadeiras entre nós do que especificamen-
te  com as atividades escolares. Eram essencialmente no 
recreio e algumas até fora da escola. Eu não era propria-
mente um aluno exemplar. Na escola primária, levei uma 
reguada que me ficou na memória, mas também foi a única.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
- No ensino secundário, optou pelo curso tecnológico de 
Administração, da área de Económico-Social? Qual a ra-
zão? 

- À época, as opções também não eram muitas. Só havia 
três. Matemática não era para mim, Línguas também não, 
pelo que só me sobrou essa opção.  

- Não concluiu o ensino secundário, mesmo com a mudan-
ça para o regime noturno? Porquê? Começou a trabalhar…  

- Primeiramente, na altura não era obrigatório. Depois en-
tendi que já estava na hora de ir para o mercado de traba-
lho. Tinha várias solicitações, para além de que eu já traba-
lhava e estudava ao mesmo tempo. Senti, assim, que estava 
a “perder tempo”. Tive uma oportunidade de trabalho e saí 
da escola. 

 
- Há algum episódio em especial, desses tempos de estu-
dante, que não esquece e queira partilhar connosco? 

- Foram tantos os episódios e agora parece que nem me 
consigo recordar … O convívio entre os alunos e o ambiente 
da escola era espetacular. E estávamos sempre envolvidos 
em diversas atividades extracurriculares. Por exemplo, fo-
mos os campeões Inter-Turmas, várias vezes. Eu estava 
sempre no Desporto, pertencia ao Grupo de Andebol da 
Escola, federado, que mais tarde passou a constituir o Gru-
po de Andebol d’”Os Melros”, e depois organizou-se tam-
bém o de basquetebol. Também pertenci à Associação de 
Estudantes durante três ou quatro anos, em que gostava do 
espírito de iniciativa dos jovens e da sua forma de entender 
a escola. 

  
- Alguma vez se arrependeu da 
decisão de não concluir o secun-
dário? 

- Não, no meu caso, não. Eu enten-
do que a escola é importante, mas 
sentia-me muito mais vocacionado 

 
(Continua na página seguinte) 

 

Turma B do 6º ano (1997), 
acompanhados pela professora Natália Gonçalves 
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para a vida ativa. O que aprendi na escola foi importante, 
sem dúvida. Contudo, a partir de certo momento, o apelo 
que sentia era para aprendizagens de natureza diferente, 
mais práticas, do quotidiano e do mercado de trabalho. E 
aprendo todos os dias... 

 
- Quais são as suas funções na Adega Cooperativa? 

-  No meu recibo aparece como Operador de Linha, que é o 
patamar máximo nos estatutos da Adega Cooperativa, que 
já são antigos, mas eu sou responsável pela manutenção de 
toda a Adega, pelo manuseamento de quase todos os vi-
nhos, juntamente com alguns dos meus colegas. Os restan-
tes estão apenas em linhas: engarrafamentos, etc. 

 
- Como é o seu dia-a-dia profissional? 

-  Começa de manhã e acaba à noite, só mesmo lá para a 
meia noite, pois tenho dois trabalhos. Aqui o telemóvel não 
para, porque são muitas funções, muitas coisas a funcionar 
ao mesmo tempo. Para uma pessoa só, é extenuante. E de-
pois, sigo para outro lado… 

 
- O que mais lhe agrada no exercício da sua atividade pro-
fissional?  

- A vertente da manutenção é a que mais me interessa e me 
fascina, pois estamos sempre a evoluir. Na manutenção das 
máquinas, das linhas, etc, todos os dias aprendemos. A ma-
nutenção de cada máquina, de cada motor, cada peça, em 
qualquer momento, tem obrigatoriamente o respetivo regis-
to. Isso depois vai aparecer na certificação e tem de bater 
tudo certo. Mesmo a manutenção preventiva, que, um dia 
por ano, tem de ser efetuada a cada máquina em particular. 
A certificação é um processo que exige muita responsabili-

dade. Neste mo-
mento, e tendo aca-
bado as vindimas há 
pouco tempo, esta-
mos já a preparar a 
Adega para a Audi-
toria, que será já na 
próxima semana. 
Este processo é fun-
damental para po-
dermos vender vi-
nho para o estran-
geiro (Alemanha, 
Suécia, entre outros; 
o Lidl, por exemplo, 
não recebe vinho 
que não seja certifi-
cado). 

- Há algum momento ou episódio 
que tenha sido 
marcante e guar-
da especialmen-
te na sua memó-
ria, a nível profis-
sional? 

- Não tenho nada 
de muito especial 
a referir. Aqui o 
dia a dia é sem-
pre a andar e os 
dias são todos semelhan-
tes. 

 
- Como é que tem lidado 
com a pandemia associa-
da à COVID19? 

- Para mim, é como se a 
pandemia tivesse começado há pouco tempo. A minha vida 
tem sido praticamente a mesma. A Adega nunca parou e 
começou a vender ainda mais do que vendia anteriormente. 
Durante a pandemia, conseguimos superar as vendas efetu-
adas no ano passado, ou antes, há dois anos, na mesma al-
tura. Só agora é que começou a dar sinal, uma vez que tive-
mos casos positivos na Adega… Eu costumo andar sozinho 
pela Adega toda, por todo este espaço, ou acompanhado 
apenas por outro colega. Os outros funcionários estão nos 
pavilhões específicos para as linhas de engarrafamento. Eles 
é que andam sempre mais próximos uns dos outros, pelo 
que têm de usar máscara e de ter todos os cuidados neces-
sários. Também há funcionários no escritório, bem como 
dois na linha de box, que estão lá durante todo o ano. Nós 
os dois andamos mais dispersos pela Adega e na rua. Atual-
mente, como já começa a haver visitas à Adega, já começa-
mos a consciencializarmo-nos mais do facto e a necessitar 
de usar máscara frequentemente.  

 
- Sabemos que é pai… O que significa tal papel?  

-  É a coisa mais importante da vida. Para mim, é o significa-
do maior da nossa existência. Não me imagino como ho-
mem sem ser pai. 

 
- O que gosta de fazer como ocupação dos tempos livres? 

- Os meus tempos livres são muito poucos, mas, normal-
mente, gosto de estar com os meus filhos, aqui ou além, em 
casa ou a passear, e com a família, de um modo geral. 

 

(Continua na página seguinte) 

 
ONDE PARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS? 

Maria Fernandes e Matilde Vieira,  
do 10ºA, responsáveis pela entrevista  

a Marco Nunes. 



 

________________________________________________________________________________________________________________

dezembro de 2021 ENTREVISTA Página 17 

- Como elemento do Rancho Folclórico de Penalva do Caste-
lo, pode resumir-nos a sua ligação a esta coletividade?  

-  São tantos anos!! Já quase dava para escrever um livro… 
Sou um dos componentes mais antigos do Rancho, onde já 
estou há duas décadas, quase desde o início, conjuntamente 
com a professora Elizabeth e o professor Rui. Já vivemos 
inúmeras experiências, já se passaram imensos episódios, 
várias dezenas de pessoas fizeram parte do grupo e um sem 
fim de atividades...!  

A nossa missão principal é a preservação e a divulgação das 
tradições beirãs. Tocamos, cantamos e dançamos as cantigas 
da nossa região, algumas alusivas ao trabalho dos campos, 
outras de romaria, etc. Também cantamos as Janeiras, no 
Encontro Anual promovido dela Autarquia e ainda porta-à-
porta, organizamos o nosso Encontro de Folclore anualmen-
te, participamos noutros Festivais a nível nacional, sendo 
que também já estivemos na Suíça e, por duas vezes, em 
Espanha.  

Representamos várias atividades agrícolas, designadamente 
relacionadas com as sementeiras e as colheitas, e encontra-
mo-nos a gravar um DVD híbrido deste teor. Celebramos os 
Santos Populares, organizamos diversas atividades de for-
mação (sobre a Floresta, sobre Costura, Bonecos e Borda-
dos, estas três últimas numa parceria com a instituição CE-
ARTE).  

Colaboramos com a Câmara Municipal nos Jogos Desporti-
vos, na Festa da Música Concelhia, no Desfile de Carnaval, 
nas Marchas Populares, nas Feiras de produtos endógenos, 
na receção de grupos folclóricos oriundos das comunidades 
portuguesas e, de um modo geral, naquilo para que formos 
solicitados. E o nosso último DVD está quase pronto… espe-
ramos que venha a ser do vosso agrado! 

Em resumo, muito amor à terra e à Cultura, muita dinâmica, 
muito espírito de equipa, muita força de vontade (de fazer e 
de recomeçar), muito Altruísmo e muita Amizade! 

 

 
- Aprecia vinho? Na sua opinião, qual o melhor vinho da 
Adega de Penalva?  

-  Sim, sobretudo se for bom! Atualmente, e na minha opi-
nião, o melhor vinho que temos é o Reserva 2016, Medalha 
de Ouro de Melhor Vinho do Dão, no Concurso Mundial de 
Bruxelas. 

- Obrigada pela disponibilidade e…boa sorte! 

 

Entrevista conduzida por: 

Maria Fernandes e Matilde Vieira, 10ºA 

 

 

 

 

 
ONDE PARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS? 
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As Bibliotecas Escolares do Agrupamento dina-

mizaram várias atividades, no decurso destes três me-

ses do ano escolar. 

 Depois dos votos de boas-vindas 

iniciais a toda a comunidade escolar, 

as bibliotecas entraram em festa para 

comemorar o MIBE (Mês Internacional 

das Bibliotecas Escolares), no decurso 

do mês de outubro.  

 Na Biblioteca da Escola da Ínsua, 

os alunos que frequentam o pré-

escolar e o 1.º CEB das escolas das 

aldeias do concelho de Penalva do 

Castelo vieram participar em atividades 

de leitura, onde a Palhacinha da Leitu-

ra fez as honras da casa e os recebeu com toda a pom-

pa e circunstância. Seguiram-se-lhes os alunos que fre-

quentam o pré-escolar da Escola Básica Integrada da 

Ínsua, que ouviram também a leitura do livro “O dia em 

que a barriga rebentou”, de José Fanha, ilustraram mar-

cadores de livros, fizeram jogos didáticos, viram fil-

mes… Durante este mês, arrancaram igualmente os 

projetos de leitura “Leituras em Vai e Vem”, com os alu-

nos do pré-escolar, e “Já sei ler”, para os alunos do 1.º 

CEB, em parceria com o Plano Nacional de Leitura. Os 

alunos do 5.º e 6.º ano participaram em sessões de for-

mação de utilizadores e deram início ao Projeto “10 mi-

nutos de Leitura”, que decorre em parceria com o Plano 

Nacional de Leitura. 

