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Na hora de escrever o editorial,
tentamos destacar os momentos de
maior relevo na vida da comunidade
escolar. No entanto, deparamo-nos com
tamanha diversidade que é difícil isolar
variáveis para dar destaque a uns acontecimentos em detrimento de outros,
porque todos foram importantes e mexeram, de uma forma ou de outra, com
a vida da comunidade.
Continuamos a enfrentar o flagelo da COVID_19, que nos
leva constantemente à reformulação de estratégias articuladas, de
forma a garantir o funcionamento da escola a nível pedagógico,
administrativo e operacional.
Sentimos, sobretudo os adolescentes, o flagelo de uma
guerra que parece não ter fim e tem contribuído para aumentar a
angústia deixada pela pandemia. Consequentemente, recebemos
algumas crianças e jovens ucranianos, num total de 6, para os
quais procuramos encontrar, diariamente, respostas individualizadas que respondam às necessidades de cada um. Tarefa de difícil
implementação, principalmente para os alunos mais velhos, com
os quais não conseguimos comunicar, nem em Inglês. Tem sido
um desafio que tem envolvido docentes e não docentes, de forma
a encontrarmos as melhores respostas.
Gostaria de destacar também que neste período conturbado, porque a vida tem de continuar, tivemos uma Atividade de
Avaliação Externa por parte da Inspeção Geral da Educação, entre
os dias 14 e 17 de março. Já recebemos o relatório, tendo sido
divulgado e analisado pelos Departamentos Curriculares, Conselho
Pedagógico e Conselho Geral. Globalmente, o resultado dos domínios avaliados (Autoavaliação, Liderança e Gestão, Prestação do
Serviço Educativo e Resultados) foi Bom, sendo de realçar que na
Autoavaliação o resultado foi Suficiente. Foram apresentadas sugestões que já começaram a dinamizar os diferentes intervenientes, no sentido de elaborarem o nosso Plano de Melhoria. Da minha parte, quero agradecer o trabalho conjunto de todos para a
obtenção destes resultados na fase tão difícil que atravessamos.
Por último, e não por ser o menos importante, quero destacar a passagem de competências da Educação para o Município,
desde o passado dia 1 de abril, num processo que tem vindo a ser
concertado há já algum tempo e que envolve o Pessoal Não Docente e o Património Escolar e respetiva conservação.
Nesta reta final do presente ano letivo, endereço uma palavra de agradecimento e incentivo a todos os membros da comunidade educativa, para que invistam todos os esforços no sentido de
obterem o desejado sucesso escolar deste ano letivo.

… … … … … … … 72
A Diretora
Rosa Figueiredo
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OFERTA FORMATIVA QUALIFICANTE
NO AEPC
Desde janeiro último e a nível do ensino qualificante
constituído pelos cursos profissionais - que, além da componente de formação/educação de nível secundário, conferem
também um nível de qualificação profissional de nível 4, à
luz do QEQ – Quadro Europeu de Qualificações, decorreram
os seguintes eventos / atividades, que contribuíram, e complementaram as atividades letivas/formativas previstas, para
o processo formativo dos nossos alunos e para que esta
oferta alternativa de educação/formação se afirme como
verdadeira opção de qualidade.
- Participação da última Feira-Festa do Pastor e do Queijo,
em 6 de março (ver notícia alusiva neste jornal);
- Workshops sobre Pastelaria Internacional e sobre Sushi e a cultura gastronómica associada a
esta iguaria tipicamente
asiática, em fevereiro
último, para os alunos
dos cursos de Cozinha/
Pastelaria;
- Visitas de estudo a empresas e eventos profissionais (ver
em local próprio deste jornal);
- A Semana do Ensino Profissional e das Profissões, promovida pela Educação e Formação Profissional, pela Coordenação dos Diretores de Turma e pelos Serviços de Psicologia e
Orientação do nosso Agrupamento, de 4 a 8 de abril, que
incluiu Ações de Divulgação de ofertas formativas por instituições de ensino superior e pelo Exército Português; Palestra sobre o “Sono: práticas saudáveis e regras de higiene”;
workshops variados, tanto da área da Hotelaria/Restauração
(Chocolate e Pastelaria Tradicional, por exemplo), como da

área da Eletricidade e
Eletrónica / Automação
(proporcionadas por empresas como a Schneider
Electrics e a WEG SA, as
quais, gentilmente, se mostraram disponíveis e ofereceram
recursos materiais à escola, para apoio às atividades da
componente tecnológica de cada curso); testemunhos de ex
-alunos do AEPC sobre o seu percurso formativo e profissional, para alunos do 9º ano e atuais alunos do ensino secundário – cursos científico-humanísticos e profissionais, incluindo uma ex-aluna que se doutorou, recentemente, na área
da Microbiologia; degustação de produtos alimentares confecionados pelos alunos do curso de Cozinha/Pastelaria;
mostra de trabalhos de alunos do ensino profissional – área
das Eletrotecnia e da Eletrónica/Automação, com visitas
orientadas por alunos atuais e professores, para os alunos
do 9º ano, especialmente.

Drª Luciana Albuquerque, ex-aluna ( a exibir o seu cartão de
aluna da ex-EBS) e agora doutorada em Microbiologia
________________________________________________________________________________________________________________
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OFERTA FORMATIVA QUALIFICANTE
NO AEPC
- Os cursos de 1º ano iniciarão a componente FCT - Formação em Contexto de Trabalho (estágio em empresa) em
meados de junho próximo, enquanto os cursos de 2º e 3º
ano retomarão a mesma componente curricular no início de
junho e em meados de maio próximos, respetivamente.

O curso profissional de Técnico de Cozinha/Pastelaria (turma
10ºD) estreou a sua indumentária.

- Em relação à oferta formativa para o próximo ano letivo,
as duas áreas de formação profissional, 811 - Hotelaria e
Restauração (cursos de Técnico de Cozinha/Pastelaria e de
Técnico de Restaurante/Bar) e 522 - Eletricidade e Energia
(cursos de Técnico de Eletrotecnia e da subárea de Eletrónica e Automação), deverão continuar a ser apostas do nosso
Agrupamento, pelos recursos físicos e técnicos existentes,
pela experiência já acumulada, pela diversidade junto dos
alunos candidatos de ambos os sexos e pela relevância das
duas referidas áreas no contexto do Sistema Nacional de
Qualificações, tanto a nível regional, como nacional. Assim,
aguarda-se a autorização superior para a abertura de uma
turma de Cozinha/Pastelaria e outra de Eletrotecnia.

Alunos do ensino profissional esclarecem os seus colegas de 9º ano sobre o curso que frequentam.
________________________________________________________________________________________________________________
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OFERTA FORMATIVA QUALIFICANTE
NO AEPC
10ºC - Instalações elétricas
em contexto real
Instalação elétrica no sótão do pavilhão da EBI
A turma 10ºC, Curso Profissional de Técnico de Eletrotecnia, procedeu à instalação elétrica do sótão do pavilhão
principal da Escola Básica Integrada de Ínsua.
Esta oportunidade permitiu desenvolver competências
práticas e aplicar em contexto real os conhecimentos adquiridos em sala de aula.

Visita a um conjunto de moradias
A turma 10ºC, Curso Profissional de Técnico de Eletrotecnia, realizou, no passado dia 19 de janeiro, uma visita a
um conjunto de moradias em construção, com o objetivo de
ver uma instalação elétrica e de telecomunicações em contexto real.
Foi possível visualizar as diferentes etapas de construção e instalação, visto que as moradias se encontram em
diferentes fases de construção. Os alunos tiveram a oportunidade de questionar o Engenheiro responsável sobre as
mais variadas questões.
A visita foi muito enriquecedora, pois permitiu
aos alunos comparar os projetos de instalações elétricas, realizadas em sala de aula, com a realidade.
Fomos acompanhados pelo Professor Rui Matos, nosso Diretor de Turma, sem o qual esta visita não
teria sido possível.

________________________________________________________________________________________________________________
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EQAVET

o que resulta na taxa de 15,78%; no ciclo anterior de 20172020, fora de 21,87%, o que se traduz numa redução significativa de 2020 para 2021). Ainda dentro deste Indicador 4A,
também não se cumpriu o OE3 - Promover a participação
dos pais/EE em reuniões (meta =/> a 60% de participação

- O espaço próprio do SGQ EQAVET no Portal do AEPC foi
atualizado, recentemente. Neste momento, constam dois
separadores: um com a documentação e evidências até à

nas reuniões na escola, durante o ano letivo), devido às restrições impostas pela situação de pandemia que temos vindo a atravessar desde março de 2020. Os contactos com os

Auditoria Externa de fevereiro de 2021, que nos atribuiu o

pais/EE têm sido efetuados à distância, exceto uma situação

Selo de Qualidade por 3 anos; o outro com os conteúdos

ou outra, mais de caráter individual e a coincidir com o regi-

referentes ao ciclo 2018/2021, entre os quais o RPA nº 1 a

me de aulas presenciais, retomado há um ano.

seguir referido.
- No passado dia 29 de março, o RPA – Relatório de Progresso Anual nº 1, referente ao nosso desempenho a nível
do EQAVET - Quadro de Referência Europeu de Garantia de
Qualidade na Educação e Formação Profissional, no ciclo
2018/2021, foi submetido na plataforma própria da ANQEP Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional,

Nos outros OE do Indicador 4A, os resultados foram:
OE2 – Redução da taxa de faltas injustificadas (meta:
</= a 10% no ciclo 2019/22; resultado: 2,48%; no ciclo anterior de 2017/2020, fora de 3,55%).
OE4 – Redução da taxa de não aprovação (meta: </= a
10% no ciclo 2019/22; resultado: 00,00%; no ciclo anterior
de 2017/2020, fora de 12%).

após a partilha do teor do mesmo no seio do Conselho Peda-

Sobre os outros Indicadores, os resultados foram:

gógico e do Conselho Geral, cujos pareceres o integram.

5A – Taxa de colocação após conclusão de curso,

Resumidamente e tendo presentes os dois cursos que
ocuparam o ciclo de estudos de 2018/2021 (curso profissionais de técnico de Manutenção Industrial - Eletromecânica e
técnico de Restaurante/Bar), todas as metas estabelecidas
para os indicadores (Indicador 4A - Conclusão dos cursos;
Indicador 5A – Taxa de colocação após conclusão de curso,
quer no prosseguimento de estudos, quer no mercado de
trabalho; Indicador 6A – Percentagem de alunos que completaram o curso e que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o mesmo; e 6B – Percentagem de
empregadores que estão satisfeitos com os alunos formados) e respetivos objetivos estratégicos (OE), foram alcançadas e superadas, exceto no que respeita, dentro do Indicador 4A, ao OE1 - Redução da taxa de desistência dos cursos
profissionais, em que não se cumpriu, ainda, a meta de </
=15% estabelecida para o ciclo 2019/2022 (3 alunos desistentes no ciclo 2018-2021, em 19 que iniciaram o seu curso,

quer no prosseguimento de estudos, quer no mercado de
trabalho (metas: 62,5% para o ciclo 2018/2021 e 65% para o
ciclo 2019/2022): 81,3% (56,3% estão empregados + 25%
prosseguiram estudos). No ciclo anterior de 2017/2020, fora
de 54,5% (40,9% estavam empregados + 13,6% haviam prosseguido estudos).
6A – Percentagem de alunos que completaram
o curso e que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o mesmo (metas: 33,5% em 2017/2020; 35,5%
em 2018/2021 e 37,5% em 2019/2022): 66,7%. No ciclo anterior de 2017/2020, fora de 44,4%
6B – Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os alunos formados (meta: sempre =/> a 90%):
100% no ciclo 2018/2021. No ciclo anterior fora de 96,7%.
Professor Francisco Guedes,
Coordenador das OFERTAS QUALIFICANTES e do SGQ
EQAVET

________________________________________________________________________________________________________________
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Visitas de estudo em notícia
Desde janeiro e até este mês de abril, decorreram
as seguintes visitas de estudo:
- Os alunos do curso profissional de Técnico de Cozinha/Pastelaria, 1º e 2º ano (turma 10ºD e meia turma
11ºC) dirigiram-se a Viseu, no passado dia 14 de março,
onde alguns participaram no processo de seleção para
cumprimento da FCT – Formação em Contexto de Trabalho (estágio curricular) em unidades do grupo VISABEIRA e outros foram apresentados e puderam conhecer as empresas parceiras do AEPC onde irão realizar a
referida componente curricular (estágio), em junho e
julho próximos.
- Contextualizados pelas atividades da disciplina de
Português, nomeadamente o estudo da obra “O ano da
morte de Ricardo Reis”, do nosso prémio Nobel da
literatura – José Saramago, os alunos das cinco turmas
do 12º ano – cursos científico-humanísticos e profissionais rumaram à vila de Mafra, no Oeste do País, no
dia 28 de março.
Para além de terem conhecido aquele que é o
expoente máximo do estilo Barroco em Portugal - o
grandioso Palácio Nacional de Mafra, puderam
participar na visita ao palácio e assistir a uma
representação dramática da mesma obra, atividades
que lhes permitiram uma melhor compreensão da obra
saramaguiana em estudo neste momento (ver texto
neste jornal).
- Os formandos dos cursos profissionais de Técnico de
Eletrotecnia (turma 10ºC e meia turma 11ºC) e Técnico de Eletrónica, Automação e Instrumentação (turma
12ºE) puderam complementar a formação que lhes é
proporcionada na escola com as visitas à empresa QUITÉRIOS, no concelho de Mira, em 30 de março, ao Mu-

seu Natural da Eletricidade, em Seia,
e à empresa Mordomus IOLINE, em
Gouveia, no passa-

do dia 7
de abril.

- Os formandos dos cursos profissionais de 1º e 2º ano
(turmas 10ºC, 10ºD e 11ºC) rumaram, no passado dia
20 de abril, à mais antiga região demarcada do mundo,
a do Douro, fundada por Marquês de Pombal, onde
visitaram uma das suas mais famosas quintas produtoras de vinho, a da Pacheca, no concelho de Lamego, o
Museu do Douro, na cidade do Peso da Régua, e o centro histórico de Vila Real, capital transmontana.
- No dia 21 de abril e por iniciativa dos Serviços de Psicologia e Orientação, no âmbito do respetivo programa
de orientação escolar e profissional dos alunos, os do
11º e do 12º ano – cursos científico-humanísticos e
cursos profissionais viajaram até à cidade do Porto,
onde, na EXPONOR, puderam visitar a “QUALIFICA
2022 – Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego.