Na Biblioteca da Escola do 3.º Ciclo e Secundá-

rio, decorreram também sessões de formação de utili-

zadores, bem como momentos de leitura individual e a 

requisição de livros para leitura domiciliária. Decorreu 

também a representação do “Auto da Índia”, de Gil Vi-

cente, pelos alunos do 9.ºA, na Biblioteca, para os alu-

nos que frequentam o 9.ºB e o 9.ºC, o que constituiu um 

momento de partilha muito interessante e proveitoso 

para todos. 

No mês de novembro, os alunos do 1.º Ciclo da 

Escola Básica Integrada de Ínsua comemoraram os 100 

anos de nascimento de José Saramago ao participarem 

nas Leituras Centenárias, que decorreram na Biblioteca. 

  

 

 

 
 
As atividades dinamizadas tiveram o objetivo de 

dar a conhecer a vida e a obra do escritor galardoado 

com o Prémio Nobel da Literatura. O livro lido e explo-

rado foi “A maior flor do mundo”, da autoria do escritor 

homenageado. 

Em dezembro, as Bibliotecas vestiram-se de Na-

tal e desejam a todos Boas leituras e um Santo Natal. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

                                                    

 

 

 

      A professora bibliotecária, 

                Cláudia Cardoso  

 
 
 

Acontece nas bibliotecas escolares… 
 

NOVAS DAS BEs 

Os atores do Auto da índia, de Gil Vicente (9.º A) 
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O grupo disciplinar de Educação Física reali-

zou, no dia 10 de novembro,  o tradicional Corta-

mato escolar. 

Participaram, nesta atividade, alunos do 2º e 

3º ciclos e do ensino secundário. 

Apesar do frio, os participantes deram o seu 

melhor e abrilhantaram, mais uma vez, este aconte-

cimento desportivo com enorme sucesso! 

Esta atividade teve como principal objetivo 

proporcionar a todos 

os alunos vivências 

desportivas e hábitos 

de vida saudável, 

fortalecendo a articu-

lação entre os ciclos 

de ensino do Agru-

pamento, assim co-

mo, selecionar os 

melhores para o Cor-

ta-Mato Distrital. 

Foram apura-

dos os seis primeiros 

de cada escalão/

género que vão re-

presentar o AEPC na 

prova de nível distrital, a realizar-se em Viseu em 

2022. 
 

Foi uma manhã desportiva de excelência, vi-

venciada entre todos num enorme convívio desporti-

vo! 

 

 

 O grupo de Educa-

ção Física agradece o 

bom comportamento e a 

participação de todos os 

alunos, professores, au-

xiliares e colaboradores, 

que, de alguma forma, 

contribuíram para o su-

cesso desta grandiosa 

atividade. 

 

O Coordenador do Clube  

de Desporto Escolar 
 

Professor  

Carlos Agostinho Sousa 

 
DESPORTO ESCOLAR - CORTA-MATO 2021 
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1 – Diz-nos como te chamas e que idade tens. 

   - Chamo-me Mariana Costa e tenho 16 anos. 

2 – Que ano e Curso estás a frequentar? 

- Estou no 12º ano, a frequentar o Curso Científico

-Humanísticos de Ciências e Tecnologias. 

3 – Conta-nos como surgiu a ideia de formação des-

ta lista para as eleições da Associação de Estu-

dantes. 

 - Queríamos criar um ambiente melhor para os 

estudantes e decidimos criar uma lista, com pes-

soas suficientemente responsáveis, para progre-

dirmos como escola.  

 Como o vírus da covid-19 interferiu na nossa vi-

da durante estes últimos dois anos, decidimos, 

finalmente, fazer uma diferença. 

4 – Por quantos elementos é constituída a lista e 

que anos frequentam esses alunos? 

- A lista é constituída por 41 alunos, do 7º ao 12º 

ano.  

5 – Explica-nos quais são os vossos principais pro-

jetos. 

- Queremos colocar música nos intervalos, dina-

mizar atividades desportivas e palestras, dar vida 

à escola. 

6 – Como decorreu a semana do processo das elei-

ções?  

- Primeiramente fizemos uma reunião, onde deci-

dimos como é que íamos fazer as camisolas e co-

mo ia ocorrer a campanha. Depois juntámo-nos 

para fazer a lista de música e a decoração. 

 

                                                                   (Continua na página seguinte) 

 

 

    

Entrevista à Presidente da Associação de Estudantes 
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7 – Conta-nos como te sentiste depois de conhecer os 

resultados. 

- Senti que foi uma vitória merecida. 

8 – Na tua opinião, quais as características que um 

candidato a Presidente da AE deve ter? 

- Tem de ser responsável, de olhar pelos outros 

alunos, ouvir a sua opinião e fazer com que 

tudo corra bem. 

9 – No contexto da sociedade atual, o que pensas 

da formação dos jovens e da respetiva inser-

ção no mundo do trabalho? 

- O nosso objetivo com as palestras é dar a 

conhecer aos alunos como é que o mundo real 

funciona, e não apenas o que se conhece den-

tro da escola, fazer com que estejam mais pre-

parados para o mundo do trabalho. 

 
 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Entrevista conduzida pelo Clube de Jornalismo 

 
Entrevista à Presidente da Associação de Estudantes 
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    Campanha #AtosQueSãoUmaNódoa 

Pela Eliminação da Violência 

Contra as Mulheres 

 

Fotografar o silêncio, o medo, a vergonha, os laços 

que se transformam em nós, as almas vazias e as mar-

cas traumáticas foi o desafio lançado pelo Município de 

Penalva do Castelo a Luís Correia, técnico do Instituto 

Português do Desporto e Juventude (IPDJ), que resul-

tou na produção da campanha 

#AtosQueSãoUmaNódoa. 

     A iniciativa, integrada no projeto municipal “A 

Igualdade faz o meu género”, contou com a colabora-

ção da Biblioteca Municipal e resultou na produção de 

8 cartazes. A mesma assinalou o DIA INTERNACIONAL 

PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHE-

RES, celebrado anualmente a 25 de novembro, e tem 

como objetivo sensibilizar para o combate à violência 

de género, em que a esmagadora maioria das vítimas 

são mulheres. 

    O conjunto dos 8 cartazes esteve em exposição, 

entre os dias 25 e 30 de novembro, no átrio do edifício 

dos Paços do Concelho. 

    Paralelamente a esta iniciativa, o tema da escala-

da da violência foi trabalhado com os alunos do 3.º ci-

clo do ensino básico e do ensino secundário do Agrupa-

mento de Escolas de Penalva do Castelo, através da dis-

tribuição de um violentómetro, de forma a ajudar a 

identificar e a medir comportamentos de violência, que 

por vezes têm origem na fase de namoro. 

    Dados preliminares do Observatório de Mulheres 

Assassinadas (OMA) indicam que, entre 1 de janeiro e 

15 de novembro de 2021, a forma mais grave de vio-

lência resultou no assassinato de 23 mulheres em Por-

tugal, 13 das quais no contexto de relações de intimida-

de, 7 assassinadas em contexto familiar, 2 na sequência 

de crimes e um assassinato sem motivo identificado. 

No mesmo período decorreram, ainda, 50 tentativas de 

assassinatos de mulheres. 

     
    A violência doméstica é um crime público que de-

teriora a dignidade humana, conduzindo a uma socie-

dade desestruturada e alienada de valores e princípios 

fundamentais.  

    Seja um agente de mudança e não permita que as 

vozes das vítimas se silenciem! 

 
MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO ADERE  

À CAMPANHA “COMPOSTAGEM: EU FAÇO!” 

 
    A Associação de Municípios da Região do Planalto 

Beirão (AMRPB) está a reforçar a aposta no incentivo à 

compostagem doméstica com cerca de 400 baldes para 

a recolha de resíduos biodegradáveis, que estão a ser 

distribuídos em todos os municípios associados à inicia-

tiva, no âmbito da campanha “Compostagem: Eu faço!” 

integrada no projeto “BioBairros - da Terra à Terra”. 

    Com a aprovação da candidatura do AMRPB ao 

Fundo Ambiental, o Município de Penalva do Castelo 

recebeu, 15 compostores (13 para utilizadores domés-

ticos e 2 para utilizadores não domésticos/

comunitários) que permite a gestão dos bio-resíduos 

produzidos ao nível das cozinhas, cantinas e refeitórios 

das habitações e instituições. 

    A execução deste projeto possibilita a diminuição 

dos resíduos urbanos biodegradáveis presentes nos 

resíduos indiferenciados com impacto direto nas quan-

tidades depositadas em aterro sanitário. 
 
                 (Continua na página seguinte) 
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Pela Câmara Municipal 
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    Com a receção deste conjunto de equipamentos 

destinados à compostagem, o Município vai desenvol-

ver um estudo, de modo a definir os moldes de funcio-

namento deste projeto piloto na gestão dos bio-

resíduos domésticos. 

 

    Compostagem – O que é? 

 
    A compostagem é um processo natural de de-

composição de matéria orgânica por ação de microrga-

nismos na presença de oxigénio. Trata-se de uma técni-

ca simples e eficaz de valorização de resíduos biodegra-

dáveis (biorresíduos), cujo resultado é um material rico 

em nutrientes (composto) que pode ser utilizado como 

fertilizantes orgânico. 
 

 
 

2º Workshop de Trabalho em Rede 

No Âmbito do Projeto AccessTUR 

 
    No dia 30 de novembro, a Comunidade Intermu-

nicipal (CIM) Viseu Dão-Lafões promoveu, no Auditório 

Municipal de Santa Comba Dão, o 2º Workshop de tra-

balho em rede no âmbito do Projeto AccessTur. 

    O AccessTUR é um projeto de promoção do turis-

mo acessível e da inclusão social, promovido pela 

“Accessible Portugal”, com o apoio do Turismo do Cen-

tro e da CIM Viseu Dão-Lafões. Os seus principais obje-

tivos são qualificar a oferta e a procura turística, des-

mistificar preconceitos e estereótipos sobre as pessoas 

com deficiência ou algum tipo de característica diferen-

ciadora e desenvolver o potencial turístico da região 

Centro. 

O Município de Penalva do Castelo recebeu um 

“KIT Multiformato” e um “Pack Ensino”. 

O Kit de informação multiformato é constituído por 

material de promoção turística personalizada em Lín-

gua Gestual Portuguesa, Escrita Simples e em Braille; 

uma peça em relevo 2D ou 2D1/2 e um MP3 com audi-

odescrição de uma imagem ou vídeo promocional do 

Município. 

Por sua vez, o pack ensino, desenvolvido para as 

escolas, inclui várias ferramentas para a sensibilização 

sobre o tema da inclusão social e para a desmistifica-

ção dos preconceitos e estereótipos sobre as pessoas 

com deficiência ou necessidades especiais, permitindo 

às crianças tornarem-se autênticos “guardiões da inclu-

são”. 

Esta abordagem comunicativa assente no multifor-

mato permite que a informação turística dos municí-

pios da CIM Viseu Dão-Lafões possa ser apresentada de 

diversas formas e através de diferentes meios comple-

mentares: escrita simples para uma leitura fácil, im-

pressão ampliada e com alto contraste, impressão em 

Braille, imagens em relevo bidimensional, informação 

áudio para pessoas que não conseguem ver e informa-

ção em Língua Gestual Portuguesa para pessoas sur-

das. 

 
                                                                                (Continua na página seguinte) 

Pela Câmara Municipal 
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Instalação dos Órgãos Autárquicos 

do Concelho de Penalva do Castelo 

 
    Os Órgãos Autárquicos do Município de Penalva 

do Castelo (Assembleia Municipal e Câmara Municipal 

– para o quadriénio 2021/2025) foram instalados, no 

dia 15 de outubro, numa cerimónia que se realizou nas 

instalações da loja de Cidadão. 

    Depois de uma terceira vitória consecutiva do 

Partido Socialista no concelho (56,70%), Francisco Lo-

pes de Carvalho foi investido como Presidente da Câ-

mara Municipal de Penalva do Castelo, acompanhados 

pelos restantes Vereadores que compõem o executivo 

Municipal: Pedro Jorge Cabral Monteiro (da coligação 

PPD-PSD / CDS-PP-Mudar Penalva), José Dias Lopes Lai-

res (do PS), Lucília Maria da Silva Costa Santos (do PS) e 

José Carlos Pinto Fernandes (da coligação PPD-PSD / 

CDS-PP-Mudar Penalva). 

    A Assembleia Municipal continua a ser presidida 

por Vítor Manuel Melo Fernandes (Partido Socialista). 

 
 

Câmara Municipal Promove Atividades  
de Sensibilização para a Diferença 

 
    Conforme noticiado no dia 3 de dezembro no âm-

bito das comemorações do Dia Internacional da Pes-

soa com Deficiência, bem como do Dia Internacional 

da Cidade Educadora, este ano com o lema “A Cidade 

Educadora não deixa ninguém para trás”, foram reali-

zadas atividades na Biblioteca Municipal e em todos os 

estabelecimentos de Educação Pré-Escolar do conce-

lho, entre os dias 4 e 13 de dezembro.  

    A iniciativa, que abrangeu cerca de 150 alunos, 

partiu da leitura da história “Uma Lição de Amor”, de 

Carmen Garcia, e procurou refletir sobre aceitação da 

diferença e inclusão social das pessoas com deficiência. 

    Através do testemunho real de uma pessoa com 

deficiência sensibilizou-se para a normalização da dife-

rença, sendo este objetivo reforçado com a exibição da 

coleção de bonecos inclusivos “Iguais na Diferença”, 

que pretendeu promover o brincar, respeitando a di-

versidade e sensibilizando para o combate aos precon-

ceitos. 

 

Pela Câmara Municipal 
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 A Câmara Municipal de Penalva do Castelo 

promoveu mais uma edição do Concurso “Postal 

de Natal”, dirigido aos alunos dos Jardins de Infân-

cia e 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho. 

 O concurso “Postal de Natal” pretendeu incu-

tir nas crianças hábitos de participação em concur-

sos, estimular a imaginação e a capacidade criativa, 

desenvolver a sensibilidade estética e proporcionar 

uma atividade lúdica e de expressão plástica. 

 Foram apresentados postais de Natal elabora-

dos pelos alunos dos Jardins de Infância de Castelo 

de Penalva, de Corga, de Penalva do Castelo e de 

Sezures e do 1º Ciclo do Ensino Básico de Roriz, de 

Castelo de Penalva, de Sezures e de Penalva do 

Castelo. 

 Os trabalhos premiados foram: 
 
JARDIM DE INFÂNCIA DE PENALVA DO CASTELO  
(SALA 3) 
 
EB1 DE RORIZ – 2º E 3º ANO 
 

 A seleção dos trabalhos admitidos a concurso 

baseou-se nos seguintes critérios: originalidade, cri-

atividade e tema adequado à época natalícia. 

 O Município felicita os vencedores mas tam-

bém todas as crianças que participaram e deram o 

seu contributo, enriquecendo esta iniciativa. 

 

 
 
   Tal como prevê o regulamento, os postais de 

natal vencedores vão ser a imagem da mensagem 

de “Boas Festas” da Câmara Municipal. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pela Câmara Municipal 

CONCURSO “POSTAL DE NATAL” 
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 A Câmara Municipal promoveu, no âmbito do 
projeto “Cultura no Dão” – Penalva Vila Encantada, 
um conjunto de Concertos de Natal. A transmissão 
foi feita em direto no facebook do Município. 
 Este ciclo de atuações iniciou no dia 18 de de-
zembro, com a atuação do Grupo de Cantares de Pin-
do e da Tuna Realense, que entoaram músicas natalí-
cias. 

  

 No dia 19 de dezembro foi a vez do Grupo de 
Cantares Pena Alba e da Casa do Povo de Esmolfe 
atuarem em direto. 
 Na Igreja Paroquial de Pindo decorreu a inicia-
tiva (Re)viver o Natal em Pindo, uma atuação do 
grupo coral da paróquia.  
 Devido ao aumento do número de casos de Co-
vid-19, a peça de teatro musical “O colar encantado”, 
que seria com presença de público, foi cancelada. 

 

 

 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  O mesmo sucedeu com o Rancho Folclórico de 
Penalva do Castelo, que procederá a uma atuação 
logo que for possível, de acordo com as emanações 
da DGS. 
  Estas iniciativas visaram proporcionar a todos 
aprazíveis momentos musicais, com temas alusivos à 
época. 

 

Pela Câmara Municipal 

CONCERTOS DE NATAL EM DIRETO  

NO FACEBOOK DO MUNICÍPIO  

Casa do Povo de Esmolfe 

Tuna Realense 

Grupo de Cantares Pena Alba 

Grupo de Cantares de Pindo 

(Re)viver o Natal em Pindo 
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No pretérito dia 18 de novembro, voltou a assi-

nalar-se o Dia Europeu da Proteção das Crianças contra 

a Exploração e o Abuso Sexual, criado em 2015 por de-

cisão do Conselho de Ministros do Conselho da Europa. 

O tema central da edição de 2021 é “Tornar o círculo de 

confiança verdadeiramente seguro para as crianças”. 

A Comissão Nacional de Promoção de Direitos e 

Proteção das Crianças e Jovens associou-se, de novo, a 

esta iniciativa do Conselho da Europa, que encoraja to-

dos os Estados-membros a desenvolver atividades alusi-

vas ao tema selecionado, através do envolvimento de 

entidades públicas e da sociedade civil, com o objetivo 

de maximizar o impacto efetivo na promoção dos direi-

tos e proteção das crianças e jovens de forma transversal 

à sociedade.  

 Esta CPCJ desafiou o Agrupamento de Escolas de 

Penalva do castelo a associar-se à iniciativa, propondo 

um conjunto de atividades destinadas, particularmente, à 

Educação Pré-Escolar, bem como aos alunos do 1º, 2º e 

3º ciclos do Ensino Básico. 

Deste modo, procedeu à aquisição de seis exem-

plares do Kit Pedagógico “Picos e Avelã: À Descoberta 

da Floresta do Tesouro” (livro + jogo), da autoria de 

Joana Alexandre, Rute Agulhas e Catarina Lopes, que 

ofereceu ao Agrupamento de Escolas, para exploração 

pela Educação Pré-Escolar e pelos docentes do 1º CEB, 

numa lógica de trabalho em torno do tema em contexto 

de sala de aula ou biblioteca escolar.  

 

 

 

 
 
Trata-se de uma história que aborda seis temas, 

os quais, habitualmente, estão na base dos programas de 

prevenção do abuso sexual infantil: «O meu corpo», 

«Bons toques, maus toques», «Emoções», «Segredos 

bons, segredos maus», «Dizer "sim", dizer "não"», 

«Pedir ajuda». 

No que respeita ao 2º e ao 3º CEB, solicitou-se 

aos Diretores de Turma que sensibilizassem para a te-

mática no decurso das aulas de Oferta Complementar, 

recorrendo à utilização de seis pequenos vídeos infor-

mativos de curta duração, destinados a capacitar todas 

as pessoas sobre a violência sexual contra crianças e 

jovens e a informá-las sobre como pedir ajuda. Os mes-

mos são disponibilizados pela APAV, no âmbito do 

Projeto CARE 2.0. 

Constituindo graves violações dos direitos das 

crianças, a exploração e o abuso sexual constituem ain-

da uma trágica realidade das sociedades atuais, em seg-

mentos diversificados, pelo que urge incrementar a 

consciência e a responsabilidade públicas, promover a 

discussão, encarar, ao invés de esconder, denunciar, em 

vez de omitir! 

 

Esta Comissão manifesta o seu agradecimento 

pela preciosa colaboração dos diversos agentes e o en-

volvimento da comunidade escolar. 

 

A CPCJ de Penalva do Castelo 

Dia Europeu da Proteção das Crianças  
contra a Exploração e o Abuso Sexual 
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********* 

NOTÍCIAS DO AGRUPAMENTO 

 
Na EBI de Ínsua, o 2.º B implementou e desenvol-

veu várias atividades com o intuito de assinalar o Dia 

Europeu da Proteção das Crianças contra a Exploração 

e o Abuso Sexual, com o objetivo de maximizar o im-

pacto efetivo na promoção dos direitos e proteção das 

crianças e jovens de forma transversal à sociedade. 