________________________________________________________________________________________________________________
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- Inserida no Plano de Atividades do Departamento de
Línguas, realizou-se, no passado dia 29 de abril, uma visita
de estudo ao Porto, pelos alunos do 8º ano, a fim de assistirem à representação da peça de teatro “O que os
olhos veem ou o Adamastor” de Manuel António Pina.

Esta atividade, integrada no estudo da unidade “texto dramático”, foi
uma oportunidade para os
alunos entrarem num ambiente de representação em palco, para muitos a primeira vez que assistiram a uma peça
de teatro, num espaço emblemático como é o Teatro Sá
da Bandeira, e disfrutarem de um espetáculo único. Após
o almoço, foi ainda possível percorrer a pé a baixa da Invicta, desde os Aliados à Ribeira, onde o Douro bebe as
cores da cidade.

- Nos dias 29 e 30 de abril, os alunos de todos os cursos
profissionais (turmas 10ºC, 10ºD, 11ºC, 12ºD e 12ºE) puderam usufruir de variadas atividades radicais, numa jornada de dois dias passados no Pena Aventura Parque, no

concelho de Ribeira de Pena, distrito de Vila Real, no que
constituiu uma experiência memorável, promovida pela
disciplina de Educação Física.

Conferência Teen
sobre Empreendedorismo
Numa organização conjunta Comunidade Intermunicipal (CIM) Dão Lafões, Município de Penalva do Castelo
e AEPC e no âmbito da 7ª edição do projeto
"Empreendedorismo nas escolas de Viseu Dão Lafões”,
realizou-se, no passado dia 22 de março, uma Conferência Teen, destinada aos alunos do ensino secundário profissional, que teve como objetivo principal proporcionar a
estes alunos o contacto com uma jovem empreendedora
e conhecer a sua história contada na primeira pessoa.
Para tanto, a conferência contou com a presença de
uma jovem empreendedora da região de Almada, Andreia
Castro, «uma médica viajante, com mais de 70 países visitados», a
qual deu o
seu testemunho sobre as suas
experiências
tão
multifacetadas.

________________________________________________________________________________________________________________
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Visitas de estudo em notícia
Palácio Nacional de Mafra
No dia 28 de março, no âmbito da disciplina de Por-

De tarde, a vi-

tuguês, os alunos do 12.º Ano dos Cursos Científico-

sualização da represen-

Humanísticos e dos cursos Profissionais participaram numa

tação da peça de teatro

visita de estudo ao Palácio Nacional de Mafra, com o objeti-

“O Ano da Morte de

vo de desenvolverem uma análise exploratória da obra “O

Ricardo

Ano da Morte de Ricardo Reis”, de José Saramago. A acom-

Companhia de Teatro

panhar os alunos estiveram as docentes Madalena Viegas,

ETER, que decorreu no

Ana Ferreirinho e Conceição Saraiva.

interior

À chegada, e após um breve almoço, os alunos fo-

Reis”,

do

também

pela

Convento,

superou

as

ram divididos em dois grupos e, de forma livre, fizeram uma

expetativas dos alunos,

“viagem” pela história de Portugal, parando no reinado de D.

uma vez que, além de

João V, conhecido por “O Magnânimo”, devido à sua excen-

funcionar como motiva-

tricidade e megalomania, cujo exemplo maior foram as obras

ção para o estudo da

do Convento de Mafra e do Aqueduto das Águas Livres, em

obra

Lisboa.

proporcionou

saramaguiana,
momen-

Os alunos deambularam pela sala onde o rei tantas

tos de aquisição de co-

vezes recebeu o povo em audiência e pelos aposentos do rei

nhecimentos e, ainda, o

D. João V e da rainha Dª Maria Ana Josefa; percorreram os

contacto com a arte

enormes corredores do Palácio, que separam ambos os apo-

dramática.

sentos; visitaram as salas de convívio, de música, de jogos e

As docentes de Português, Madalena Viegas e Ana

de caça, que serviam de divertimento à corte e, por fim, a

Ferreirinho, desejam agora que os alunos correspondam ao

maravilhosa biblioteca (do século XVIII), com 86 metros de

objetivo da visita e leiam a obra - “O Ano da Morte de Ricar-

comprimento e que conta com quase quarenta mil exempla-

do Reis” - de José Saramago!

res de livros magnificamente encadernados, cuja conservação é conseguida com a “pequena / grande” ajuda de morce-

A docente Madalena Viegas

gos. De seguida, foram à Basílica do Palácio, onde ficaram a
conhecer o motivo que esteve na origem da construção do
edifício, bem como o tempo que ele levou a ser construído.

________________________________________________________________________________________________________________
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AEPC ESTEVE NA FEIRA-FESTA DO PASTOR E DO QUEIJO 2022
O AEPC participou na última edição da Feira-Festa do Pastor e do Queijo, evento que decorreu no passado dia 6 de março, nesta Vila.
O nosso Agrupamento marcou presença com a exposição de trabalhos alusivos ao queijo e à pastorícia
da Educação Pré-escolar e do 1º Ciclo do ensino básico e com um espaço próprio no recinto da Feira-Festa, onde se destacou uma mostra-venda de produtos alimentares confecionados pelos alunos do curso profissional de
Técnico de Cozinha/Pastelaria, a divulgação de um projeto de PAP – Prova de Aptidão Profissional do curso

profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e Instrumentação (um banco solar que permite o carregamento da bateria de dispositivos eletrónicos com portas usb) e a Comissão de Finalistas.

________________________________________________________________________________________________________________
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COMISSÃO DE FINALISTAS
JANTAR E BAILE DE FINALISTAS 2022
Além de ter sido o Dia do Pai, o passado dia 19 de março foi o
escolhido pelos 77 finalistas do Agrupamento de Escolas de Penalva do
Castelo para festejarem a sua condição de alunos prestes a concluírem o
nível secundário de educação, quer na opção de cursos científicohumanísticos de Ciências e Tecnologias e Línguas e Humanidades, quer
na opção de cursos profissionais, neste caso de Técnico de Cozinha/
Pastelaria e de Técnico de Eletrónica, Automação e Instrumentação.
A Quinta do Cisne, no concelho de Mangualde, foi o palco
escolhido para o Jantar de Gala, em que se registou uma forte
adesão dos familiares e amigos dos finalistas, que protagonizaram
aí a dança e coreografia inaugural, enquanto o Pavilhão dos Bombeiros Voluntários de Penalva do Castelo serviu para o prolongamento do Baile
pela noite dentro.

Parabéns a todos os finalistas!

________________________________________________________________________________________________________________
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RECONHECIMENTO NACIONAL E EUROPEU!
Foi com muito orgulho que o nosso Agrupamen-

que aos nossos projetos europeus que obtiveram o

to recebeu a Placa “Selo Europeu de Qualidade eTwin-

Selo Nacional e o Selo Europeu de Qualidade e ao tra-

ning 2021”, relativa à atribuição de Selos Europeus de

balho desenvolvido no nosso Agrupamento. Esta distin-

Qualidade pelos projetos desenvolvidos na disciplina de

ção reconhece o esforço na procura de abordagens pe-

Inglês e dinamizados pela docente Elisabete Ferreira

dagógicas novas, inovadoras e criativas; a promoção da

(Grupo 120), em parceria com outros docentes eTwin-

integração curricular; a promoção de práticas de apren-

ners:

dizagem colaborativas entre os professores e alunos; a

◘ “Building Bridges of Friendship”, com a participação dos alunos do 3º ano;
◘ “My Friendship Adventure”, com a participação
dos alunos do 4º ano;
◘ “Sharing & Growing up Together”, com a participação dos alunos do 7ºC.

utilização das novas tecnologias e a implementação de
estratégias de inclusão para que todos os alunos sejam
envolvidos.
De salientar, ainda, que o projeto “Building Bridges of Friendship” foi reconhecido com o “Prémio Nacional eTwinning 2021”, na categoria “Primeiro Ciclo”.

Este reconhecimento por parte da Organização

Parabéns a todos os alunos e professores envol-

Nacional de Apoio do eTwinning, integrado na Equipa

vidos nos projetos eTwinning que elevaram o nome do

de Recursos e Tecnologias Educativas (ERTE) da Direção

nosso Agrupamento a nível nacional e europeu!

Geral da Educação (DGE), veio dar visibilidade e desta
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MoMa Itália
No passado mês de março, tivemos a oportunidade de experienciar uma semana em Senigallia, Itália,
no âmbito do projeto Erasmus+.
Ao longo dessa semana, visitámos imensos locais
de interesse, dentro e fora da cidade, bem como espaços comerciais.

Devido à multiculturalidade dentro do grupo de
alunos que integravam o projeto, foi possível ficarmos
a compreender um pouco mais da cultura de cada um
dos países - Roménia, Itália, Letónia e Polónia.
Em adição a isso, as atividades desenvolvidas ao
longo da semana permitiram-nos melhorar as nossas
capacidades de comunicação e construir novas amizades.
No fim de tudo, posso dizer que esta experiência
me fez crescer a nível pessoal e, se pudesse, voltaria a

experienciar tudo de novo.
Filipa Cabral, 12ºA
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Projeto Erasmus+:
ASSESS – ASSessing EFL Students
A parceria entre o Agrupamento de Escolas de
Penalva do Castelo, Learnmera Oy (Finlândia), Inercia
Digital (Espanha), NICEA (Turquia), Action Synergy
(Grécia) e Education Mobility Grid GbR Bulatovic und
Kurtcu Bulatovi (Alemanha) tem como principal objetivo facilitar o processo de avaliação graças à criação de
uma plataforma digital. O Online Exam Creator oferece
um gerador de exame que permite criar exames num
instante e inclui um vasto e diversificado banco de materiais (exames, rubricas de avaliação, registos áudios,
fichas de trabalho, imagens, flashcards e ferramentas
para a criação de atividades lúdicas).
Devido ao contexto da pandemia Covid 19, foi
autorizada, pela Agência Nacional Erasmus, uma adenda ao contrato, no sentido de prolongar o prazo de execução do projeto. Com base no feedback dos professores que participaram nas jornadas Learning, Teaching
and Training Activities, em dezembro, na Grécia, os
parceiros da Finlândia e da Espanha juntaram os esforços para melhorar a interface do usuário e as potencialidades do Exam Creator - uma ferramenta que permite
criar exames com diversos tipos de questões
(verdadeiro ou falso; escolha múltipla, caixas de verificação, correspondência, legendagem, questões de resposta curta, parágrafo, etc.).
Neste momento, o Guia do Professor
(Intellectual Output 5) já está na fase de conclusão e os
parceiros já estão a planear a fase-piloto do projeto e
os eventos multiplicadores previstos para os meses de
maio e junho.

Parceiros

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
________________________________________________________________________________________________________________
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www.project-learn.eu - https://www.facebook.com/
LearnEU
O projeto “Learn Europe é um jogo para jovens”. Tem
como objetivo desenvolver 7 produtos intelectuais destinados a:
● Apoiar a ação de educadores, técnicos da juventude,
líderes educacionais e pessoal de apoio;
● Melhorar a qualidade de trabalho dos professores;
● Desenvolver práticas inovadoras na era digital, nomeadamente a nível dos seguintes aspetos:
a) Criatividade e cultura
b) Pedagogia e didática
c) Novas tecnologias e habilidades digitais
O projeto está focado em melhorar a qualidade do trabalho dos professores e equipá-los com ferramentas úteis
para a sua profissão, através do uso de “jogos sérios”, capazes de envolver ativamente os estudantes no processo educacional.
Envolve a criação dos 7 produtos intelectuais que se
seguem, em que cada um vê toda a parceria em funcionamento com a liderança e co-liderança de vários parceiros
técnicos:

Realizou-se entre os dias 4 e 8 de abril, em
Penalva do Castelo, a primeira formação presencial prevista no projeto “Aprender a Europa é um
jogo para jovens” – LearnEU, iniciativa aprovada
pela Associação EURO-NET, com o n.º 2020-1-IT02
-KA201-079054 da Agência Nacional Italiana Erasmus+ INDIRE, no âmbito do programa Erasmus+
Parcerias Estratégicas para a Educação.

● "A HISTÓRIA ANIMADA DA UNIÃO EUROPEIA”;

• "CAÇA EUROPA”;

(Continua na página seguinte)

• "QUEM É QUEM?";
• "EUROQUIZ"
• “DESCOBRIR OS VALORES DA
FUNDAÇÃO”;

• "TAMBÉM SOU UM DEPUTADO(A) EUROPEU(EIA)"
e “CAMINHOS DE TREINO
RECREACIONAIS”.