Desenvolvemos atividades (puzzles, cartões com 

imagens ou situações), com o apoio do livro didático 

«Picos e Avelã à Descoberta da Floresta do Tesouro», 

de Joana Alexandre, Rute Agulhas e Catarina Lopes, 

História de Susana Amorim e ilustração de Joana M. 

Gomes: 

– «O meu corpo» 
– «Bons toques, maus toques» 
– «Emoções» 
– «Segredos bons, segredos maus» 
– «Dizer "sim", dizer "não"» 
 

 Também elaborámos um cartaz para sinalizar e 
despertar para o tema (ver em anexo). 
  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

 

Dia Europeu da Proteção das Crianças  
contra a Exploração e o Abuso Sexual  
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Criada pelas Nações Unidas, a Convenção sobre 

os Direitos da Criança foi aprovada no dia 20 de novem-

bro de 1989. A mesma assenta num documento que 

descreve um vasto conjunto de direitos fundamentais 

(direitos civis, políticos, económicos, sociais e culturais) 

de todas as crianças, e também as respetivas regras de 

aplicação. Em Portugal, a Convenção foi ratificada a 21 

de setembro de 1990.  

No âmbito das comemorações do 32º aniversá-

rio da Convenção sobre os Direitos da Criança, que se 

celebrou a 20 de novembro, a Comissão Nacional 

de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e 

Jovens solicitou às Comissões locais que se empenhas-

sem na divulgação da efeméride. 

Neste sentido, a CPCJ de Penalva do Castelo, em 

parceria com o Agrupamento de Escolas, à semelhança 

do que ocorreu em anos transatos, assinalou, empe-

nhadamente, o aniversário da Convenção, por forma a 

dar alma à mensagem corporizada na mesma. 

No decurso da segunda quinzena de novembro, 

educadores e professores envolveram as crianças da 

Educação Pré-Escolar e do 1º CEB na exploração de al-

guns dos Direitos das Crianças, solicitando a sua perce-

ção através da conceção de trabalhos alusivos ao tema, 

onde reinaram a cor, a alegria e a imaginação 

(desenhos, histórias, fotografias, dança e “Estendal dos 

Direitos”).  

Na sequência da atividade, esta Comissão pro-

cedeu à oferta de uma pequena lembrança às crianças 

envolvidas nas comemorações, que consistiu numa em-

balagem individual de álcool gel, estampada em cinco 

cores distintas, a que correspondiam, respetivamente, 

as seguintes mensagens: Direito à Proteção, Direito à 

Sobrevivência, Direito ao Desenvolvimento, Direito à 

Não Discriminação e Direito à Participação. 

 

 

 
 
Os trabalhos efetuados pelos envolvidos foram 

divulgados através das redes sociais do Município e da 

Comissão Nacional, bem como no jornal do Agrupamen-

to de Escolas – Pena Jovem e n’ ”O Penalvense”.  
 
Todas as instituições e todos os cidadãos têm 

por obrigação zelar pela salvaguarda dos DIREITOS DA 

CRIANÇA, sensibilizando a opinião pública, proporcio-

nando e incrementando a consciencialização dos seus 

direitos, promovendo eficazmente FAMÍLIAS RESPON-

SÁVEIS E FELIZES!  

A CPCJ de Penalva do Castelo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 
 

 

32º Aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança 

3.º e 4.ºA da EBI de Ínsua 
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 NOTÍCIAS DO AGRUPAMENTO 
 

No dia 20 de novembro, para assinalar o Dia 

Internacional dos Direitos da Criança, todos os alunos 

das Escolas do Agrupamento desenvolveram ativida-

des acerca deste tema. Os trabalhos ficaram expostos 

em locais com visibilidade, de forma a sensibilizar a 

comunidade educativa para a temática.  

Esta atividade foi proposta e desenvolvida em 

parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens (CPCJ) do Município de Penalva do Castelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Trabalhos realizados pela turma  
do 3.º e 4.º A da EBI 

 

 

 

 

 

                                                     

 
 
 

32º Aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança 
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 A Educação Pré-Escolar e o 1º CEB da EBI de 

Ínsua, no âmbito da duas comemorações citadas, res-

ponderam à solicitação da CPCJ de Penalva do Caste-

lo com a dinamização de uma excelente atividade, de 

que resultou a criação de um vídeo.  

 Do vídeo extraímos as imagens seguintes, que 

atestam a participação alegre e entusiástica das crian-

ças, bem como o diálogo interturmas, a entreajuda e a 

capacidade de organização dos responsáveis no que 

respeita ao planeamento e à execução da atividade. 

 Pelo facto, esta Comissão manifesta, mais uma 

vez, o seu agradecimento e a sua inteira disponibilida-

de para um trabalho colaborativo. 

 

 

 

 

 

                                                     

 
 
 

32º Aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança 
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 
 

       Educar para a Inclusão 
 
Esta atividade foi promovida pela Ca mara Munici-

pal para assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Defi-
cie ncia.  

Teve como objetivo principal sensibilizar as crian-
ças para aceitarem e respeitarem as diferenças. 

 
«O não familiar, o estranho,  

tem o poder de ampliar a nossa visão.»  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Parque Infantil 
 
No dia 12 de no-

vembro inaugurou-se o 
Parque Infantil da Corga. 

Todos os meninos 
do Jardim de Infa ncia da 
Corga agradecem ao Sr. 
Presidente da Junta de Fre-
guesia este fanta stico pre-
sente de Natal, ainda que 
um pouquinho antecipado. 

 

Vivenciar tradições 
 

 As crianças vindimaram com entusiasmo e muita 
alegria. Foi uma tarde plena de boa disposiça o. 

Agradeço ao Sr. Joaquim ter-nos acolhido de bom 
grado e com tanta simpatia na sua vinha. 

 

 

                                                     

 
 
 

 
Jardim de Infância da Corga 

Desejo de Natal do Paulo: «uma sociedade mais justa,  
acolhedora e solidária, com pessoas com deficiência» 
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

 

 

 Inserido no projeto dirigido ao Pré-escolar “Explorar e Descobrir… O Baú dos Porquês”, que está a ser desen-

volvido em todos os Jardins de Infância do Agrupamento, foram apresentadas/exploradas as atividades “De que sou 

feito?”, em outubro, “Seremos todos atraídos?”, em novembro, e “As sombras crescem?”, em dezembro.  

 Em todas as sessões realizadas nos diferentes Jardins de Infância deste Agrupamento verificou-se a curiosida-

de, a recetividade e a participação ativa das crianças que acompanharam e viveram o que nestas sessões lhes foi pro-

posto. 

 Este projeto está a ser implementado por duas Educadoras de Infância, neste ano letivo sem componente leti-

va. Abrange as Ciências e a Matemática, procurando estimular/reforçar o interesse e o conhecimento das crianças 

nestes domínios. 

 

Projeto “Explorar e Descobrir… O Baú dos Porquês” 

 
Atividade de outubro 

 
Atividade de novembro

  

 
Atividade de dezembro 
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 PELO 1ºCEB... 

 

 

Com o intuito de uma maior aproximação, arti-

culação e partilha entre Pais/Escola/Alunos, a turma do 

2.ºB da EBI está a dinamizar o projeto literário “Era 

uma vez…”, que envolve a colaboração dos Pais e En-

carregados de Educação.   

O projeto consiste em, pelo menos uma vez por 

mês, um EE deslocar-se à escola e apresentar uma obra 

literária (ler um livro). A referida obra pode ser do crité-

rio do EE ou ser indicada pelo docente, fazendo parte do 

PNL.  

Nesta fase inicial, as EE Paula Pina e Ana Isabel 

Sol já apresentaram as primeiras obras, respeitando as 

devidas normas estabelecidas pela DGS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim sendo, “Era uma vez…”  contou com a 

presença da EE Paula Pina, com a  apresentação da his-

tória "YAC! Não é um monstro!" e com a presença da 

EE Ana Isabel Sol, com a apresentação da história "O 

aspirador especial espacial!". Foi feita a apresentação 

em PowerPoint e trabalhadas competências dos DAC 

(Domínio de Autonomia Curricular) e de Cidadania e  

 

 

Desenvolvimento, intercaladas com “Filosofia para 

Crianças e Jovens” da obra “Histórias para Pensar”.  

   Agradecemos a dedicação. Todos gostámos mui-

to! As apresentações, assim como as histórias, foram 

fantásticas!  

   O nosso agradecimento por estes momentos dife-

rentes e fantásticos. 

2.º B - EBI 
 

 

 

Era uma vez… 
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 PELO 1º CEB... 

 
DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 

 
 

No dia 16 de outubro comemora-se o “Dia 

Mundial da Alimentação”.  

Neste âmbito, na EBI, foram desenvolvidas 

diversas atividades pelos alunos do 1.º ciclo, com o 

objetivo de sensibilizar os alunos para a prática de 

uma alimentação equilibrada e alertar para os peri-

gos dos maus hábitos alimentares. 

 

Dia da Alimentação  

É dia de alegria e de animação  

De preparar uma ementa saudável  

Mas desta vez de tesoura na mão. 

 
Nesta missão especial  

Pedimos ajuda aos pais 

Vimos folhetos, revistas 

E também jornais. 

 
Depois de tudo recortado 

E de bem colado 

O nosso trabalho foi apresentado! 

 
                                              Trabalho realizado pelo 1.º B 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
São Martinho  

 
O São Martinho comemora-se a 11 de novem-

bro. Este ano, devido à pandemia COVID 19, foi 

quebrada novamente a tradição, pois as escolas, 

mais uma vez, não realizaram o magusto tradicional.  

No entanto, efetuaram-se trabalhos diversos 

alusivos à efeméride, incluindo trabalhos com casta-

nhas e a visualização e exploração da Lenda de S. 

Martinho. 

No intervalo da manhã, as turmas do 1.º Ciclo 

da EBI de Ínsua juntaram-se no recinto escolar, on-

de, ao som da música “Festa da Castanha”, dança-

ram e cantaram, aproveitando o verão de São Marti-

nho.  
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 PELO 1º CEB... 

 
É dia de São Martinho! 

 
Na nossa turma, 3.º e 4.º A, trabalhámos 

este tema cheios de entusiasmo.  

Tivemos a ajuda das professoras e também 

dos nossos pais.  

Pesquisámos provérbios relacionados com 

o tema e também receitas com as famosas casta-

nhas. Alguns alunos confecionaram as receitas 

durante o fim-de-semana. Que delícia!!  

Também fizemos trabalhos de expressão 

plástica, musical e dramática.  

Que semana divertida!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Dias festivos                                       
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Trabalhos elaborados pelos alunos do 2.º B – EBI 

 

       Circuito pela Natureza 

          A nossa aula de Educação Física foi diferente!  

         Fizemos um “Circuito pela Natureza”, conteúdo 

que integra o 2.º ano de escolaridade.  

          Também praticámos vários jogos ao ar livre. Foi      

divertido.  

          Aproveitámos ainda para contemplar o outono e 

as suas cores!       

      

                                                                   2.ºB 

                                       

                                                                            EBI 
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 PELO 1º CEB... 

22 DE NOVEMBRO  

DIA NACIONAL DO PIJAMA 

 

O Dia Nacional do Pijama é  um dia éducativo é 
solida rio féito por crianças qué ajudam outras crianças. 

Nésté dia, as crianças vé m véstidas ém pijama 
para a éscola é passam, assim, o dia ém atividadés édu-
cativas é divértidas até  régréssarém a casa. 

Esté é  um dia ém qué as crianças péquénas lém-
bram, anualménté, a todos qué "uma criança tém diréi-
to a créscér numa famí lia". 

O 3.º/4.º A é o 4.ºB da EBI participaram com o 

éntusiasmo qué ja  lhés é  caractérí stico.  

 
 

VIATURA ITINERANTE DO PLANALTO BEIRÃO 

 
De 20 a 26 de setembro, a Viatura Itinerante da 

Associação de Municípios da Região do Planalto Bei-

rão esteve na EBI de Ínsua para que os alunos, desde 

a Educação pré-escolar até ao 2.º ciclo, pudessem visi-

tar a exposição itinerante e de forma lúdica explorar a 

temática da Economia Circular. 

Através de jogos lúdico-pedagógicos, vídeos, 

apresentações e atividades interativas, os alunos foram 

sensibilizados para a problemática dos resíduos urba-

nos em Portugal, especificamente na região do Planal-

to Beirão, e para conhecerem a cadeia de valorização 

dos resíduos na Associação de Municípios da Região 

do Planalto Beirão (AMRPB) e as regras de separação 

dos resíduos. 

O objetivo foi mostrar a Ideia com Futuro que é 

Reciclar no Planalto Beirão, dando a conhecer a impor-

tância e vantagens da Economia Circular, favorecendo 

uma consciencialização ambiental e a mudança de ati-

tude. 

VISITA AO LABORATÓRIO MÓVEL  

DAS CIÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dé 8 a 10 dé novémbro, os alunos do 3.º ano dé 

éscolaridadé, do Agrupaménto dé Escolas dé Pénalva 

do Castélo, réalizaram uma visita ao “Laboratório Mó-

vel das Ciências - Viseu Dão Lafões”, na EBI dé I nsua. 

Os alunos tivéram ao séu dispor um ambiénté 

pédago gico, rico é diférénté do séu contéxto normal dé 

apréndizagém, com matérial é contéu do éstimulanté é 

énriquécédor qué pérmitiu partir a  déscobérta do co-

nhéciménto nas a réas da robo tica é das cié ncias éxpé-

riméntais. Foram désénvolvidas compété ncias nas 

a réas da criatividadé, inovaça o, colaboraça o é résolu-

ça o dé problémas.  

Os alunos gostaram muito das atividadés désén-

volvidas. 

        No dia 8 dé novémbro, logo a s 9 horas, o 3.º A foi 

visitar o Laborato rio Mo vél das Cié ncias. 

        Era um laborato rio mo vél porqué éra num autocar-

ro éstacionado no récréio da nossa éscola. 

        Explora mos dois témas bém divértidos: Fa brica dé 

Robo s é Engénhos é Engénhocas.  

        Gosta mos iménso dé participar é ainda quérí amos 

voltar outra véz… 
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 PELO 1º CEB... 

Em cada dia que passa, redescobrimos o 

gosto pela escola e a vontade de estar com os 

amigos. Por isso, na nossa escola, continuamos a 

respeitar regras sanitárias, pois ninguém quer vol-

tar para casa.  

Desde o início do ano, participámos em vá-

rias atividades muito agradáveis e que tanto gosto 

nos deram.  

 Na comemo-

ração do Dia 

Mundial da Ali-

mentação, confe-

cionámos um lan-

che da manhã 

super saudável, com direito a ovos mexidos, torra-

das com manteiga e mel (das abelhinhas do se-

nhor professor Artur) e bebemos batido de frutas 

da época.  Fomos à biblioteca da EB da Ínsua ouvir 

uma história, realizar jogos e requisitar livros. Par-

ticipámos na atividade promovida pelo Planalto 

Beirão, onde aprendemos mais sobre a importân-

cia da reciclagem. Adorámos as atividades desen-

volvidas pelo Laborató-

rio Móvel das Ciências, 

onde tivemos a oportu-

nidade de utilizar e 

programar um peque-

no robô e realizámos 

várias construções tri-

dimensionais. Fomos 

ainda à Biblioteca Mu-

nicipal de Penalva do Castelo ouvir uma história, 

com um cenário lindo e interativo, e visitámos a 

exposição de pinturas subordinada ao tema 

“Sentinelas do mar”.  

 Temos realizado 

vários trabalhos inte-

ressantes em todas as 

áreas, incluindo nas 

Expressões Artísticas, 

com a ajuda dos nossos professores.  

Até agora, o ano letivo está a correr muito 

bem e, por isso, queremos dizer à Senhora Pande-

mia que queremos manter-nos pela escola, pois 

aqui somos mais felizes!  

Alunos da Escola Básica de Roriz, 2º/3º ano 

Professora Paula Vieira 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Na escola, somos felizes! 
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 PELO 1º CEB... 

 

 

 
No decorrer deste semestre, foram várias as atividades levadas a cabo pela turma do 3º B da 

EBI.  

Festejou-se o Dia Mundial da Alimentação, o Magusto, o Dia Universal dos Direitos da Criança… 

Também houve uma ida ao Laboratório Móvel das Ciências e outra à Biblioteca da Escola para participar 

numa sessão comemorativa do centenário do nascimento de José Saramago.  

Nas AEC’s desenvolveu-se o projeto “Aqui há gatos”!!!!! 

Foram momentos de aprendizagem e de grande entusiamo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1ºB DA EBI… 

 

32.º ANIVERSÁRIO DA CONVENÇÃO  

SOBRE OS DIREITOS DAS CRIANÇAS 

 
 

A convite da CPCJ, a turma do 1.º B da EBI de 

Ínsua explorou a história "O Mocho Sabichão".  

Este desafio permitiu explorar o tema das emo-

ções e realizar diversos jogos divertidos e educativos. 

Mais tarde, recebemos a visita de alguns ele-

mentos da CPCJ, que presentearam as crianças com 

um colorido frasquinho de álcool gel. 

 

PELO 3ºB DA EBI… 
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 PELO 1º CEB... 

 

 

 

 

O Halloween possui grande relevância nos Esta-

dos Unidos e outros países anglófonos. Assim, pela 

grande influência da Língua Inglesa, a celebra-

ção alcançou visibilidade e ganhou abrangência no 

mundo, nomeadamente em ambientes escolares. As 

datas comemorativas com origem em países de Língua 

Inglesa são uma oportunidade para trazer aos alunos 

uma nova perspetiva de vivên-

cia e proporcionar o enriquecimento do processo de 

aprendizagem, contemplando-se aspetos que vão 

além do contexto linguístico.  

 Assim sendo, no 1º ciclo do nosso Agrupamento, 

propiciou-se novamente um ambiente culturalmente 

enriquecedor com a celebração do Halloween.  

No âmbito da disciplina de Inglês, os alunos do 3º 

e 4º ano participaram em muitas atividades divertidas: 

aprenderam canções temáticas, assistiram ao filme 

“Room on the Broom”, participaram na brincadeira tra-

dicional do Trick or Treat e, no âmbito do projeto 

eTwinning, os alunos do 4º ano participaram com as 

escolas parceiras nas atividades da Code Week 2021, 

desvendando códigos misteriosos.  

 Os alunos foram, ainda, desafiados a participar no 

concurso de máscaras criativas e assustadoras, capazes 

de amedrontar e afastar qualquer vírus fantasmagórico. 

Basta desfolhar o livro digital “Halloween Masks Con-

test”, alojado no Blogue de Inglês, para testemunhar a 

qualidade dos trabalhos e perceber que a imaginação  

 

 

 

 
 
não faltou! É com muita alegria e satisfação que as cri-

anças exibiram toda a horrenda criatividade, recorren-

do a materiais reutilizáveis e técnicas artísticas diversi-

ficadas. 

  A tarefa do júri não foi nada fácil, sendo nova-

mente salientado que, mais importante do que ganhar, 

é participar e desfrutar desses momentos especiais, 

partilhados com os familiares que também se envolve-

ram na brincadeira. 

  No quarto ano, os vencedores foram os alunos 

Leonardo Fernandes (4ºB, EBI de Ínsua), Beatriz Manu-

el (4ºA, EBI de Ínsua) e Miguel Rodrigues (4ºB, EBI de 

Ínsua). No terceiro ano, os vencedores foram os alunos 

Santiago Gomes (3ºB, EBI de Ínsua), Leonardo Figueire-

do (3ºB, EBI de Ínsua) e Matias Santos (EB1 Roriz). 

  Aproveito este espaço para felicitar todos os alu-

nos participantes, bem como a colaboração dos pais/

familiares que acompanharam e apoiaram os seus edu-

candos nesta iniciativa. Por fim, um agradecimento es-

pecial às professoras de Educação Visual e Tecnológica, 

sempre disponíveis em 

colaborar na avaliação 

dos trabalhos.  
 

 
Elisabete Ferreira,        

         professora  

         de Inglês  
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 PELO 1º CEB... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
“FILOSOFIA PARA CRIANÇAS” 

 
UM PROJETO QUE FAZ DIFERENTE! 