________________________________________________________________________________________________________________
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Cada um dos produtos intelectuais pretende aumen-

Entretanto, decorreu novo encontro do projeto, duran-

tar a confiança nas instituições da EU e também facilitar a

te a semana de 11 a 15 de abril, numa reunião online, orga-

participação ativa de estudantes no contexto social e político

nizada pelo parceiro turco, que serviu para planear a segun-

europeu. O objetivo do projeto é encorajar os estudantes a

da formação, na forma presencial, prevista para Braila

acreditar mais nas instituições europeias, investindo num

(Roménia) no final de maio, e na qual os restantes jogos e

maior ativismo, incentivando e fazendo-os desenvolver o

inovações serão testados e as ferramentas educativas de-

sentimento de serem cidadãos europeus.

senvolvidas (também destinadas a permitir que os professo-

A mobilidade mista (na qual, infelizmente, por ques-

res das escolas trabalhem concretamente com os alunos na

tões de pandemia nem o parceiro grego nem o irlandês pu-

formação da cidadania europeia, envolvendo-os através de

deram participar) contou com a participação de muitos alu-

atividades lúdico-educativas).

nos das escolas dos vários países parceiros e teve a tarefa

Mais informações sobre o projeto estão disponíveis

de apurar os progressos desenvolvidos com os primeiros

na página do Facebook do LearnEU www.facebook.com/

jogos criados no projeto para fazer com que os alunos verifi-

learneu e no site www.project-learn.eu

cassem diretamente a sua utilidade e versatilidade didática.
Durante a mobilidade foram realizadas atividades de

A Diretora

verificação com os jovens participantes, na forma de oficinas
cooperativas em grupos de trabalho, coordenados pelos gestores dos diversos produtos intelectuais, sendo registadas as
impressões e indicações recebidas pelos participantes, promovendo, também, o seu espírito crítico e a sua responsabilidade cívica.
Os resultados obtidos foram muito animadores: os
alunos expressaram opiniões muito favoráveis sobre os produtos desenvolvidos, valorizando o trabalho realizado até
agora por toda a parceria europeia composta por EURONET (Itália-Coordenador do projeto), Damasistem (Turquia),
Mpimpakos D. & Deixe O.E. (Grécia), CCS Digital Education
Limited (Irlanda) e AIJU (Espanha), Ipas Giorgi (Itália), Sredo
opstinsko uciliste Pero Nakov (Macedónia), Colegiul Economic "Ion Ghica" Braila (Roménia) e Agrupamento de Escolas
de Penalva do Castelo (Portugal).
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eTwinning – A comunidade de escolas europeias
Com base nas Aprendizagens Essenciais da disciplina
de Inglês no 1º ciclo, em articulação com o Perfil do aluno à
saída da escolaridade obrigatória (PASEO), os alunos dos 3º
e 4º anos continuam a desenvolver os projetos eTwinning
implementados no início do ano letivo, em colaboração com
diversas escolas parceiras da Europa. Estes projetos pretendem contribuir para o desenvolvimento precoce das competências linguísticas na língua inglesa e fomentar experiências
de aprendizagem ativas e significativas, contextualizando e
interligando saberes de diferentes áreas. A utilização de ferramentas digitais tem sido uma mais-valia para o desenvolvimento do trabalho colaborativo e a construção conjunta de
recursos e conhecimentos.
Atividades desenvolvidas:

Building Bridges of Friendship (BBF)
Com os alunos das escolas parceiras (Itália, Espanha e Grécia) os alunos do
3º ano construíram, com o Mentimeter,
uma nuvem de palavras sobre o tema
“Family” e, num Padlet colaborativo, apresentaram a sua
família com desenhos, fotos e pequenos textos. No Tricider,
votaram nos seus animais de estimação preferidos e interagiram uns com os outros, partilhando comentários sobre o
tema. No Flipgrid, gravaram vídeos para mostrar/apresentar
os seus animais de estimação. Também houve a segunda
troca de correspondência que incluiu um trabalho manual
da Páscoa, uma carta onde os alunos falavam de si, da sua
família, dos seus animais de estimação, dos seus gostos… e
um desenho ilustrativo.

Snail Mail in a Digital Age
(SMDA)
Com os alunos das escolas parceiras (Polónia, Espanha e Turquia),
os alunos do 4º ano participaram na
construção de uma nuvem de palavras relacionadas com
“Friendship”, para assinalar o mês dos afetos. Numa aula em
videoconferência, os alunos apresentaram a sua vila e a sua
escola. Seguidamente cada parceiro ensinou algumas palavras da sua língua materna e, por fim, todos jogaram um
Kahoot. Após cada país ter pesquisado e trabalhado na língua inglesa receitas típicas, criou-se um livro colaborativo de
receitas para partilhar sabores de diferentes países. Também houve envio de twinmails, discussões no fórum e a segunda troca de correspondência que incluiu um trabalho
manual da Páscoa, uma carta em que os alunos faziam a sua
descrição física e outra carta em que falavam dos seus hábitos alimentares/gostos.
Além do desenvolvimento das competências comunicativas na língua inglesa, a aprendizagem baseada em projetos eTwinning contribui para o desenvolvimento do espírito de cidadania europeia e para o desenvolvimento global
das crianças, promovendo diversas competências e valores
previstos no PASEO.
Podem acompanhar os progressos dos projetos nas respetivas páginas do Blogue da disciplina:
BBF – https://englishcorneraepc.blogspot.com/p/friends-beyondborders-etwinning.html
SMDA - https://englishcorneraepc.blogspot.com/p/etwinning4th_1.html

Elisabete
Ferreira,
professora
de
Inglês
________________________________________________________________________________________________________________
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JOBSHADOWING ITÁLIA - 22 A 25 DE FEVEREIRO
Projeto ERASMUS+ KA1 "Bridging the Gap
Boas Práticas para uma Gestão Integrada do
Currículo" - cofinanciada pelo Programa
ERASMUS+
O projeto “Bridging the Gap: Boas Práticas para
uma Gestão Integrada do Currículo” integra as necessidades formativas identificadas no Plano de Desenvolvimento Europeu (PDE)1, elaborado em sede de candidatura para este projeto, que decorre dos desafios colocados às suas instituições, na implementação do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC).
Pretende-se que o participante adquira as seguintes competências:
- Melhorar as competências linguísticas na língua inglesa;
- Melhorar o conhecimento sobre a Europa, as suas
instituições e partilhar valores comuns;
- Adquirir conhecimento, partilha e implementação de
diferentes metodologias de ensino e avaliação;
Foi realizada uma Mobilidade a Itália, de 22 a
25 de fevereiro, onde participaram os professores:
Camilo Peixoto – Agrupamento de Escolas de Canas
de Senhorim; Cristina Santos – Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo; Jorge Quinteiro – Agrupamento de Escolas do Sátão; Rosa Reina – Agrupamento de Escolas de Nelas; Rosa Rodrigues - Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva.
Escolas de acolhimento, pertencentes ao Istituto
Comprensivo Statale «G. Mariati»:
- Scuola Elementare Giovanni Paolo II – Fauglia
- Scuola Primaria «Imasih» - Santa Luce – Chiaro
- Lavoria

Os três dias que dedicámos à observação de
boas práticas de inovação, currículo integrado, avaliação pedagógica, inclusão e supervisão pedagógica nas
três escolas revestiram-se de uma enorme riqueza
pessoal e profissional.
Assim, escolheria as palavras: autonomia, responsabilidade, trabalho colaborativo, autoavaliação,
autorreflexão, regulação, autorregulação, inclusão, para definir a observação feita durante a visita às escolas.
Pelo facto deste Projeto ser centrado na observação direta do trabalho dos alunos, em diferentes
anos de escolaridade, a possibilidade que nos foi dada
de interação com os mesmos, a observação e o diálogo com os professores reforçaram a compreensão e a
interiorização do trabalho que essas escolas fazem, em
resultado de muitos anos de prática pedagógica experimentada e consolidada.
Durante as visitas às turmas observámos que
os alunos eram encarados como participantes ativos e
comprometidos em todo o processo de aprendizagem
e de avaliação. Essa participação conduzia a uma maior autonomia, bem como à responsabilização pela sua
aprendizagem. Os professores recorriam à avaliação
formativa, desenvolvendo um conjunto de estratégias
de regulação e autorregulação, promovendo nos alunos competências ao nível da planificação das suas
tarefas, responsabilizando-se pelo seu desenvolvimento e por efetuar as suas correções e melhoramentos.
Às professoras cabia a responsabilidade de desenvolver ambientes pedagogicamente eficazes.
(Continua na página seguinte)
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JOBSHADOWING ITÁLIA - 22 A 25 DE FEVEREIRO
Verificámos que os professores clarificavam o
que os alunos deviam aprender (feed up); situavam os
alunos no seu processo aprendizagem (feed back); e
definiam o que os alunos tinham que fazer (feed
forward).
A autoavaliação e a avaliação pelos pares era
uma prática recorrente para a melhoria das aprendizagens e para as aprendizagens.
Tendo por base o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC), as Aprendizagens Essenciais
(AE) e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória (PASEO), este Projeto, JOB Shadowing,
constitui uma excelente oportunidade para mudar /
abandonar algumas práticas pedagógicas, melhorar
outras e, principalmente, utilizar a avaliação formativa
como forma de melhorar a qualidade das aprendizagens dos alunos, dando-lhes feedbacks imediatos e de
boa qualidade.

As práticas pedagógicas que tivemos a oportunidade de observar, muito experimentadas e com resultados provados e comprovados, ao longo de duas
décadas, permitem-nos estar mais motivados e confiantes em iniciar a implementação de algumas das
mesmas nalgumas das nossas salas de aula do 1º
CEB.
Como principal entrave, gostaria de referir o
número elevado de alunos, por turma, a existência de
um único docente a lecionar todas as áreas, exceto o
Inglês, a falta de materiais pedagógicos em número
suficiente para equipar cada uma das salas de aula,
nomeadamente para as áreas das Ciências experimentais, Matemática e Expressões.
Professora Cristina Santos, 1º CEB
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Parlamento dos jovens 2021/22

No dia 14 de março, realizou-se, em Castro Daire, a sessão distrital do Parlamento dos Jovens (ensino
básico), com o tema Fake News – Que estratégias para
combater a desinformação”. Estiveram presentes 23
escolas do distrito, que apresentaram os seus projetos a
todos os presentes e houve também oportunidade de fazer um animado debate, colocando questões ao senhor
deputado João Cotrim de Figueiredo, do partido político
Iniciativa Liberal.
O nosso agrupamento fez-se representar pelos
jovens deputados Mafalda Pereira e Pedro Henriques
Almeida, que apresentaram o nosso Projeto de Recomendação e tiveram a oportunidade de debaterem e
aprovarem o Projeto de Recomendação do círculo eleitoral de Viseu e elegerem os seus representantes à Sessão Nacional, que terá lugar na Assembleia da República, nos dias 9 e 10 de maio de 2022.
Na opinião dos alunos, “estas experiências são
incríveis e enriquecedoras, e conseguimos ter a oportunidade de conhecer pessoas novas e fortalecer alguns
laços! Tínhamos tantas saudades de estar juntos presencialmente.”
Importa referir que vem sendo habitual a participação da nossa escola nesta iniciativa de âmbito nacional, que se constitui como uma oportunidade dos nossos
alunos se envolverem num projeto democrático e de
enorme valor cívico.
O programa Parlamento dos Jovens desenvolvese ao longo do ano letivo. Numa primeira fase – Fase de
escola - que decorre de outubro a janeiro, é feita a inscrição da escola e a divulgação do projeto. Realizam-se
debates, prepara-se o ato eleitoral e respetivo calendário.
Os alunos apresentam-se em listas de dez elementos
com as respetivas medidas propostas. Em janeiro, realizam-se as eleições para a Sessão Escolar. Aí, é aprovado
o Projeto de Recomendação da Escola e são eleitos os
deputados para a Sessão Distrital.
Este ano, no ensino básico, foram apresentadas 4
listas e o ato eleitoral decorreu no dia 13 de janeiro, tendo sido apurados os seguintes resultados:

Lista A – 64 votos – 10 mandatos;
Lista B – 49 votos – 8 mandatos;
Lista C – 32 votos – 5 mandatos;
Lista D – 53 votos – 8 mandatos.
Seguiu-se a Sessão Escolar realizada no dia 20 de
janeiro, com a presença de 30 dos 31 deputados eleitos
e foram escolhidos os jovens para a sessão distrital e
aprovado o Projeto de Recomendação da escola, que a
seguir se apresenta:
PROJETO DE RECOMENDAÇÃO DO AEPC
Exposição de motivos
A literacia mediática é uma questão de inclusão e
de cidadania na sociedade da informação de hoje.
Todos os dias ouvimos falar de notícias falsas –
Fake News – e isso pode acontecer através de vários
canais de informação, como por exemplo rádio, televisão, jornais e revistas e também na internet, que abrange
tudo.
Temos que ter cuidado com a informação a que
temos acesso e saber procurar a verdade, evitando contribuir para espalhar o boato. Para isso, é importante
termos competências e condições de acesso para saber
distinguir a verdade da mentira.
(Continua na página seguinte)
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Parlamento dos jovens 2021/22

Fake News é uma expressão que vem do Inglês e
significa notícias falsas. Normalmente atraem os leitores
e não apresentam factos comprovados. Essas notícias
falsas têm grande capacidade para atrair a atenção e são
publicadas na Internet em sites com pouca credibilidade,
que apelam para o lado emocional do leitor, estimulando
-o a consumir e compartilhar o conteúdo sem verificar
se é verdadeiro ou falso.
Na maioria dos casos, a divulgação de uma Fake
News tem como objetivo legitimar um pensamento, favorecer ou prejudicar alguém.
As principais vítimas são pessoas com idade
avançada e pouca escolaridade.
Para podermos ter a certeza da verdade de uma
informação, temos que saber pesquisar e escolher várias
fontes.
Nos dias de hoje, é fácil publicar mentiras que
podem fazer mal às pessoas e levá-las ao engano. Temos que saber distinguir a mentira da verdade e não fazer coisas que ajudem a espalhar a mentira.

Estabelecer parcerias entre escolas e lares de idosos, de modo a desenvolver as suas competências digitais, para poderem comunicar em segurança com os
seus amigos e familiares e assim terem uma vida segura
e mais feliz.
A Coordenadora, Professora Céu Gonçalves

Medidas Propostas
Criar oportunidades de formação para os jovens
e adultos adquirirem maiores competências digitais, nomeadamente na realização de trabalhos de pesquisa e
saberem evitar a divulgação de informações que não são
verdadeiras.
Equipar as escolas, todos os alunos e também
todas as localidades com redes de Internet que permitam
uma utilização digna e promovam a igualdade de acesso
a todos.
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No dia 19 de janeiro, do corrente ano, realizouse a Sessão Escolar do Parlamento dos Jovens - Secundário, na sede do Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo, contando com a presença da lista A e
da professora responsável pelo projeto, Judite Assis. Este ano, o tema levado a debate é as “Fake news - o impacto da desinformação na democracia”.
Os trabalhos foram dirigidos pelo presidente
eleito, Alexandre Ferreira, do 11ºB-LH. Durante a sessão, foram aprovadas, por unanimidade, as três medidas
propostas pela lista A, designadamente:
1) Criar na escola mais “espaço” (curricular e extracurricular) para desenvolver e promover a literacia mediática e digital;
2) Uma campanha publicitária desenvolvida pela Assembleia da República que sensibilize os portugueses
para o perigo das “fake news”, o seu impacto negativo
na democracia e a importância de se combater a desinformação;
3) Criação de legislação que penalize os criadores de
contas falsas em plataformas digitais, que difundem propositadamente, com objetivos específicos, a desinformação.
Para representarem
a escola na sessão
distrital, foram eleitos deputados efetivos os alunos Alexandre
Ferreira
(11ºB-LH) e Lara
Pais (11ºB-CH), e
deputada suplente a
aluna Carolina Silva (11ºB-LH). Como candidato à mesa da sessão distrital, foi eleito o aluno Alexandre Ferreira (11ºB-LH).

No dia 15 de março, os três deputados do ensino
secundário, representantes do nosso Agrupamento de
escolas, participaram na sessão distrital do círculo de
Viseu, que decorreu no auditório da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão e teve a participação de representantes de vinte e duas escolas do distrito. Os trabalhos
contaram, entre outras individualidades, com a presença
do Sr. Deputado João Azevedo.

Após os debates na generalidade, foram escolhidas as medidas apresentadas pelos deputados da Escola
Secundária de Santa Comba Dão que, em conjunto com
os alunos representantes da Escola Secundária Alves
Martins e da Escola Secundária de Nelas, irão levar o
projeto de recomendação aprovado pelo círculo de Viseu à sessão nacional, prevista para maio próximo.
É de salientar que, durante toda a sessão, prevaleceu o debate, a reflexão e a aprendizagem face ao tema,
considerando-se o balanço desta iniciativa francamente
positivo.
Mariana Ferreira, 11ºA
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Comemorações do 25 de Abril
1974-2022: 48º aniversário
políticos, com vários partidos políticos e com uma Constituição verdadeiramente democrática.
A coordenadora do departamento de CSH ,
Isabel Nogueira

No âmbito das Comemorações do 25 de Abril e no
cumprimento do Plano Anual de Atividades do Departamento
de Ciências Humanas e Sociais, decorreram várias atividades, destinadas a toda a comunidade escolar.
No dia 20 de abril, no auditório da Loja do Cidadão
de Penalva do Castelo, foi realizada uma conferência / debate sobre os "Direitos das Mulheres, antes e depois da Revolução de Abril”, dinamizada por Filomena Pires, membro da
direção do Movimento Democrático das Mulheres, destinada
aos alunos do 6º, 9º e 12º ano. Esta atividade contou com a
alegria, o entusiasmo e a participação ativa de todos os intervenientes. Aliando a palavra à imagem e à música de intervenção, os alunos ficaram a conhecer melhor o 25 de
Abril e a situação dos direitos da mulher antes e depois da
“Revolução dos cravos”.
O mesmo departamento tem patente, no átrio da escola-sede do agrupamento, uma exposição sobre o 25 de
Abril e da mesma faz parte integrante
uma exposição cedida pelo MDM, construída a partir de vestidos pretos, que
apresentam de forma original os direitos
adquiridos com o 25 de Abril.
Assim, mais uma vez, foi recordada a alegria vivida no dia 25 de Abril e
as importantes conquistas desta revolução, entre elas a Liberdade, que permitiu
construir um novo país, com eleições
livres, sem guerra colonial, sem presos
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EDUCAÇÃO ESPECIAL
Dia da Mulher
Os alunos não se esqueceram do
Dia da Mulher e fizeram um “miminho”
com cápsulas de café para oferecer a todas as senhoras da comunidade escolar.

anexo à escola, com o objetivo de
conhecer e identificar alguma da
biodiversidade existente a nível local
e levá-los a identificar espécies da
fauna e da flora invasora e suas consequências para a biodiversidade
local.

“Uma ponte para a inserção
no mercado do trabalho”
No dia 9 de março, os alunos e docentes de Educação Especial participaram numa sessão de esclarecimentos
realizada pela Associação de Paralisia Cerebral de Viseu
(APCV), intitulada "Oferta Formativa - uma ponte para a inserção no mercado do trabalho”, com o intuito de dar uma
resposta profissional aos alunos que concluem a escolaridade obrigatória.
É um projeto do Departamento da Educação Especial com
o objetivo de desenvolver nos alunos competências práticas no
contacto com a Natureza. Os alunos aprendem fazendo.
Ao longo deste ano letivo, têm-se realizado diversas atividades, no interior e exterior da estufa, para o desenvolvimento de
competências relacionadas com a produção agrícola sustentável e
biológica.

Dia do Pai
Em comemoração do Dia do Pai
e com o objetivo de incentivar uma
proximidade parental e de interação,
os alunos fizeram um “Jogo do Galo”
em madeira e com materiais reciclados para oferecer aos pais.

Dia da Árvore e da Poesia
No dia 21 de março, comemorou-se o Dia da Árvore
e da Poesia.
Os alunos, no âmbito do projeto “Educar com a Horta”, realizaram uma saída de campo. Visitaram um pinhal

O Departamento
da Educação Especial
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ONDE PARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
A Escola-sede regista 36 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 15 anos,
coube agora a vez a uma ex-aluna que cumpriu o 1º ciclo na ex-escola primária da Vila, concluído em
1998. Seguiu-se a EB2/3/S, hoje escola-sede, em que concluiu o 2º ciclo do ensino básico, em
2000,tendo mudado neste mesmo ano para a EBI de Ínsua, em que estreou o 3º ciclo do ensino básiA nossa ex-aluna
co, concluído em 2003. Regressou à atual escola-sede, que passara a Escola Básica 3 e Secundária, de hoje, aquando da
para frequência do ensino secundário, através do curso de caráter geral do agrupamento 3 – econó- sua passagem pela
EBS.
mico-social, concluído em 2006.
O percurso formativo da nossa ex-aluna de hoje prosseguiu com o ingresso na Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro, designada por UTAD, para obter a Licenciatura em Economia, concluída em 2009 e uma pós-graduação (póslaboral), na mesma faculdade, em Gestão Empresarial.
Iniciou a sua carreira profissional como Bancária em 2009, na Caixa Geral de Depósitos SA, estando atualmente a
exercer funções na agência de Penalva do Castelo, desde 2019.
Referimo-nos a Sara Maria Nascimento Sales, com quem conversámos num destes dias de abril.
- Que recordações guarda do seu tempo de estudante, primeiro na Escola Primária da Vila e depois na ex-EB2,3/S, na
EBI de Ínsua e novamente na atual escola-sede?
- O tempo da Escola Primária é-me sobretudo recordado
pelos momentos de recreio, com muita areia à mistura, junto dos baloiços e escorregas. Adorava jogar à Macaca, que
desenhávamos na terra, e ao jogo do elástico...A atividade
física aliada ao convívio eram os meus momentos prediletos
na Escola Primária.
Nos 5º e 6º anos, com a chegada à Escola EB 2,3/S
Penalva do Castelo (chamada de Escola Azul), o sentimento
era de receio, dado o espaço amplo, junto de alunos bem
mais velhos. Também pelo diversificado leque de disciplinas
das quais não sabia sequer o significado e o respetivo conteúdo.
A ida nos 7º, 8º e 9º anos para a EBI Ínsua (chamada
de Escola Amarela) foi uma verdadeira curiosidade por se
tratar da "Escola Nova". Tudo era novo e de requinte… os
quadros brancos com canetas de acetato, as cadeiras e as
mesas novas, as salas a cheirarem a novo, os WC de luxo e
uma Sala de Convívio com mesa de pingue-pongue, que nos
fazia sair a correr das aulas para ganharmos lugar :)!
O regresso à atual Escola Sede era de ansiedade, pois
desta vez íamos entrar como os "mais velhos" da Escola e
queríamos mostrar a "maturidade" dos meninos do secundário aos olhos dos mais novinhos!
- No ensino secundário, optou pelo curso geral da área de
Económico-Social? Qual a razão?

- Sim.
EconómicoSocial foi efetivamente a minha escolha. A razão foi sobretudo para fugir às Línguas,
pelo que não podia seguir a
área de Humanidades, e porque também não tinha interesse na Formação Académica Superior ligada à área da
Saúde e Engenharias, para as
quais tinha de seguir a área
de Ciências e Tecnologias. Ora, sem saber bem o que queria,
mas fugindo daquilo que efetivamente não queria, fui bater
à Área de Económico-Social.
- Quais eram as suas disciplinas preferidas e as que menos
a cativavam?
Tinha preferência pelas disciplinas mais práticas, como
é o caso da Matemática. A Matemática não foi amor à primeira vista, mas foi uma longa aprendizagem com resultados positivos e crescentes. Ganhei gosto pela disciplina com
estudo e prática constante dos exercícios através da resolução de muitos exercícios. A Matemática tem uma lógica e foi
necessário entendê-la. Não podia deixar de referir a importância, sobretudo, da Professora Eduarda Teixeira no 2º Ciclo, pelo não julgamento e apoio incondicional em clarificar
cada detalhe da Matemática, e do Professor Ricardo Poças
nas explicações às quais tive de recorrer no Secundário, que
foram fulcrais para conseguir finalizar o ciclo de estudos na
Área do Económico-Social e ingressar na Faculdade, no curso de Economia.
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As que menos cativaram foram sem dúvida as disciplinas
mais teóricas. A Filosofia nunca cheguei a entendê-la. Por
mais teorias que eu fundamentasse não eram as esperadas.
Talvez pelo meu raciocínio menos abstrato e mais prático.
- Há algum episódio em especial, desses tempos de estudante, que não esquece e queira partilhar connosco?
- Há um momento que me deixou particularmente deprimida
e triste, quando uma docente (a qual não vou nomear) me diz
que eu nunca iria ser ninguém nem conseguir nada na minha
vida. Mas, como aquilo que não nos mata torna-nos mais fortes, posso de certa forma agradecer esse comentário infeliz,
que me ajudou a provar, conquistar e lutar por tudo o que
quero. Ajudou-me a despoletar a personalidade de garra que
hoje considero ter e a certeza de que nada é impossível.

caso da análise financeira para a concessão de Crédito a Particulares, tais como o Crédito Habitação (com a finalidade da
Aquisição/Construção/Obras/etc), Crédito Pessoal (direcionado para aquisição de outros Bens de Consumo) e ainda
o estudo/análise do Crédito à Economia, com o intuito de
apoiar as Empresas e/ou Empresários em Nome Individual
na sua Tesouraria, como também para o Investimento da
sua atividade.
- Há algum momento ou episódio que tenha sido marcante
e guarda especialmente na sua memória, a nível profissional?

- A passagem aos quadros da empresa da CGD foi, sem dúvida, um dos momentos mais marcantes.

- Que balanço faz da sua passagem pelo ensino superior?

- O que se lhe oferece dizer sobre a atual situação de guerra na Europa, entre a Rússia e a Ucrânia?

- O Ensino Superior veio limar as decisões que havia tomado

- Pura Ganância. Putin não atacou a Ucrânia por recear qua

no Secundário. A certeza de que tinha de continuar a lutar
para concluir mais uma fase extremamente importante para
o meu futuro. E nada nem ninguém podia fazer por mim, só
a mim cabia essa tarefa, era a minha profissão e eu era responsável por conseguir concluí-la com o melhor proveito.
Boas notas são fundamentais para conseguirmos lá chegar,
mas, mais importante do que isso, era conseguir tirar o máximo proveito do que era realmente importante e útil para a
minha vida profissional. É certo que tudo tinha de ser estudado, mas as "antenas" estavam sempre viradas para o que
me chamava à atenção e sobretudo para aquilo que teria
interesse e fosse posto em prática no meu futuro. Foi também o despoletar de um sentimento de pura RESPONSABILIDADE. Ali não havia a Mãe e o Pai para estipular horários, ou
nos abrirem a porta de casa, ou até darem uma moedinha
para irmos lanchar ali ao lado. Tudo passou a ser da minha
inteira gestão. Deu algum gozo, mas também receio do que
seria dali em diante. Percebi que, perante todos os momentos vividos no Ensino Superior, o meu sentido de responsabilidade foi acima do esperado, tendo ficado devidamente
apurado! :)

aderissem à NATO, foi um pretexto. Atacou porque não queria uma Ucrânia Europeia; queria-a um caminho aberto para
a Rússia. E por isso quer conquistá-la e ficar na História como um grande líder, tal como Estaline. Putin decidiu ir até
ao fim, não vai parar. E temos de entender as razões por
que o faz. Quer criar a grande Rússia, a Rússia histórica do
século XIX. É esse o legado que pretende. E isso inclui uma
língua russa, a religião ortodoxa e um líder, ele próprio. Fará
tudo o que estiver ao seu alcance para garantir esse objetivo. Mesmo que isso implique a vida de milhões de pessoais
inocentes.
- Se não fosse bancária, que outra área profissional poderia
ser uma opção?

- Pelas diversas experiências pessoais, pelo meu espírito
festivo e pelo gosto de criar momentos agradáveis em comunidade, creio que seria bem sucedida na área da Organização de Eventos. Diria uma “Relações Públicas” associada à
Organização de Eventos.

- Sempre desejou trabalhar no setor bancário?

- Não, de todo! Já na fase final do curso de Economia e com
vista na Inscrição no Mestrado em Gestão Empresarial, ainda não tinha nada delineado sobre o que viria a fazer profissionalmente. Sabia que o Curso iria permitir trabalhar em
Empresas das diversas atividades, assim como na Banca,
mas não tinha preferências ou escolhas feitas.
- O que mais aprecia no exercício da sua atividade profissional?

- Cada vez mais um Bancário tem de ser polivalente. Mas
obviamente que tenho as minhas áreas de eleição, como é o

Sara Sales, entrevistada por Maria Fernandes
e Matilde Vieira
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- O que gosta de fazer como ocupação dos tempos livres?

- Gosto sobretudo de conviver. Estar à mesa com a família/
amigos, gozar de uma boa conversa e de umas belas risadas
é, sem dúvida, uma ocupação que me completa e preenche.
Apesar das impossibilidades dos últimos tempos, gosto também muito de viajar. Como se diz: "Viajar é a única coisa onde gastamos dinheiro e nos tornamos mais ricos.", e quero
enriquecer neste sentido. Adoro ficar com as recordações de
tudo o que faço e por onde passo, e, como tal, a fotografia e
a sua edição é um hobbye que me dá muito gozo.
- Sabemos que integrou o Rancho Folclórico de Penalva do
Castelo. O que significou para si essa experiência e esse
gosto pelo folclore?

- O folclore tem em mim um lugar muito especial. Entrei no
Rancho de Penalva do Castelo aquando da sua Fundação e
permaneci na Associação por 12 anos. Foi uma experiência
que me permitiu lidar, pela 1ª vez, com uma equipa composta por diversas faixas etárias. O mais novo precisava do mais
velho, o da Roda precisava do Sr. da Tocata, e vice-versa. Só
assim, em grupo e em equipa, é que se conseguiam as melhores atuações. Aliado a esta aprendizagem de lidar em
comunidade, o meu gosto pela dança foi posto em prática.
Num formato diferente do que habitualmente eu praticava
nos tempos livres (Pop/Hip-POP), o folclore começou para
mim a ter todo o interesse quando percebi que as regras na
dança e na música também ali existiam, e, para um bom folclore, elas tinham de ser bem executadas.
- É uma ex-aluna que, no seu percurso académico e profissional, esteve fora de Penalva e aqui regressou, onde reside
e trabalha, o que não sucede com muitos. Como carateriza
a sua relação com a nossa terra?