A maior alegria vem da descoberta das pequenas coisas!!!  
O que as crianças são capazes de fazer e de pensar é um mundo a explorar… 
Ninguém deve descurar a opinião de uma criança… 
Elas próprias, se acompanhadas, encontram um caminho, às vezes, surpreendente...  
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 PELO 1º CEB... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A professora, Maria do Carmo Escabeche 
 

 
“FILOSOFIA PARA CRIANÇAS” 

 
UM PROJETO QUE FAZ DIFERENTE! 

 
A sensibilidade de uma criança  

é um mundo infinito de bondade, sabedoria e amor...  
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     Dia Mundial da Alimentação 

 
Os alunos da EB1/JI de Sezures, para assina-

lar este dia, exploraram a roda dos alimentos nas 

respetivas salas de aulas, após o que cada aluno rea-

lizou um puzzle sobre a mesma. Entre outras ativida-

des salienta-se a sopa de letras, recorte e colagem 

de alimentos saudáveis e não saudáveis. 

 No momento da leitu-

ra, explorou-se a história “A 

lagarta comilona”. 

 Para terminar o dia, 

confecionou-se, com maçãs 

e cenouras, umas deliciosas 

talassas.  

 Esta atividade teve a 

participação dos encarrega-

dos de educação, que con-

tribuíram com alguns ingre-

dientes. Bem hajam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Halloween 

 
A comunidade escolar de Sezures, em conjun-

to com os encarregados de educação, assinalaram 

esta tradição com a elaboração de vários trabalhos 

alusivos ao tema.  

De realçar o empenho que houve na decora-

ção das abóboras em família, que muito assombra-

ram a noite na nossa escola. Durante o dia, as crian-

ças também elaboraram trabalhos assustadores, uti-

lizando materiais reciclados para relembrar esta tra-

dição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PELO 1º CEB... 

 

  JI / EB1 de Sezures 
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PELO 1º CEB... 

 

  JI / EB1 de Sezures 

 
 Escrita criativa 
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PELO 1º CEB... 

 

  JI / EB1 de Sezures 

 
 A Minha Família 

Trabalhos realizados pelos alunos do 3º ano,  

no âmbito da disciplina de Estudo do Meio. 
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PELO 2º CEB... 

Um Concerto de Natal Especial 

 No dia 14 de dezembro, os alunos que frequentam o Clube de Musicoterapia realizaram um Concerto 

de Natal na creche da Santa Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo. 

 
 Alguns alunos do 6.º ano, acompanhados pela professora de Musicoterapia e por uma assistente operaci-

onal, foram cantar e tocar músicas alusivas ao Natal junto dos mais pequeninos. Foi um momento mágico de 

partilha, num ambiente de festa e cor, onde reinou a diversão. Nem as prendinhas foram esquecidas, pois de 

crianças se tratava. No Clube de Costura Criativa, os alunos fizeram lindos corações com estrelinhas, que alegra-

ram a criançada.  

Equipa da Educação Especial 
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O Agrupamento de Escolas de Penalva do 

Castelo participou em mais uma edição das Olim-

píadas Portuguesas de Matemática, promovida 

pela Sociedade Portuguesa de Matemática. No dia 

10 de novembro, realizou-se, pelas 15h30, a pri-

meira eliminatória. 

Nesta competição nacional, os alunos, con-

soante o seu nível de ensino, integram a Categoria 

Júnior (6º e 7º anos), Categoria A (8º e 9º anos) e 

Categoria B (10º, 11º e 12º anos). 

Os problemas propostos 

neste concurso fazem sobretu-

do apelo à qualidade do raciocí-

nio, à criatividade e à imagina-

ção dos estudantes. São fatores 

importantes na determinação 

das classificações o rigor lógico, 

a clareza da exposição e a ele-

gância da resolução. 

Os enunciados das pro-

vas, bem como, as sugestões 

para a resolução dos proble-

mas, estão disponibilizados na 

página http://www.spm.pt/

olimpiadas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Após duas horas de muito trabalho e dedi-

cação, terminado o tempo de prova, os nossos 

“atletas olímpicos” foram presenteados com um 

delicioso lanche, confecionado pelos seus colegas 

de Escola – os alunos do 12ºD, do Curso Profis-

sional de Técnico de Cozinha / Pastelaria. 

A segunda eliminatória será no dia 12 de 

janeiro de 2021, agora apenas para os alunos se-

lecionados. 

                                    (Continua na página seguinte) 

 
PELO 3º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO... 

MATEMÁTICAMATEMÁTICAMATEMÁTICAMATEMÁTICA 

http://www.spm.pt/olimpiadas/
http://www.spm.pt/olimpiadas/
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Segue-se a lista ordenada dos vinte e seis 

alunos participantes. 

 

           LISTA ORDENADA DE CLASSIFICAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PELO 3º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO... 

MATEMÁTICAMATEMÁTICAMATEMÁTICAMATEMÁTICA 

Posição Nº Turma Aluno Categoria 

          
1º 10 9ºA Leonor Gomes Carvalho A 

2º 1 8ºA Beatriz Marques Correia A 

3º 21 9ºC Sofia Oliveira A 

4º 8 8ºA Gonçalo Albuquerque Vieira A 

4º 8 9ºB Lara Cruz A 

4º 12 8ºC Mário Manuel C. Albuquerque A 

4º 18 8ºC Simão Silva A 

8º 2 8ºA Dimas Santiago M. Pedro A 

8º 5 8ºA Francisco Ângelo Rodrigues A 

8º 16 9ºC Pedro Guilherme S. Rochinha A 

11º 5 8ºC Fabiana Santos A 

11º 13 8ºC Martim Bernardo Figueiredo A 

13º 14 8ºA Rodrigo Vitória Rodrigues A 

13º 15 8ºA Sara Rodrigues A 

13º 17 8ºA Tomás Alexandre de Melo Nunes A 

16º 16 8ºC Miguel Ferreira Lopes A 

          
1º 8 10ºA Dinis Santos B 

2º 9 10ºA Diogo Oliveira B 

3º 16 11ºA Tiago da Silva F. Santos B 

4º 5 12ºB José Manuel Costa B 

4º 16 10ºA Maria Fernandes B 

6º 1 10ºA Afonso Claro B 

7º 2 10ºA Afonso Ferreira B 

7º 8 12ºB Lara Soares B 

9º 18 10ºA Matilde Vieira B 

10º 5 11ºA Filipe Dias S. Martins B 
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“Árvores de Natal Matemáticas” 

 

Festejar o Natal é celebrar a vida, a família, os 
amigos, os conhecidos e os desconhecidos.  

Fazer sentir aos outros que não estão sós. 

Quando penso no presente perfeito para este 
Natal, penso que a Paz é o que mais quero. 

Porque hoje não podemos distribuir um sorriso 
(as máscaras bem nos impedem), podemos fazer sentir 
o calor dessa paz através da cor, da lembrança constru-
ída com as nossas mãos, reciclando materiais, se possí-
vel. 

Foi tempo, então, de decorarmos as salas de 
aula de cada uma das turmas com um enfeite, com um 
tema matemático, realizado por cada um dos alunos. 

O resultado foi espetacular. Quanta criatividade 
e imaginação podemos observar na decoração! 

O número de ouro, o número PI, o Teorema de 
Pitágoras, sólidos geométricos, polígonos convexos e 
côncavos (as estrelas estiveram presentes nos traba-
lhos de todas as turmas). 

Ao entrar nas salas de aula, senti um sorriso nos 
meus olhos e espero que todos tenham experimentado 
este sentimento. 

Maria da Conceição Saraiva, 

Professora de Matemática A 
 

 

Aqui fica o testemunho de duas alunas 

No âmbito da disciplina de Matemática A, foi-nos 

proposta a decoração de uma árvore de Natal, com enfei-

tes inspirados nos conhecimentos que fomos adquirindo 

no âmbito da disciplina. 

A nossa turma (12°B) decidiu inovar o projeto ao 

construir a árvore do zero, utilizando as vides provenien-

tes da vinha da escola e inspirando-nos no Triângulo de 

Pascal, que estudámos este ano letivo, considerando que  

este poderia apresentar um formato idêntico ao da típica  

 

 

 

 

 

árvore de Natal. Assim, replicou-se os vários números do 

triângulo de Pascal ao longo da sua decoração.  

    A sua construção foi realizada numa das tardes em 

que não tínhamos aulas. Uma tarde passada em grupo, 

com bastante trabalho e diversão, que veio reforçar a uni-

ão da turma. O produto final foi do agrado tanto dos alu-

nos como da professora, estando afixado no bloco 4 da 

escola-sede. 

Diana D'Amil e Mariana Claro,12ºB 
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Uma ideia que faz a diferença!!! 
 

“Philo-Sofia, uma arte de viver” – Workshop promo-

vido pela Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo 

para os nossos alunos do 10º ano 

 

        A propósito da 

comemoração do 

"Dia Mundial da Filo-

sofia 2021", a Biblio-

teca Municipal pro-

moveu recentemente 

dois workshop’s, inti-

tulados “Philo-Sofia, 

uma arte de viver”, 

junto de alunos do Ensino Secundário do Agrupamento 

de Escolas de Penalva do Castelo, com o objetivo de 

despoletar uma reflexão sobre a singularidade da 

“filosofia” enquanto arte de viver, 

 “Porque a filosofia, além de ser uma disciplina, 

também é uma prática quotidiana que visa o diálogo e a 

liberdade no confronto de opiniões fundamentadas, ten-

do por base a tolerância e o respeito pelas diferenças. 

Ela contribui, por isso, para clarificar e racionalizar as 

interações entre os indivíduos e o seu ambiente social, 

cultural, geográfico e político, abrindo novos espaços 

para as mudanças da nossa maneira de olharmos para 

este mundo e para nós mesmos, a fim de modificarmos 

a nossa existência de acordo com valores virtuosos e 

princípios básicos da justiça.    

 O exercício da filosofia, por um lado, possibilita 

aos jovens o desenvolvimento de um espírito crítico 

amplo e aberto, que os lança para uma dimensão ética 

que vai pensar os atuais desafios humanos, de modo a 

compreenderem o mundo em que vivem e nele partici-

parem criticamente na sua construção e transforma-

ção, e, por outro, contribui para a construção da sua 

identidade pessoal e social.  