- Inicialmente, aquando da minha entrada no Ensino Superior na cidade de Vila Real e mesmo depois do curso já concluído, confesso que dado o meu espírito aventureiro estava
disposta a qualquer desafio geográfico dentro da minha área
académica. No entanto, com a minha candidatura e entrada
na Caixa Geral de Depósitos SA, acabou por ser minha opção
a colocação em agências no distrito de Viseu. Já passei por
diversos concelhos do distrito de Viseu (Mangualde, Moimenta da Beira, Penedono) mas também da Guarda (Aguiar
da Beira). Neste momento estou de regresso à Agência do
Concelho de Penalva do Castelo, por onde já passei o 1º ano
que efetivei nesta Instituição de Crédito. Em 12 anos de serviço e de milhares de Km já percorridos por estes concelhos
vizinhos, considero que trabalhar "na terra", apesar de muito intenso, é muito reconfortante. Gosto do calor das pessoas da minha terra, gosto de esclarecer e principalmente de
acompanhar pessoas que conheço desde pequena em fases/
processo com um peso tão importante nas suas vidas.

- Se tivesse uma varinha mágica, o que faria a nível local e
geral?

- Ao nível local, a varinha mágica entrava em ação essencialmente em torno da criação de uma zona industrial, obviamente com acessos facilitados à autoestrada mais próxima
(A25). Não há riqueza sem produtividade e não há produtividade sem indústria. As deslocações dos penalvenses para
concelhos limítrofes para receber o seu "ganha pão" é infelizmente uma constante. O 2º desejo da varinha mágica incidia sobre a área social/turística na zona. Já que gozamos da
mais valia natural de sermos um concelho rodeado de rios,
há que torná-los úteis e rentáveis, com a criação de praias
fluviais que permitam aos penalvenses ficar na terra nos belos fins-de-semana de verão e atrair os residentes dos concelhos vizinhos e turistas, proporcionando investimento e
rendimento para o concelho.
- Sabemos que é mãe…O que tal significa para si?

- Foi uma descoberta recente, há aproximadamente 4 anos,
de um amor crescente, incondicional e que eu desconhecia
existir. Ser mãe é, antes de mais, ser pessoa e ser mulher. E
como tal, importa a realização pessoal e a busca do prazer
noutras esferas da vida que vão para além da maternidade e
que contribuem para a mudança, para a auto-descoberta e,
em última instância, para o crescimento contínuo e renovador da mulher. A maternidade será tanto mais vivida na sua
plenitude quanto mais feliz e realizada eu me sentir noutras
áreas da minha vida.
O investimento que eu, mãe, faço enquanto mulher irá
servir de modelo para a minha filha mais tarde, orientandoa na sua forma de relacionar-se consigo, com os outros e
com o mundo. Ser mãe é sem dúvida "O melhor do Mundo".
- Obrigada pela disponibilidade e… boa sorte!
Entrevista conduzida por:
Maria Fernandes e Matilde Vieira, 10ºA
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A Biblioteca esteve presente na vida escolar dos nossos alunos, durante estes primeiros meses de 2022, tendo
como principal objetivo a promoção da leitura.

Concurso Nacional de Leitura
Muitos responderam afirmativamente ao convite e participaram no Concurso Nacional de Leitura – fase escolar,
que se realizou no decurso de mês de fevereiro. No dia 9,
decorreram as modalidades 1.º e 2.º CEB, na BE da E.B.I.
da Ínsua, e no dia 16 tiveram lugar as provas do 3.º CEB e
do Ensino Secundário. Foram apurados para a fase intermunicipal deste concurso os seguintes alunos, por ciclo e ordem alfabética:

CNL – fase escolar (2.º ciclo)

1.ºCEB
Alexandre A. Vieira
Carlota G. Ferreira
Maria P. Pina

2.ºCEB
Miguel G. Pereira
Núria L. Alves
Pedro H. Almeida

3.º CEB
Mateus G. S. Ferreira
Matilde F. Almeida
Mário M. C. Albuquerque
CNL – fase escolar (3.º ciclo)

E. SEC.
Afonso M. R. Ferreira
Ana Beatriz V. Lopes
Ana Francisca P. Pires

CNL – fase escolar (Ensino Secundário)

CNL – fase escolar (1.º ciclo)

(Continua na página seguinte)
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A Fase Intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura da CIM de Viseu Dão-Lafões é da responsabilidade do
Município de Castro Daire e realizou-se nos dias 22 e 26 de
abril.

tes queridos. Os alunos tiveram a oportunidade de expor as
suas dúvidas, partilhar experiências… O autor teve sempre
uma palavra de conforto e incentivo para todos. No final de
cada sessão, todos puderam adquirir livros com autógrafos
personalizados.

Escritora Lúcia Morgado
Nos dias 16 e 18 de março, a escritora Lúcia Morgado
apresentou os seus livros para os alunos do pré-escolar e do
1.º ciclo. Trouxe consigo a menina Mariana e a boneca Lili,
personagens dos seus livros, que maravilharam as crianças
do nosso agrupamento. No final de cada sessão, os alunos
levaram os seus livros para casa devidamente autografados
pela escritora. Os livros foram “Mariana, a menina que sonhava acordada” para o pré-escolar e “Uma mão cheia de
histórias” para o 1.º ciclo.

Projeto SOBE+
O Projeto SOBE+ foi dinamizado com sessões de leitura e sensibilização para a higiene oral. “A fada dos dentes”,
de Luísa Ducla Soares, e “O dente do Vicente”, de Dulce
Souza Gonçalves, foram os livros que levaram os alunos
para o mundo mágico. A concretização deste projeto resulta
de uma parceria entre a Biblioteca Escolar e o Centro de
Saúde de Penalva do Castelo.

Escritor André Fernandes
Os alunos do 3.º ciclo receberam o escritor André Fernandes, no dia 23 de fevereiro, que trouxe quatro livros da
sua autoria. Em sessões pautadas pela emotividade, dissertou sobre sentimentos e a forma de conviver com emoções
negativas, nomeadamente no vencer a dor da perda de en-

A professora bibliotecária,
Cláudia Cardoso

________________________________________________________________________________________________________________

Página 30

ESCOLA VIVA

abril de 2022

Com a dinâmica que já lhe é característica, o

Clube de Desporto Escolar, dinamizado pelos
Professores de Educação Física, continua a envolver
centenas de alunos, quer ocupando tempos livres nos
treinos, quer participando no quadro competitivo das
diversas especialidades trabalhadas nos Grupos/Equipa
constituídos.

As Competições / Concentrações a nível Local /
Distrital têm sido bastante positivas, encontrando-se
neste momento algumas equipas e alunos / as
individualmente apurados para a fase Regional e
Nacional.
O Grupo/Equipa de Boccia, constituído
exclusivamente por alunos que usufruem de medidas
pedagógicas adicionais, nas Concentrações já realizadas,
com a participação de 7 Escolas do Distrito, obteve um
excelente 2º lugar em Ferreira de Aves e um 4º lugar em
Vila Nova de Paiva. Estão todos de Parabéns!
No Grupo/Equipa de Voleibol, criado no
presente ano letivo para diversificar a oferta desportiva/
formativa e proporcionar aos alunos de 15, 16 e 17 anos
o convívio com alunos de outras Escolas, tem-se
verificado um entusiasmo crescente e uma evolução
qualitativa que espelha claramente o excelente trabalho
que vai sendo desenvolvido nas aulas de Educação
Física e complementado com os treinos, onde os alunos
participam nos poucos tempos livres do horário letivo.
Estes alunos irão disputar, no próximo dia 20 de abril, o
acesso ao Regional, numa concentração na Escola
Secundária Alves Martins – Viseu, onde estarão
presentes as equipas apuradas (Sec. Alves Martins, Sec.
Rosa Viterbo - Sátão e Sec. de Penalva do Castelo).
Cada escola disputará dois jogos contra as equipas
igualmente apuradas para esta Fase Final.

O Grupo/Equipa de Futsal participou em dois
encontros, com as Escolas de Mundão – Viseu e de
Mões – Castro Daire, nos quais obteve duas excelentes
vitórias. Irá disputar os jogos de apuramento para o Regional, no próximo dia 27 de abril. As meninas da equipa de Futsal honraram o AE de Penalva do Castelo com
a qualidade de jogo apresentada, o excelente empenho,
espírito de grupo e Fairplay, recebendo os parabéns de
todos os que puderam assistir a estes jogos.
O Grupo/Equipa de Atletismo é constituído maioritariamente por alunos infantis A e B. São, portanto,
crianças muito jovens e que encheram de alegria e dinamismo as concentrações de atletismo em que participaram. Os resultados têm sido muito positivos, tanto em
termos de classificação, como de prestação motora.
Estão de parabéns pelo excelente empenho e pelos resultados obtidos.

O interesse dos alunos pelas atividades é
gratificante e permite predizer que excelentes
executantes estão a conciliar a atividade desportiva com
as atividades letivas, de forma a obterem excelentes
resultados académicos e promoverem estilos de Vida
Saudável que perdurarão.
O Grupo/Equipa de Futsal Juvenis Femininos, após se sagrarem campeãs distritais, as alunas que
representam a nossa escola no Grupo/Equipa de Futsal
Juvenis Femininos deslocam-se à Guarda no dia 22 de
abril, para disputarem a fase final regional.

(Continua na página seguinte)
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O Grupo/Equipa de Natação proporcionou a
todos os alunos inscritos na modalidade a prática de
uma atividade desportiva no meio aquático, com treinos
semanais nas Piscinas Municipais e a participação em
competições distritais, tendo alguns alunos, com mérito,
obtido classificações de destaque que os levaram a
representar o Agrupamento. As duas concentrações já se
realizaram, a primeira no dia 23 de fevereiro, nas
Piscinas Municipais de Penalva do Castelo, e a segunda
no dia 31 de março, nas Piscinas Municipais de Castro
Daire. Todos os alunos estão de parabéns pelo empenho
demonstrado nos treinos, como também pelos resultados
alcançados nas concentrações já realizadas e realçamos
o comportamento e espírito desportivo demonstrados.
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O Grupo/Equipa de Atividades Rítmicas Expressivas (Dança) tem desenvolvido um excelente trabalho, com resultados notórios nas exibições que as alunas já apresentaram, quer na escola (nos últimos anos,
em que não houve competição devido à pandemia), quer
no primeiro encontro deste ano letivo, que decorreu em
São Pedro do Sul, no passado dia 1 de abril. As alunas
revelam enorme entusiasmo e uma fantástica prestação,
estando de parabéns pelo trabalho desenvolvido.

No Corta-mato Distrital, estiveram presentes
12 alunos em representação do Agrupamento, nos escalões de Iniciados e Juvenis (Masculinos e Femininos).
Todos revelaram grande empenho e motivação e destaca
-se o 3º lugar alcançado pelo aluno Hugo Sousa, no escalão de Juvenis.
No Grupo/Equipa de Andebol, alguns jogos
foram adiados devido à pandemia, no entanto os alunos
têm revelado bastante interesse pela modalidade, comparecendo nos treinos com espírito de entreajuda e
cooperação.
O Grupo/Equipa de Ténis de Mesa tem vindo
a desenvolver a sua actividade de modo regular e à imagem dos anos anteriores. Nas actividades de competição, o nosso grupo/equipa representou o Agrupamento
nos escalões de iniciados e juvenis masculinos, tendo
todos os alunos demonstrado um desempenho esforçado
e sempre de acordo com as melhores práticas da ética
desportiva e do Fair-Play.
No Grupo/Equipa de Trampolins, que iniciou
há dois anos, teve a sua primeira participação em
competição no passado dia 23 de março, em Castro
Daire. O número de alunos participantes tem crescido e
é de notar que a evolução é significativa e que os alunos
revelam muita vontade em aprender e crescer desportivamente.

O coordenador
do Desporto Escolar
Professor Carlos Agostinho
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EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS ESCOLARES
Esteve patente no átrio da Câmara Municipal uma
exposição de trabalhos escolares no âmbito da Feira do
Pastor e do Queijo 2022 realizados pelos alunos do
Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo, Santa
Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo e Centro
Social Paroquial de Sezures.
A mostra foi composta por 24 trabalhos alusivos a
esta efeméride que são resultado de muita criatividade
e originalidade.
O Município de Penalva do Castelo agradece o
empenho e a dedicação de todos os alunos e professores, que foram fundamentais para o sucesso desta iniciativa.

MINISTRA DA COESÃO TERRITORIAL
ESTEVE NA FEIRA DO PASTOR E DO QUEIJO
A Câmara Municipal de Penalva do Castelo realizou, no dia 6 de março, mais uma edição da Feira do
Pastor e do Queijo, na Praça Magalhães Coutinho.
As portas da feira abriram pelas 9h00 da manhã,
onde se deu início aos momentos musicais. A primeira
atuação esteve a cargo da Tuna Realense – Real, que
animou os presentes.
Pelas 10h00, as entidades convidadas foram recebidas no edifício dos Paços do Concelho. Seguidamente, em arruada, ao som da Banda Musical e Recreativa
de Penalva do Castelo, dirigiram-se para o local do certame.
Na breve cerimónia, usou da palavra o diretor regional de Agricultura e Pescas do Centro, Eng. Fernando

Martins, que mencionou as medidas já implementadas
para apoiar o setor da agricultura, destacando vários
avisos lançados para ajudar nesta fase difícil que estamos a viver. A seca é uma situação muito preocupante
e admitiu que “é uma realidade com a qual, muito provavelmente, será preciso conviver com cada vez maior
frequência”, adotando-se medidas de prevenção. Deu
como exemplo o concelho de Penalva do Castelo, que
aumentou a capacidade de armazenamento através da
recuperação dos açudes.
Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal,
Francisco Carvalho, agradeceu a presença de todos,
destacando os produtores de queijo Serra da Estrela,
produtores/engarrafadores de vinho “Dão de Penalva”,
produtores de maçã bravo de Esmolfe, produtores de
fumeiro e instituições/associações. Aproveitou também para enaltecer o trabalho da Ministra da Coesão
Territorial, no processo de reclassificação do Mosteiro
de Santo Sepulcro, de monumento de interesse público
para monumento nacional, o primeiro da Península
Ibérica daquela ordem canónica e militar, abrindo portas para a sua recuperação. Referiu ainda que tinha
chegado na sexta-feira, dia 4 de março, o visto do Tribunal de Contas para dar início à requalificação da rua
1º Dezembro e da Praça Magalhães Coutinho.
Para finalizar a sua intervenção, o presidente referiu que a “Câmara Municipal criou um Incentivo à produção de ovinos de raça Bordaleira Serra da Estrela,
Churra Mondegueira, Caprinos e Bovinos do Concelho
de Penalva do Castelo, que já vai no segundo ano”.
(Continua na página seguinte)

A Sr.ª Ministra e o Sr. Presidente da Câmara
quando visitavam o stand do AEPC
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A Ministra da Coesão Territorial, Prof.ª Doutora
Ana Abrunhosa, defendeu que as medidas devem ser
aplicadas em função de cada região, “é preciso ouvir as
pessoas que estão no terreno”. “Neste momento, existem todas as condições para resolver os problemas do
interior”, desde que haja “coragem para mudar a forma
como se faz política”. O mais fácil é criar medidas iguais
para todos, mas, sublinhou também, “coesão territorial
é tratar diferente o que é diferente”.
A ministra rejeitou a ideia de que o país é demasiado pequeno para implementar a regionalização, lembrando que “há países bem mais pequenos com regionalização, que passaram a ser mais coesos e mais desenvolvidos”.
A finalizar a sua intervenção, enalteceu o trabalho
desenvolvido pelo executivo penalvense na promoção
dos seus produtos, território, gentes, etc.
Durante a manhã, enquanto se realizou a tradicional visita aos stands, subiu a palco a Casa do Povo de
Esmolfe para animar musicalmente os presentes.
Durante a tarde, realizou-se o programa televisivo
“Somos Portugal”, da TVI, onde desfilaram vários artistas que garantiram a animação dos presentes no recinto da festa e a difundiram aos portugueses que assistiram à transmissão em direto.
Cerca de uma centena de expositores estiveram
presentes ao longo do dia: várias instituições, queijeiros, adegas, produtores de fumeiro, artesanato, …
Os queijeiros comercializaram milhares de quilos
de queijo e foi possível visitar a exposição de trabalhos
escolares, alusivos à temática do evento, no stand da
Câmara Municipal.
Este certame foi uma aposta da Câmara Municipal
na promoção da economia local e na divulgação do património, da cultura, da gastronomia, do turismo e outras potencialidades do concelho, que ganhou amplitude nacional e internacional com a emissão televisiva.

LANÇAMENTO DA APP HERÓIS DA FRUTA
DESAFIA FAMÍLIAS A SAIR DO SOFÁ
A Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil, em parceria com a Câmara Municipal de Penalva do
Castelo, lançou, recentemente, #DiaMundialdaObesidade a app Heróis da Fruta, um jogo gratuito para telemóveis que consiste numa “caça ao tesouro” dos tempos modernos, ao estilo Pokémon Go, para incentivar
as famílias a sair de casa e caminhar ao ar livre à procura dos baús à solta.
Os baús podem ser encontrados em 8 locais do
concelho escolhidos pelo município, bem como nos
mais de 100 municípios aderentes, bastando para isso
baixar a aplicação nas app stores de dispositivos móveis iOS e Android. O mapa com a localização dos mesmos
pode
ser
encontrada
em
https://
www.heroisdafruta.com/p/mapa-do-tesouro.html
A propósito deste lançamento, Francisco Carvalho,
Presidente da Câmara Municipal de Penalva do Castelo,
refere que “Perante o impacto que as soluções digitais
vêm demonstrando no processo de aprendizagem dos
mais novos, o Município de Penalva do Castelo decidiu
juntar-se a esta iniciativa, até porque sendo um território rico na produção de diversos frutos biológicos, onde
ganha notoriedade a maçã Bravo de Esmolfe, um dos
seus melhores produtos endógenos, esta aplicação poderá ser um incentivo para que as crianças possam, de
uma forma fácil e divertida, aprender boas práticas para uma vida mais saudável”.
Entre na aplicação e faça “scan”, apontando a câmara do telemóvel para o seu primeiro baú, na imagem
que se segue.
Experimente agora mesmo!
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CÂMARA ASSUME TRANSFERÊNCIA
DE COMPETÊNCIAS NAS ÁREAS
DA AÇÃO SOCIAL E DA EDUCAÇÃO
O Município de Penalva do Castelo assumiu, no
dia 1 de abril, a coordenação do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS), que decorre da
transferência de competências para as autarquias, no
domínio da Ação Social.
A Câmara Municipal passará, assim, a assegurar o
Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social de
pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social, incluindo os beneficiários do RSI – Rendimento Social de Inserção e o atendimento em situação
de Emergência Social.
Este serviço visa contribuir para uma proteção
especial dos grupos mais vulneráveis, através da disponibilização de informação e da mobilização dos recursos adequados a cada situação, tendo em vista a promoção da melhoria das condições de vida e bem-estar
das populações.
O atendimento e acompanhamento realizar-se-á
nas instalações da Câmara Municipal de Penalva do
Castelo, às sextas-feiras, das 09h30 às 12h30 e das
14h00 às 16h00.
Por seu lado, também desde o passado dia 1 de
abril, o Município deu um passo muito importante para
que as Escolas e toda a Comunidade Escolar tenham
ganhos de eficácia e eficiência na sua gestão, permitindo que todas as situações possam ser resolvidas com
maior celeridade e, dessa forma, melhorar o funcionamento do sistema educativo ao nível do concelho.
No dia 5 de abril, o Sr. Presidente da Câmara,
Francisco Carvalho, reuniu com os 45 Funcionários
(Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais – que
passam a ser funcionários da Câmara Municipal) para
dar as boas vindas e para clarificar algumas questões
sobre o novo funcionamento e enquadramento institucional.
Muitas das despesas de funcionamento do Agrupamento são agora assumidas pela Câmara, nomeadamente as relacionadas com comunicações, eletricidade,
gás e combustíveis, água e outras tipologias de contratos de fornecimentos, como materiais de limpeza e higiene e outros, com financiamento pelo Ministério da

Educação nos termos do acordo de transferência de
competências.
O processo de Descentralização na área da Educação é encarado pela Câmara Municipal como uma excelente oportunidade para, em conjunto e em parceria
com todos os atores do processo educativo, criar mais
e melhores condições para as Crianças e Jovens do
Concelho.
BOLSA DE TURISMO DE LISBOA 2022
PENALVA DO CASTELO
APOSTA NO MARKETING TERRITORIAL
A Câmara Municipal marcou presença na Bolsa de
Turismo de Lisboa para dar a conhecer o seu território
pitoresco e todo o seu potencial turístico.
Integrado no Stand da Comunidade Intermunicipal de Viseu Dão-Lafões, o Município de Penalva do
Castelo proporcionou, no dia 19 de março, um momento de degustação dos produtos locais mais emblemáticos do concelho – Queijo Serra da Estrela, Maçã
Bravo de Esmolfe, Bolo de Azeite, broa de milho, Vinho Dão de Penalva e Pastel de Feijão “Castendo”.
A abertura deste momento esteve a cargo do
Presidente da Câmara
Municipal, Francisco Carvalho, que promoveu o
concelho em termos de
potencialidades turísticas e projetos futuros.
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Além disso, os visitantes encontraram informação
e material de promoção turística.
A participação nesta feira de referência internacional permitiu a divulgação e afirmação dos produtos
endógenos do concelho e das suas potencialidades turísticas.
5 ALDEIAS DO TERRITÓRIO

DE INTERVENÇÃO DA ADD
SÃO “ALDEIAS DE PORTUGAL”.
ESMOLFE FOI CLASSIFICADA COMO
“ALDEIA DE PORTUGAL”
5 Aldeias do território de intervenção do GAL/ADD
foram, no dia 16 de março, foram galardoadas pela ATA Associação de Turismo de Aldeia, com a classificação
“Aldeias de Portugal”: Castelo - Sátão, Esmolfe - Penalva
do Castelo, Barranha - Aguiar da Beira, Quintela de Azurara - Mangualde e Caldas da Felgueira - Nelas.
A classificação da aldeia de Esmolfe foi anunciada
no Palco Mundo — Pavilhão 4 da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), onde foi entregue ao representante da Aldeia o
Certificado de Classificação e uma andorinha em cerâmica, símbolo das Aldeias de Portugal.

Esta certificação é o início de um projeto de envolvimento que implicou a co-construção da ideia coletiva,
com a constituição de um Grupo de Trabalho representativo das gentes da aldeia, por forma a envolver e mobilizar a comunidade, na reflexão e partilha de perceções
sobre oportunidades e desafios, visando a sua valorização; a Inventariação de Recursos da aldeia, designadamente: património natural e construído; tradições; festas
e romarias; contos, lendas e cantigas; gastronomia; percursos; atividades tradicionais; personalidades e as vivências locais. Da envolvência deste Grupo de Trabalho resultará a proposta de um Plano de Valorização da Aldeia, a
ser avaliado pela ATA e posteriormente validado por toda
a comunidade.
Este Plano fará parte integrante das atividades divulgadas na Rede Aldeias de Portugal, com o objetivo de
atrair visitantes à recente Aldeia de Portugal, Esmolfe.
A classificação da aldeia de Esmolfe como Aldeia de
Portugal advém do Projeto de Cooperação “Aldeias de
Portugal – consolidação e replicação nacional”, financiado
pela Medida - 10.3 LEADER- «Atividades de Cooperação
dos GAL» do Programa de Desenvolvimento Rural 2020,
promovido pelos seguintes GAL: ADD, A2S, ADDLAP, ADICES, ADRACES, ADRIMAG, ADRIMINHO, APRODER, AVEIRO NORTE, AVEIRO SUL, COIMBRA + FUTURO, CORANE,
DESTEQUE, DOURO SUPERIOR e IN LOCO e ADRITEM, líder desta parceria.

A atribuição desta Marca é o primeiro resultado de
um processo co-construído pela comunidade da aldeia,
com a realização de reuniões periódicas dinamizadas pela
equipa técnica do GAL/ADD e da ATA, em parceria com a
Junta de Freguesia de Esmolfe, bem como Executivo e
Técnicos do Município de Penalva do Castelo.
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CALENDARIZAÇÃO
DOS PERCURSOS PEDESTRES 2022
A Câmara Municipal, em parceria com as Juntas de
Freguesia, as Associações locais e com o apoio dos Bombeiros Voluntários/ Unidade de Cuidados à Comunidade
Pena D’Alva, retoma, após dois anos de interrupção devido à pandemia COVID-19, a dinamização dos sete Percursos Pedestres do concelho, com momentos de animação
e recriação histórica.
Aceite o convite para participar nos Percursos
Pedestres! Visite as pitorescas freguesias do Concelho: partilhe emoções com as nossas gentes!

cidadania, a não discriminação pela aparência, pela etnia, pelo género ou nacionalidade, o Município de Penalva do Castelo associou-se à Semana da Interculturalidade promovida pela EAPN – Rede Europeia AntiPobreza/Portugal.
Através da campanha
nacional “O Discurso de
Ódio não é Argumento”,
pretende defender-se um
discurso humano digno e
uma reflexão crítica sobre os
preconceitos que se veem
materializados em discursos
que são reproduzidos tanto
em comentários espontâneos, como de forma explícita nas redes sociais, bem como em caixas de comentários de notícias, nas paredes
urbanas ou mesmo em ações de rua.
Esta campanha visa alertar para diversos tipos de
discriminação, como a xenofobia, o machismo, o racismo, a homofobia, entre outros.

MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO
ASSOCIA-SE À CAMPANHA “O DISCURSO
DE ÓDIO NÃO É ARGUMENTO”
Com o objetivo de estimular o diálogo, a relação
entre culturas e destacar a interculturalidade enquanto
veículo de combate à exclusão social, promovendo valores como o respeito, a solidariedade, a igualdade, a
________________________________________________________________________________________________________________
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No âmbito da Prevenção dos Maus-Tratos na
Infância, campanha a decorrer no mês de abril, nacional e internacionalmente, a Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens em Risco de Penalva do Castelo, em parceria com a Câmara Municipal, o Agrupamento de Escolas e outras instituições locais, associou-se, mais uma vez, a esta iniciativa.
A mesma teve como principais objetivos
consciencializar a comunidade para a problemática
dos maus-tratos na infância e para o seu papel na
prevenção do abuso infantil, bem como promover,
junto das famílias, o exercício de uma parentalidade
positiva, evitando o bullying, qualquer que seja a sua
natureza (verbal, física e psíquica).
Foram várias e de natureza diversificada as
iniciativas levadas a efeito no decurso deste mês:
- O edifício da Câmara Municipal, onde se
encontra a sede da CPCJ local, foi iluminado de azul
e assim permaneceu durante todo o mês;
- No dia 1 de abril, procedeu-se à distribuição
do Calendário dos Afetos pelas crianças da Educação Pré-Escolar e do 1º CEB do concelho. Para além
da história do Laço Azul, símbolo da campanha, a Comissão elaborou um calendário com a proposta de
um conjunto de atividades a serem executadas, diariamente, em família;
- Procedeu-se à colocação de tarjas com laços azuis nas fachadas de diversas instituições locais, bem como dos mesmos símbolos, em ferro, na
rotunda da principal entrada da vila;

de Escolas, designadamente da Educação Pré-Escolar e do
1º CEB, e de instituições locais (IPSS),
no sentido da confeção de laços azuis
individuais e na realização do Laço Azul
Humano;
- Disponibilizou
-se ao Agrupamento
de Escolas a versão
digital
do
livro
“Cuida
bem
de
mim”, de Maria Inês
Almeida
(Comissão
Nacional de Promoção dos Direitos e
Proteção das Crianças e Jovens), a fim
de ser lido e explorado com as crianças;
- Com a colaboração do IPDJ de Viseu, no pretérito dia
21, o 3º CEB do Agrupamento de Escolas, dividido pelos três anos que o
compõem, assistiu à sessão de sensibilização
“Movimento contra o discurso de ódio”, levada a
efeito pela Dr.ª Teresa Teixeira, Técnica Superior daquela instituição;

- Foi solicitada a colaboração do Agrupamento
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- A Caminhada Azul, a 30 de abril, com partida da Câmara Municipal, constituiu o coroar das iniciativas implementadas durante o mês, tendo contado
com uma adesão muito significativa por parte da comunidade. A CPCJ local distribuiu uma tee-shirt azul
a cada participante. Associando o simbolismo da ação
aos benefícios da prática desportiva para a saúde,
foram ministrados exercícios iniciais de aquecimento
por um dos membros da Unidade Orgânica de Desporto e Tempos Livres da Autarquia. Finda a realização de um grande Laço Azul Humano, deu-se início
à caminhada, com uma extensão de 4,5Km. Na partida, bem como em diversos pontos do percurso, a
equipa citada disponibilizou água e maçãs aos participantes.