 A dinâmica filosófica deverá capacitar os jovens a 

refletir e a problematizar as diferentes formas de inter-

pretação do real nos seus diversos paradigmas, de mo 

 

 

 

 
do a pensarem a vida enquanto exercício crítico indivi-

dual, social e universal da razão em constante intera-

ção com o contexto histórico-cultural. E, deste modo, 

obterem ferramentas para analisarem a verdade e a 

racionalidade nas suas várias configurações. 

  Edgar Morin afirmou que não há a “Filosofia” mas 

sim filosofias e filósofos. Por isso, os workshop’s com-

preenderam uma viagem no tempo ao pensamento dos 

filósofos helenistas e ao legado das suas diferentes 

artes de viver, para com eles repensarmos os seus va-

lores e atitudes e modos de ser e de estar, ou seja, as 

suas éticas e estéticas e as suas repercussões no quo-

tidiano dos homens contemporâneos em busca de uma 

filosofia de vida.”              Texto de  Luiz Lavoura 
 

Os professores e alunos de Filosofia do AEPC 

agradecem a disponibilidade e a riqueza destas ativida-

des para todos nós!   

Bem-hajam! 
       

Professores de Filosofia e alunos  

 
PELO 3º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO... 

 
DIA MUNDIAL DA FILOSOFIA - UNESCO 
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Neste Natal, o digital não é tudo  

na recuperação das aprendizagens! 

 Não nos podemos esquecer que o verdadeiro significado de Natal se prende com o nascimento de Cristo, des-

crito na Bíblia, nos evangelhos de Mateus e Lucas (17,2; Apocalipse 1,16).  

 Mas será que, finda a primeira década do séc. XXI, compreendemos o verdadeiro sentido da resiliência e mo-

tivação que a vinda de Cristo ao mundo nos ensinou? 

 Depois de dois anos de pandemia, durante os quais a escola viu afetada a sua 

habitual forma de funcionamento, é do discurso corrente ouvirmos falar da desmo-

tivação generalizada. 

 Neste contexto, assistimos a um aumento de quadros depressivos e de ansie-

dade, que, embora possam manifestar-se de formas muito diversas, apresentam al-

guns sinais de alerta que importa conhecer. 

 A desigualdade agravou-se durante a pandemia e muitos alunos transportam 

às costas pesadas mochilas carregadas de traumas provocados pelo confinamento e ensino à distância. 

 O estudo “Efeitos da Pandemia Covid-19 na Educação: desigualdades e medidas de equidade”, solicitado 

pelo Parlamento ao Conselho Nacional de Educação, veio clarificar algumas das consequências observadas, sentidas 

e vividas pelos profissionais da Educação (ex.: aumento da ansiedade e de estados de depressão). 

 O mais recente estudo1 mundial da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), 

realizado em contexto escolar, revela o decréscimo de competências ao longo de percurso escolar.  

 O desinteresse pelos conteúdos curriculares e a alienação pelo conhecimento em geral são perigosamente alar-

mantes. As “paranoias”… nestes meses pandémicos parece que se agigantaram na era digital2.  

 Sendo a Escola Pública o espelho da sociedade, plural e desigual é fundamental, garantir-se o direito à educa-

ção a todos (pobres ou ricos, inteligentes ou com necessidades especiais)3. Se a educação é um direito fundamental 

de todos, a escola pública é aquela que todos acolhe e a cada qual dá condições de aprender, ser autónomo e feliz, 

…então, os alunos não podem ser intervencionados nas aulas como só tendo cognição, esquecendo-se a emoção, 

essencial ao seu desenvolvimento integral. 

 Por isso, a verdadeira recuperação das aprendizagens não acontece sem uma recuperação do bem-estar emoci-

onal que tem de acontecer ao longo da escolaridade obrigatória e em especial neste contexto pandémico. “Para mui-

tos alunos as eventuais dificuldades na aprendizagem têm origem em barreiras de dimensão emocional” 4. 

 Por isso, importa repensar quais são as verdadeiras aprendizagens essenciais, quando um em cada dois jovens 

em idade escolar está em sofrimento psicológico5.  

(Continua na página seguinte) 

________________________ 
 
1
O estudo analisou as competências sociais e emocionais de milhares de alunos, de 10 e 15 anos, em 10 cidades de todo mundo (realizado também em contexto 

escolar português). 
2
Já antes da pandemia, o neurocientista francês Michel Desmurget, no seu livro de 2019 intitulado A Fábrica de Cretinos Digitais, chamava a atenção para 

a descerebração provocada pelo uso e abuso dos recursos digitais por parte dos jovens. Associando o vício do digital ao crack, Desmurget alerta para algu-
mas consequências do uso exagerado dos recursos digitais como a diminuição da capacidade linguística e comunicativa, da concentração e do conhecimen-
to de contexto. Estamos perante um admirável mundo novo com o qual a escola e os professores não conseguem competir. 
3
A psicóloga e investigadora da Universidade de Stanford, Carol Dweck, que estuda motivação e perseverança desde os anos 60, garante que focarmo-nos 

apenas na inteligência e no talento pode deixar as crianças desmotivadas e com medo de aprender, enquanto valorizar o progresso e a persistência irá pro-
duzir grandes lutadores e empreendedores. Existe uma tendência (falaciosa) a associarmos, inconscientemente, o sucesso profissional e académico à inteli-
gência de cada individuo. 
4
Secretaria de Estado da Educação - Período de governação: 2019-10-26 até à data atual. Sobre o plano 21|23 Escola+, defende a intenção de definir como 

uma das prioridades a inclusão e o bem-estar emocional. 
5
De acordo com a coordenação da “Task Force” de Ciências Comportamentais aplicada ao contexto covid-19, afirmando que as escolas são hoje um cená-

rio de "grande turbulência". 19/11/21 (LUSA). 
"Isto foi um dado de há três dias de uma reunião de saúde pública, um em cada dois jovens está com sinais, não de doença mental, mas de sofrimento psi-
cológico nos diferentes contextos, nas escolas, nas universidades nos locais de trabalho", afirmou na reunião que juntou especialistas, membros do Gover-
no e o Presidente da República, para analisar a situação epidemiológica no país 
Têm aumentado os pedidos de apoio psicológico em todas as faixas etárias e, em particular, entre os mais jovens. Uma tendência que já se verificava em 
2020 e que continua a crescer. 
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Neste Natal, o digital não é tudo  

na recuperação das aprendizagens! 

 A pandemia e as limitações que todos conhecemos têm tido um impacto particularmente significativo no bem-

estar psicológico dos alunos, para quem a integração social e grupal entre pares se assume como uma tarefa de desen-

volvimento especialmente relevante. Acrescem as situações de violência doméstica, o aumento das separações e di-

vórcios, o desemprego, as dificuldades económicas das famílias, etc, eventos stressores que exigem aos mais jovens 

um conjunto de recursos, internos e externos, nem sempre disponíveis. 

 A nível emocional, surgem frequentemente sentimentos de tristeza, medo, preocupação, culpa, raiva, vergonha 

e ansiedade. Muitos jovens evidenciam ainda alterações de humor ou ataques de pânico.  

 Do ponto de vista cognitivo, observa-se com elevada frequência uma sensação de desesperança e confusão 

mental, pensamentos negativos, autocrítica e baixa perceção de controlo e eficácia, a par de dificuldades de atenção e 

concentração, alterações na memória e dificuldade em tomar decisões.  

 Temos ao nosso dispor um conjunto de dados que nos permitem entender correlações 

entre bem-estar emocional e desempenho académico dos alunos, mas também desenvolver a 

consciência partilhada de que há competências emocionais que se promovem na escola (ex.: 

autoconfiança, capacidade de cooperar e a vontade de desempenhar as tarefas até ao fim). 

 As medidas de política educativa recentes, como o apoio tutorial e as mentorias entre 

pares, têm, desde a sua génese, o objetivo de levar os alunos mais longe em todas as suas di-

mensões. 

 Nesta quadra festiva em que se fazem balanços, se enaltece a vida, os direitos humanos e os valores pró-

família, julgamos oportuno questionar “Para que serve a escola?”. 

 A escola, regra geral, é (ou deveria ser) uma instituição que prepara para a vida6. Por isso é necessário prepa-

rar /capacitar crianças e jovens para os futuros contextos profissionais em que a maioria trabalhará em profissões 

que ainda não foram criadas. A missão das escolas é formar os profissionais do futuro. Assim, os desafios no ensino 

das crianças e a qualificação dos jovens de hoje são enormes porque os alunos vão viver num mundo que ainda nos 

é difícil de imaginar, mas que certamente passa pela permanente disrupção / revolução tecnológica / digital associa-

da. 

 Consequentemente passa a ser mais relevante a importância das softskills7 nos contextos profissionais do futu-

ro e, por isso, as escolas são “obrigadas” a construir a aprendizagem diferente da originária dos séculos XVIII e XIX 

(um modelo de escola com mais de 200 anos, que correspondia às necessidades de há dois séculos). Não podemos 

ter alunos do século XXI, com professores do século XX, a trabalhar como no século XIX. 

 Vários estudos têm vindo a lume sobre duas problemáticas de grande atualidade: por um lado, a existente es-

cassez de professores e, por outro, sobre os efeitos da pandemia nas aprendizagens dos alunos. De facto, sobre a pri-

meira, sabemos que nos próximos anos praticamente quase todos os professores que são referência nas nossas esco-

las, pela sua entrega à profissão, pela sua humanidade, pelo seu espírito de missão, pelos cargos desempenhados 

com competência, pela pedagogia, pelo amor ao ensino e aos alunos, ter-se-ão reformado.  
(Continua na página seguinte) 

________________________ 
 
6
Para Michel Lobrot (psicólogo e educador francês) a autoridade da escola passa pela sua capacidade de mudar a vontade do aluno, impondo-lhe a sua 

própria vontade. Ao aluno são apresentados regras e conteúdos sobre os quais ele não teve qualquer oportunidade de se pronunciar sem proporcionar expe-
riências suportada pela ciência, para a promoção da mudança de comportamentos e suporte perante as inevitáveis dificuldades emocionais. 
Uma experiência escolar bem-sucedida não se resume a ter "boas notas". “Corresponde a saber aprender, a pensar de forma independente e crítica sobre a 
informação, a fazer perguntas e a desenvolver um sentido de autoconfiança, competência, autonomia e relação com os outros." 