Mês da Prevenção dos Maus-Tratos
na Infância
Ao longo do mês de abril, Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, os alunos do 1.º ciclo
do Agrupamento desenvolveram diversas atividades, em
articulação com a Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Penalva do Castelo e as respetivas famílias.
Foram trabalhados os afetos, cantadas canções,
realizados laços azuis, …
Todas as atividades tiveram como objetivo despertar consciências no público em geral, relativamente aos
maus-tratos contra as crianças, na sua prevenção e na
promoção e proteção dos seus direitos.
Professora Zulmira Santos

Como habitualmente, a iniciativa encontra-se também divulgada na página do Município. Com recurso às fotografias resultantes das diversas atividades procederse-á ainda à elaboração de um vídeo a enviar à Comissão Nacional.
A CPCJ de Penalva do Castelo manifesta, uma
vez mais, o seu agradecimento a todas as instituições
intervenientes, bem como a toda a comunidade escolar/educativa, pelo seu empenho na sensibilização
para a temática dos maus-tratos na infância, o que
proporcionou uma maior amplitude na difusão da
campanha.
________________________________________________________________________________________________________________
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A CPCJ de Penalva do Castelo
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Drª Teresa Teixeira, do IPDJ de Viseu,
em entrevista ao Clube de Jornalismo do AEPC
- Sabemos que é Técnica Superiora do IPDJ de Viseu.
Quais são os principais objetivos desta instituição e há
quantos anos lá trabalha?
- O Instituto Português do Desporto
e Juventude, de há
uns anos para cá,
tornou-se uma Direção Regional. A
Direção do Centro
é a maior do país,
nós trabalhamos em equipa com seis distritos (Guarda,
Aveiro, Leiria, Viseu, Castelo Branco, Coimbra). Em cada
capital de distrito há uma representação. Eu comecei a
trabalhar no IDPJ numas férias, em 1986, nos Programas
de Ocupação dos Tempos Livres. Estive lá três meses e fui
convidada para ficar. Na altura, já havia o Instituto da Juventude, mas também havia algo paralelo, que era a Casa
da Cultura. Eu entrei primeiro para aqui, como todos os
meus colegas. Entretanto, houve uma fusão e nós, técnicos, passámos todos para o IPDJ. São cerca de 36 anos
naquela casa!
- Hoje visita a nossa escola para proporcionar uma sessão de sensibilização intitulada “Movimento contra o
Discurso de Ódio”. Em que consiste concretamente?

- É um movimento que já foi criado há uns anos por membros da União Europeia, onde Portugal também está envolvido, pois é um movimento especialmente dedicado
aos jovens, que procura sensibilizá-los para diversas manifestações desta temática (a violência física, psicológica e
verbal, o cyberbullying, o desrespeito pelo outro). São
ações para nos alertar de que há uma Carta dos Direitos
Humanos, e infelizmente, a cada dia que passa esses direitos são mais atropelados.
- O que achou do público do 3ºCEB da nossa escola?
- Apesar de as turmas do 8º e do 9º terem sido menos
participativas do que as do 7º, gostei imenso da vossa
postura.
- É frequente fazer estas ações nas escolas e outras instituições?
- Muito frequente. A agenda está mesmo muito sobrecarregada e abrange diversos distritos.
- Quais são normalmente os temas sobre os quais discursa?
- Para além do tema de hoje, também trabalho com o
programa “Navegas em Segurança” (internet, redes sociais e não só) e também acompanho a Unidade Móvel de
Saúde do IPDJ (Saúde mental, por exemplo, pois temos
uma psicóloga a tempo inteiro na instituição). Mas o IPDJ
tem muitos mais programas destinados aos jovens!
- No contexto global do mundo de hoje, que mensagem
deixaria aos jovens?
- Lutem pela paz!

Clube de Jornalismo do AEPC com a conferencista
________________________________________________________________________________________________________________
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Projeto
“Explorar e Descobrir… O Baú dos Porquês”
Dando continuidade ao projeto “Explorar e Descobrir… O Baú dos Porquês”, que está a ser desenvolvido em todos os Jardins de Infância do Agrupamento,
foram apresentadas/exploradas as seguintes atividades:
“Seremos todos permeáveis?”, em janeiro, “Onde deslizar/escorregar para mais longe chegar?”, em fevereiro,
e “Para germinar de que vou precisar?”, em março. No
decorrer desta última atividade, foi elaborado um
“Boneco Relvinhas” para cada criança.
O projeto tem merecido grande recetividade por
parte das crianças dos diferentes Jardins de Infância.
São muitas as manifestações de alegria e entusiasmo
cada vez que o Baú chega aos Jardins. O ambiente criado em cada atividade desperta a curiosidade e estimula
o pensamento crítico. Ir ao encontro dos interesses das
crianças, proporcionar atividades dinâmicas e desafiantes tem sido fundamental para o sucesso deste projeto.

Atividade de fevereiro

Atividade de janeiro
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
“Explorar e Descobrir…
O Baú dos Porquês”

E como está muito frio, não faltaram os bonecos de
neve confecionados com material reciclado, diversos jogos,
elaborado o painel coletivo. Uma das histórias fazia alusão
aos iglus, sendo o primeiro passo para viajarmos até ao polo
norte e aprendermos como vivem os esquimós.
Quando questionados acerca da nova decoração da
porta da sala, uma das crianças sugeriu que esta fosse com
iglus e esquimós. Deste modo, trouxemos um pouco da cultura e hábitos de vida deste povo até nós.
As várias atividades e os pequenos projetos de investigação que se realizaram nesta sala proporcionaram
momentos de aprendizagem e de diversão. Partilhamos com
a comunidade escolar algumas fotos que apresentam o trabalho desenvolvido.
Jardim de Infância de Penalva do Castelo, sala 3
A Educadora de Infância, Inês Sampaio

PELA SALA 3 DO JI
DE PENALVA DO CASTELO
Numa manhã fresquinha de janeiro, estando todos
sentados no tapete da sala, as crianças visualizaram imagens referentes à estação do ano que tinha começado. Foram muitas as questões e as comparações com a estação
que há pouco tinha terminado. O desejo de querer saber
mais levou-nos a explorar canções/pictogramas e a fazer as
respetivas ilustrações, ouvir e recontar várias histórias temáticas e muitas atividades relacionadas.
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PELO 1ºCEB...
Blogue: - “1.º Ciclo conVida”
Partilha de trabalhos entre docentes/comunidade – Blogue
Para uma maior representatividade do 1.º Ciclo na página eletrónica do Agrupamento, em reunião de conselho de docentes salientou-se a importância de existir um espaço onde se pudesse realizar esta partilha entre colegas e com a Comunidade escolar.
Assim sendo, foi criado o blogue “1.ºCiclo conVida”: http://1cebaepc.blogspot.com/
O mesmo está ao encargo do docente João Paulo Cabral, do 1.º CEB.

________________________________________________________________________________________________________________
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CARNAVAL
Para reviver o Carnaval, no dia 25 de fevereiro, os
alunos do 1.º Ciclo e da Educação Pré-escolar da EBI vieram fantasiados de casa, envergando trajes de acordo
com os seus gostos e preferências, alguns deles elaborados com materiais reciclados. Não faltaram palhaços,
princesas, super-heróis… e nem serpentinas e confetes
pelo ar.
Foi uma tarde divertida, com muita música, animação, danças e brincadeiras.

FEIRA DO QUEIJO
Retomando a tradição, os trabalhos alusivos à “Feira
do Queijo”, elaborados pelos alunos da Educação préescolar e 1.º Ciclo de todo o Agrupamento, foram expostos
no espaço onde decorreu a Feira do Pastor e do Queijo Serra da Estrela.
Assim, puderam ser contemplados e apreciados por
quem se deslocou à Feira. Posteriormente foram expostos
no átrio da Câmara Municipal e na EBI.
Apesar desta exposição se realizar há muitos anos,
não faltou a criatividade, que resultou em trabalhos muito
diversificados e de grande qualidade.

PELA PAZ
O 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas, no âmbito
do tema “Direitos Humanos”, de Cidadania e Desenvolvimento, desenvolveu diversas atividades com o objetivo de
os alunos reconhecerem o respeito pelos direitos humanos
como imperativo para a implementação de políticas coerentes de combate às desigualdades, à pobreza e à exclusão
social. Também se incutiu nos alunos a necessidade de valorizarem a diversidade de culturas, sociedades e mundivisões, atribuindo-lhes uma relevância equitativa.
Tendo
em
conta a atualidade, a
guerra na Ucrânia,
os alunos participaram nessas atividades com empenho,
elaborando
trabalhos para apelar à
paz entre os povos e
contribuindo
com
donativos (alimentos
enlatados, medicamentos…).
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PELO 1º CEB...
No dia 9 de março, os alunos do 1.º Ciclo da EBI de
Ínsua juntaram-se numa atividade em prol da paz na Ucrânia. Construíram um coração humano, entoaram a música
“Ucrânia Livre” dos UHF e lançaram balões com mensagens
de paz para o povo ucraniano.

CIRCO
De 13 a 20 de março, as crianças da Educação Préescolar, 1.º e 2.º Ciclo do Agrupamento puderam assistir,
acompanhados pelos seus familiares, a um espetáculo do
Circo Espanha, em Penalva do Castelo. O bilhete dos alunos
foi oferecido pela Câmara Municipal.
Embora fosse um circo de pequenas dimensões,
alguns dos números apresentados cativaram os mais pequenos.
Os nossos agradecimentos ao Município.

ESCRITORA
LÚCIA MORGADO
Nos dias 16 e 18 de março, os alunos da Educação
Pré-escolar e do 1.º Ciclo de todo o Agrupamento participaram num encontro com a escritora Lúcia Morgado, dinamizado pela Biblioteca Escolar. Lúcia Morgado é professora de
Português/Inglês e exerce funções no Agrupamento de Escolas de Mangualde, sendo professora bibliotecária.

Foram por si dinamizadas várias sessões de animação da leitura através da apresentação dos seus livros “Uma
Mão – Cheia de Histórias”, e “Mariana, a menina que sonhava acordada”, com o objetivo de motivar e ajudar a criar o
gosto e hábitos de leitura nas crianças. Todos sabemos que
a leitura contribui, de forma decisiva, para o sucesso escolar
e pessoal dos nossos alunos.
Os alunos gostaram da atividade, tendo participado
com muito interesse na mesma.

DIA DO PAI
Para assinalar o Dia do Pai, os alunos da Educação
Pré-escolar e do 1.º CEB elaboraram cartões diversificados
e pequenas lembranças para presentearem os seus pais. Os
mais crescidos também escreveram pequenos poemas em
sua homenagem.

DIA MUNDIAL DA ÁRVORE/
/FLORESTA
No dia 21 de março, os alunos da Educação Préescolar e do 1.º Ciclo de todo o Agrupamento procederam à
comemoração do Dia Mundial da Árvore/ Floresta ouvindo
canções e histórias que os sensibilizou para a preservação
da floresta e para a importância da árvore no ambiente.
Também
foram
realizados vários trabalhos de Expressão Plástica sobre a temática, desenvolvendo nos alunos a
criatividade e o gosto pela
Natureza.
Nalgumas escolas, foram plantadas diferentes espécies de plantas, nos espaços ajardinados.
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O CARNAVAL chegou ao 1ºA da EBI de Ínsua,
com a colaboração dos Encarregados de Educação
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PELO 1º CEB...
1.ºA – EBI DE ÍNSUA

1.ºB – EBI DE ÍNSUA

FEIRA DO QUEIJO
E DO PASTOR

FEIRA DO QUEIJO
Os alunos do 1.º B da EBI de Ínsua preparam, em
conjunto, um trabalho para ser exposto na Feira do
Queijo de Penalva do Castelo.
As crianças foram empenhadas e este foi
o resultado final.

DIA DO PAI
PAI,
Neste dia especial,
Trago-te amor e alegria.
Tu para mim és o maior
E eu sem ti nada seria.

CARNAVAL
Dia de Carnaval
Dia de alegria
De vestir os melhores fatos
E de desfilar com magia.
Dia de Carnaval
Dentro da sala de aula
Também foi dia de jogar
Jogos divertidos
Para mais tarde recordar.
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2.ºA – EBI DE ÍNSUA

Visita de Estudo
à Queijaria da Casa da Ínsua
No dia 2 de março, a turma do 2ºA da E.B.I.
de Ínsua deslocou-se a pé até à queijaria da Casa
da Ínsua, para conhecer as várias etapas da confeção do queijo. Os alunos aproveitaram também
para visitarem os magníficos jardins.

DIA DO PAI
Os alunos do primeiro ano da EBI prepararam, com todo o amor e carinho, a prendinha para
oferecerem ao pai.
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PELO 1º CEB...
“Estamos com a Ucrânia”

2.ºB – EBI DE ÍNSUA

A turma do 2ºA da E.B.I. de Ínsua apela à
PAZ e, nesse sentido, realizou diversas atividades.

“Circuito pela Natureza”
A nossa aula de Educação Físico-Motora foi
diferente mais uma vez! Fizemos mais um “Circuito
pela Natureza”, conteúdo que integra o 2.º ano de
escolaridade, com a prática de vários jogos ao ar livre.
Foi muito divertido! Aproveitámos ainda para
contemplar a primavera e as suas cores!

Uma atividade inclusiva
No dia 21 de março, a turma do 2ºA, em articulação com a Educação Especial e em comemoração do “Dia da Árvore e da Poesia”, realizou, em
contexto de sala de aula, uma leitura do conto “A
Árvore Generosa”, de Shel Silverstein.

“Era uma vez na EBI…”
Dando continuidade ao projeto literário “Era
uma vez na EBI…”, que envolve a colaboração dos
Pais e EE da turma do 2.ºB da EBI, e em que, pelo
menos uma vez por mês, um Pai/EE se desloca à escola e apresenta uma obra literária (ler um livro),
contámos com a presença do EE Paulo Ferreira, com
a apresentação da história: "O traseiro do rei".
Todos gostámos muito!
O nosso agradecimento por estes momentos
diferentes e fantásticos.
Ficam algumas das imagens!
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PELO 1º CEB...
Dias Festivos

3.ºB – EBI DE ÍNSUA

Os trabalhos apresentados foram elaborados
pelos alunos do 2.ºB da E.B.I. de Ínsua, sob o tema
“Festividades”.