“As escolas não podem continuar a aplicar métodos de ensino que já foram eficazes, mas não o são no contexto atual. Atualmente, as necessidades são 
outras, e as escolas necessitam utilizar métodos que se adaptem ao século XXI” 
As crianças de hoje terão entre dez e 20 empregos diferentes ao longo da sua vida e cerca de 80% terão empregos que ainda não existem. 
7
Muitas das competências agora designadas por “soft” têm base cognitiva: a criatividade, o pensamento crítico e a autorregulação, por exemplo. Por outro 

lado, a evidência científica sugere que o desenvolvimento das competências cognitivas (atenção, memória, raciocínio, tomada de decisão, entre outras) 
também é muito dependente do desenvolvimento das competências emocionais. São ambas essenciais. A questão mais importante é o seu desenvolvimento 
precoce, integrado e ao longo de toda a vida. 
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Neste Natal, o digital não é tudo  

na recuperação das aprendizagens! 

 Ao longo dos anos surgem, no nosso sistema de ensino, inúmeras mudanças e alterações que não refletem uma 

verdadeira mudança de paradigma na educação. São quase sempre ajustes ou remendos a um funcionamento que 

está, por si só, desgastado, antiquado e obsoleto. É preciso reconstruir, colocar em causa toda uma base que está frá-

gil, virar do avesso, utilizar os avanços científicos e experiências diferenciadoras ao serviço de práticas educativas 

atualizadas, eficazes e que vão ao encontro do superior interesse das crianças / jovens e do respeito pelo seu desen-

volvimento integral. É necessário investir mais nas competências analíticas e interpessoais, nas características que 

dificilmente poderão ser codificadas ou transformadas num algoritmo: a criatividade, o pensamento crítico e a com-

paixão.  

 Por outro lado, também temos de promover competências que permitam aos jovens navegar nos mares da in-

certeza e da complexidade, da híper conectividade e das sucessivas ondas de informação a que agora são expostos. 

Esta é uma tarefa que ultrapassa, em muito, as possibilidades das escolas, isoladamente consideradas. Implica tam-

bém as famílias e outros sistemas. 

 O nosso sistema educativo tem feito progressos notáveis de que todos nos devemos orgulhar. Simplesmente, 

tem de continuar a evoluir e a adaptar-se, mantendo as características que o tornaram tão bem-sucedido no último 

século (acessibilidade, eficiência), abrindo-se mais à inovação (eficácia e equidade), com base na evidência científi-

ca.  

 As competências emocionais adquirem-se pela experiência e devem ser trabalhadas desde cedo, em casa 

(estilos parentais) e na escola (práticas pedagógicas), adequando as práticas às necessidades e características dos alu-

nos, com a prioridade de seguir os seus interesses e motivações, por oposição ao seguimento cego de metas curricu-

lares. 

 Os espaços escolares / salas de aula devem deixar de ser mesas e cadeiras alinhadas, viradas para um quadro 

onde o professor é acima de tudo um transmissor inquestionável de conhecimentos. Ao invés, os alunos necessitam 

ficar virados uns para os outros. 

 A escola deve passar a ser uma extensão das famílias. Os pais que querem e têm disponibilidade para colabo-

rar, devem ser envolvidos em atividades escolares e o acesso não lhes deve ser vedado. As famílias necessitam mai-

or liberdade de escolha na educação dos filhos. 

 Os profissionais de educação devem ter estabilidade profissional. Deve ser minimizada a carga burocrática a 

que estão sujeitos e abrir-se-lhes o contacto com outras pedagogias alternativas. Ao ficarem assoberbados com tare-

fas burocráticas e com a condição profissional degradada, é dos alunos que importa cuidar.  

 Porque não é apenas por via das aprendizagens essenciais que se recupera a aprendizagem; as turmas devem 

ser reduzidas, assim como a carga letiva. Deve aumentar-se o rácio das equipas multidisciplinares por aluno. Deve 

apostar-se nas competências emocionais dos nossos alunos (adaptabilidade, autorregulação; comunicação; pensa-

mento criativo; pensamento crítico, resiliência e resolução de problemas), para melhor enfrentarem o futuro em rápi-

da mudança.  

 Se só se continuar a ter uma perspetiva meramente remediativa em vez de prevenir, não demorará muito tem-

po até que se concretize a falência irremediável da Escola Pública. 

 O aumento das responsabilidades e exigências que caem sobre os profissionais da Educação, devido à acentua-

da transferência para eles de funções que pertenciam anteriormente às famílias, sem as necessárias adaptações orga-

nizacionais compensatórias, torna extremamente penoso o exercício da profissão.  

 Se a escola não mudar, reinventando-se e inovando, os professores vão acabar por desaparecer, sendo subs-

tituídos por robôs. Não tenhamos medo de mudar por uma Educação que ensine tanto a pensar como a sentir. 

 O Natal também deve servir para a tomada de consciência coletiva, restaurando o verdadeiro significado da 

vida. Porque não há vida sem emoções. Natal significa vida. Nunca a satisfação imediata por via de medidas remedi-

ativas.   

Alberto R. Neves - T.E. - Psicólogo 
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Relações humanas 

 
Todos os dias estabelecemos ligações ou re-

lações com alguém, sejam elas positivas (como os 
afetos) ou negativas (quando há ausência de res-
peito). Mas, com as relações negativas à parte, se 
pararmos para pensar, diariamente, seja em casa, 
na escola ou no trabalho, seja com os familiares, 
com os amigos, ou com os colegas de trabalho, es-
tamos todos unidos por afetos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Afetos” é uma pequena palavra que signifi-
ca o que mais nos felicita o dia. Afetos inclui tudo 
de bom que podemos tanto dar como receber! 
Afetos é tudo, desde gostar e amar, a cuidar, sim-
patizar e simplesmente não criticar ou julgar. 

Eu considero que os afetos têm uma extre-
ma importância e um grande impacto na vida das 
pessoas. Em primeiro lugar, porque melhoram e 
equilibram a saúde mental (por exemplo, a autoes-
tima) e, em segundo lugar, porque sem eles é tudo 
muito diferente, não sendo demonstrado o amor 
que as pessoas sentem umas pelas outras, existin-
do, por exemplo, muito mais preconceito, piorando 
os seus dias. 

Em jeito de conclusão, entendo que são os 
afetos e a sua demonstração que tornam este 
mundo muito melhor e mais equilibrado, contri-
buindo e facilitando a vida e a saúde mental de 
toda a gente! 

Maria Fernandes, 10ºA 
 

  
   Será que precisamos de afeto? 

 
 
Na minha opinião, o afeto é vital e completa-

mente necessário na vida das pessoas, mesmo 

quando algumas alegam que não precisam dele. 

Para fundamentar o meu ponto de vista, direi 

que o afeto está relacionado com o amor e com o 

carinho, e toda a gente gosta de saber que alguém 

gosta de nós e nos dá valor, recebendo o tal afeto. 

Por exemplo, quando estamos a ter um dia mau, sa-

be sempre bem o apoio e o afeto da parte de quem 

gostamos. 

Acredito que, para vivermos uma vida feliz e 

serena, dar e receber afeto é um dos passos essen-

ciais. Aliás, se comparar e analisar bem a situação 

de quem diz não gostar de receber afeto, acredito 

que não vão dizer que gostam de receber atos de 

egoísmo e maus-tratos. Por isso, acredito que quem 

diz tal é porque não quer receber afeto naquele mo-

mento, mas que obviamente gosta de receber amor 

e carinho por parte das pessoas, de um modo geral. 

Concluindo, reforço a ideia de que toda a 

gente necessita de afeto, pois sem este não há amor 

e carinho na nossa vida e todos nós gostamos de 

receber apoio e amor, principalmente da parte de 

quem gostamos. 
 

Leonor Almeida, 10ºA 

 

(Produção escrita na disciplina de Português: conceção 

de texto de opinião sobre a importância dos afetos na 

vida das pessoas e a propósito da afirmação: “São os 

afetos que nos unem – namorados, pais, filhos, ir-

mãos, amigos, até desconhecidos cujas vidas por algu-

ma razão se cruzam.”)                       

 

 

Os afetos na vida das pessoas 
(Produção escrita no âmbito da disciplina de Português) 
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Mensagem de ano novo 

Eis, de A a Z, os nossos votos  
para toda a comunidade educativa em 2022! 

  

A de Amor, o sentimento maior       

B de Bondade, essencial à fraternidade 

C de Coragem, pois a vida não deixa margem 

D de Dádiva, presente que cativa 

E de Esperança, que rima com confiança 

F de Família, porto seguro do dia a dia 

G de Gratidão, que enche o coração 

H de Honestidade, bem como integridade 

I de Irmão, em confraternização 

J de Justiça, antónimo de injustiça 

L de Lar, onde sejas amado e possas amar 

M de Mantimento, sinónimo de abastecimento 

N de Natal, sentimento natural e não apenas virtual 

O de Olhos, espelhos da alma 

P de Paz, que tão bem nos faz 

Q de Querer, imprescindível ao saber 

R de Resiliência, que não consegues sem paciência 

S de Saúde, que a tenhas amiúde 

T de Transformação, em cada coração 

U de União, importante em qualquer relação 

V de Vontade, que faz crescer a amizade 

X de Xaile, aquece e segue p’ro baile 

Z de Zero, de zero conflitos, é nosso desejo sincero! 
 

Clube de Jornalismo 

          Momento de Boa disposição 

        Era época de Natal e o juiz sentia-se  
             benevolente  ao interrogar o réu.  
                   - De que é acusado?  
                   - De fazer as compras de Natal antes do 
             tempo.  
                   - Mas isso não é crime nenhum!!!! Com  
             que  antecedência as estava a fazer?  
                     - Antes de a loja abrir... 

  

Feliz e Próspero  
Ano Novo! 

 
Votos de um segundo semestre 

letivo pleno de sucessos! 

Passatempo 

 Simpatizas com este amável Pai Natal? Certamente 

que sim…! 

 Então, descobre o seu próprio labirinto! 
 
 

https://www.new-social.com 

Desta vez, nem o Pai Natal  
escapou…!! 
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