FEVEREIRO - MÊS DAS EMOÇÕES
E DOS AFETOS!
O mês de fevereiro, apesar de ser o mais
pequeno do ano, é considerado como o mais repleto de AMOR, AFETO, AMIZADE e CARINHO.
Na turma do 3ºB, foi trabalhada a obra “O
Principezinho”, de Antoine de Saint-Exupéry. Para
além de contar uma das mais belas histórias de
amor/amizade de todos os tempos, este livro serviu, também, para despertar a curiosidade, a empatia, a responsabilidade e o pensamento crítico.
Foram elaborados alguns trabalhos a partir
da obra!

Carnaval 2.ºB
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PELO 1º CEB...
CARNAVAL

DIA DO PAI

No passado dia 9 de fevereiro, teve lugar na
Biblioteca da EBI de ínsua a Fase Escolar do
CNL.
A aluna Maria Pina, do 3ºB, ficou apurada
para a Fase Intermunicipal da Região de Viseu
Dão-Lafões, que decorrerá em Castro Daire, no
dia 26 de abril!

Parabéns a todos os participantes!
________________________________________________________________________________________________________________
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3.º E 4.ºA – EBI DE ÍNSUA

Dia dos Amigos
Os alunos da turma do 3.º e 4.ºA da EBI, em colaboração com a
família, realizaram trabalhos no âmbito do «Dia dos Amigos», 14 de fevereiro.
Cada aluno trouxe a madeira, com os pregos já colocados em forma de coração. O restante trabalho foi realizado, com muita animação,
na sala de aula.

A Páscoa está a chegar!
Coelhinhos, galinhas e ovos não hão de faltar!
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PELO 1º CEB...
PELA ESCOLA DE RORIZ …
A turma do 2º e 3º ano da Escola Básica de Roriz
partilha aqui algumas atividades que foi realizando ao
longo destas últimas semanas, com o contributo de
professores das AEC, colaboradores e familiares.
Obrigada a todos!
Com carinho,
Alunos & professora Paula Vieira

J.I. E E.B.1 DE SEZURES

Dia dos Afetos
O JI e a EB1 de Sezures estiveram de mãos dadas neste dia dos afetos.
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O Carnaval
Ao longo da semana do Carnaval, cada professor
trabalhou o tema, dentro da sua sala, individualmente
com os seus alunos, criando máscaras e decorando-as
com diversos materiais, além de outras atividades de
expressão plástica, tendo em vista a decoração dos espaços envolventes.
Aos encarregados de educação foi pedida a elaboração de um disfarce de carnaval em exclusivo com
materiais reciclados e o envio das fotografias dos alunos disfarçados para cada professor titular (via Classroom).
Finalmente, fez-se a publicação em «slide share», no Portal do
Agrupamento, de
todas as fotografias dos participantes. Os referidos disfarces foram colocados em
exposição na Biblioteca Municipal.
________________________________________________________________________________________________________________
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PELO 1º CEB...
Poema Ilustrado sobre o Pai

TURMA 2/3 DE SEZURES

Visita do Gaspar e da Maria à EB1 de Sezures

No passado dia 10
de março, os alunos da
turma 2/3 SZ receberam com muito entusi-

asmo a visita das mascotes do Gaspar e da Maria, no
âmbito da implementação do Projeto de Empreendedorismo da Aventura do Gaspar e Maria.

Dia Mundial da Árvore
No Dia Mundial da Árvore, os alunos do JI e EB1 de
Sezures realizaram várias atividades. De entre elas destacamos a elaboração de um cartaz, em conjunto, e o
início da nossa “Horta na Escola“, com a plantação/
sementeira de batatas, morangueiros, alecrim, mirtilo.
Foi uma tarde muito produtiva, animada e diferente, em que os nossos alunos se tornaram pequenos
agricultores.
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3.º ANO DE SEZURES

A minha aldeia
Os trabalhos que seguidamente apresentamos
são da autoria da aluna Ana Clara, do 3ºano.
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PELO 1º CEB...
3.º ANO DE SEZURES

4.º ANO DE SEZURES

Os alunos do 3º ano realizaram bonitos trabalhos sobre o Sistema Solar.
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Easter Egg Hunt
Diversão nas aulas ao ar livre
seguindo as pegadas do Easter Bunny!
Na primeira semana de abril, nas aulas de Inglês, os alunos dos 3º e 4º anos participaram, com alegria, na Caça ao Ovo da Páscoa, ou como é conhecido,
pelo seu nome original “Easter Egg Hunt” - Tradição de
longa data que teve origem nos Estados Unidos e que
ganhou popularidade nos países europeus, onde a festa pagã se misturou com a tradicional comemoração
cristã.
Entrando no espírito da época que contextualiza toda a brincadeira – a Páscoa – os alunos
foram divididos em 2 equipas – alternadamente,
uma equipa a esconder os ovos e outra a procurálos.
Todos correram incansavelmente para encontrar o maior número de ovos escondidos no
recreio pela equipa adversária. Esgotando-se o
tempo de busca, chegava o momento dos desafios
para conseguir obter a maior pontuação. Jogo da
mímica, adivinhas, representação de palavras através de um desenho e questões eram os desafios
que os ovos continham e que os alunos tinham de
superar, em equipa, para ganharem o máximo de
pontos. Claro, utilizando a língua inglesa.

Por fim, como manda a tradição, depois de uma
boa caça, chegava o momento tão esperado: saborear
os deliciosos ovinhos de chocolate (Yummy, yummy!).
Foi uma atividade muito divertida, que permitiu
estimular o respeito por todas as culturas e tradições,
bem como proporcionar um ambiente de aprendizagem lúdico, do gosto dos alunos, desfrutando do sol ao
ar livre.

Parabéns a todos os participantes!
A professora de Inglês

________________________________________________________________________________________________________________

Página 60

ESCOLA VIVA

abril de 2022

PELO 1º CEB...
FILOSOFIA PARA CRIANÇAS
O ensino da Filosofia para crianças tem como função estimular desde cedo as habilidades cognitivas e de argumentação dos alunos.
“O que os filósofos e as crianças têm em comum é a capacidade de se maravilharem com o mundo.”
“Se os porquês são tão naturais para a criança, por que é que a filosofia para crianças se revela um trabalho difícil?”

M. Lipman

Matthew Lipman, filósofo americano, é reconhecido como fundador da filosofia para crianças. A sua decisão de levar
a filosofia aos jovens decorreu da sua experiência como professor na Columbia University, onde Lipman constatou a dificuldade dos seus alunos em raciocinar.
A Filosofia para Crianças visa melhorar o espírito crítico, as capacidades de verbalização de ideias e de argumentação e reforçar a estrutura lógica do pensamento.
A Filosofia para Crianças tem-se desenvolvido em diferentes países, ganhando cada vez mais a adesão de muitos
filósofos e professores enquanto espaço de questionamento, problematização e confronto de ideias, fomentando a reflexão
com grupos de crianças e jovens.
dor!

A experiência no nosso Agrupamento está a revelar-se muito positiva, indo ao encontro dos objetivos do seu fundaAqui ficam alguns trabalhos das nossas crianças, uma grande revelação!!!
O Grupo de docentes
de Filosofia
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ENTRE 1º E 2º CEB...
TEATRO INTERATIVO
No âmbito da disciplina de Inglês, o Agrupamento de
Escolas de Penalva do Castelo recebeu, no dia 24 de março,
o grupo teatral Círculo de Giz, que apresentou duas peças de
teatro: John and the enchanted forest, destinada aos alunos
do 1.º ciclo, e Once upon a time, para os alunos do 2.º ciclo.
Ambas as representações tiveram muito sucesso e
proporcionaram aos alunos momentos de diversão e uma
experiência diferente de contacto com a aprendizagem da
língua inglesa através de uma narrativa e jogos dramáticos.
Sendo peças de teatro interativas, os alunos foram convidados a
participar no desenvolvimento das
diferentes histórias: seguir as diversas
pistas para ajudar John e Laura a quebrarem o feitiço da terrível bruxa lançado na floresta e ajudar o Big Ben a
salvar as festividades que ficaram
comprometidas devido à paragem do
tempo na noite de fim de ano. Deixando-se levar pelas narrativas, os
alunos aplicaram e praticaram, de
forma dinâmica, conteúdos trabalhados na disciplina de Inglês, divertindo
-se imenso.
Depois da peça de teatro, os
alunos do 1.º ciclo revelaram ainda as
suas competências artísticas com desenhos ilustrativos da peça de teatro,
que foram publicados num livro digital e divulgados no blogue da disciplina e, também, realizaram um mini
quiz.

Aproveitamos este espaço para felicitar os atores
Emanuel Rodrigues e Catarina Rapazinho, que conduziram
brilhantemente as crianças numas narrativas encantadoras
e misteriosas, bem como os alunos que participaram ativa e
entusiasticamente nas peças, assim como nas atividades pós
-peça.
Os Professores de Inglês
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O FADO
No âmbito da disciplina de Expressões Artísticas, a turma do 5ºC realizou um projeto intitulado
“Fado”.
A 27 de novembro de 2011, a ONU para a Ciência, Educação e Cultura integrou o “Fado” na lista representativa do Património Cultural e Imaterial da Humanidade. No panorama musical internacional, o fado
insere-se na categoria World Music. Nesta categoria, alguns artistas portugueses foram nomeados para prémios, entre eles Carlos do Carmo.
Assim, no intuito de conhecer melhor este género musical exclusivamente português, os alunos (por
grupos de trabalho) realizaram pesquisas de vários fadistas com o apoio das TIC, que posteriormente apresentaram à turma.
Salientando o caráter artístico dos alunos, cada grupo incorporou um fadista e interpretou vocalmente
uma canção do respetivo repertório individual.
Todos os alunos participaram com muito empenho e dedicação, ouvindo-se continuamente “Ah fadista!”

(da esquerda para a direita)

Amália Rodrigues, Mariza, Carlos do Carmo, Cuca Roseta, Camané, Raquel Tavares e Ana Moura
A
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PELO 3º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO...
MATEMÁTICAMATEMÁTICAMATEMÁTICAMATEMÁTICA

No dia 12 de janeiro, realizou-se na escolasede a 2ª Eliminatória das XL Olimpíadas Portuguesas de Matemática, este ano apenas com dois alunos
apurados para esta fase.

Ano e
Turma

Categoria

Leonor Gomes Carvalho

9ºA

A

Dinis Simão Duarte Santos

10ºA

B

Nome do Aluno

(A,B)

CAMPEONATO ESCOLAR DE CÁLCULO MENTAL

Após Treinos, a Eliminatória 1 (Modo Solitário) e
a Eliminatória 2 (Robot YURA), todas estas etapas realizadas utilizando a APP SuperTmatik online, foram
apurados os finalistas que irão participar na Grande Final, entre 2 e 16 de maio. A Grande Final também online consta de 3 tentativas com vista à obtenção do melhor tempo, num jogo em que os alunos deverão responder corretamente a 15 questões.
Continuem os vossos treinos de Cálculo Mental!
A Grande Final aproxima-se …

Infelizmente, os nossos olímpicos não ficaram
apurados para a Final Nacional, realizada de 7 a 10

FINALISTAS

de abril, no Agrupamento de Escolas Raúl Proença,

Turma

Nº

Nome

Caldas da Rainha. Felicitamos estes alunos pelo em-

7A

3

Beatriz Gonçalves

penho e dedicação e desejamos infinitos sucessos

7A
7A

11
12

Leonor Clemente
Mateus Ferreira

7B
7B
7B
7B

2
7
16
17

André Costa
Isa Cabo
Miguel Teixeira
Samuel Silva

7C
7C

1
2

Diana Monteiro
Diogo Costa

8A
8A

1
8

Beatriz Correia
Gonçalo Vieira

8C

4

Diogo Rodrigues

8C

12

Mário Albuquerque

8C

13

Martim Figueiredo

8C

16

Miguel Lopes

8C

18

Simão Silva

matemáticos!
Os enunciados das provas, bem como as
sugestões para a resolução dos problemas, estão

disponibilizados na página http://olimpiadas.spm.pt/

Grupo de Professores de Matemática
do 3º Ciclo e Ensino Secundário
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PELO 3º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO...
"Se é de estimação... estima-o!"
No âmbito do Projeto dos Domínios de Articulação

Canil Intermunicipal (CROI), os quais puderam ser deposita-

Curricular levado a cabo pelas turmas A, B e C do sétimo

dos em caixas próprias existentes no Bloco Administrativo

ano de escolaridade, intitulado "Se é de estimação... estima

da Escola-Sede, durante o mês de fevereiro. A adesão da

-o!", e uma vez que no dia 20 de fevereiro se comemorou o

comunidade educativa foi muito positiva, já que se mostrou

Dia do Animal de Estimação, decorreu no Auditório da Esco-

bem generosa.

la-Sede, no dia 15 de fevereiro, uma sessão de esclarecimento e sensibilização sobre o bem-estar animal e o não

As Diretoras de Turma do 7º ano

abandono de animais de companhia, com a presença
do Veterinário Municipal, Dr. Benigno Rodrigues.

Professoras Carla Silva, Clarinda Pires e Carla Clemente

Os discentes das três turmas foram acompanhados
pelas respetivas Diretoras de Turma e pelo Professor José
Couto, ouviram atentamente as informações dadas e os conselhos prestados pelo Dr. Benigno e mostraram-se muito
entusiasmados com o visionamento dos vídeos partilhados
ao longo da sessão.
Foi-lhes distribuído material com informações muito
relevantes que conduzem ao bem-estar dos animais, relacionadas com os temas da responsabilidade, alimentação,
higiene, saúde e comportamento, entre outros.
No final da sessão, o Dr. Benigno prestou algumas
informações sobre o Centro de Recolha Oficial Intermunicipal de Cães e Gatos e os alunos puderam colocar-lhe questões sobre a sua atividade profissional e tirar dúvidas sobre
os animais de estimação.
Posteriormente à atividade da vinda do veterinário municipal à escola, os
alunos do 7º ano responderam a um inquérito sobre a mesma. Depois de analisadas as respostas, verificou-se que a
esmagadora maioria dos alunos gostou
da sessão e sentiu que muitas dúvidas
foram esclarecidas, considerando que a
linguagem utilizada foi fácil de perceber.
Mais de 80% dos inquiridos considerou o
material utilizado na sessão muito interessante e que o tempo dedicado à sessão foi suficiente.
Decorreu também uma campanha de recolha de bens (alimentos, acessórios e/ou produtos de higiene) para o
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PELO 3º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO...
"My pet"
No âmbito do Projeto dos Domínios de Articulação Curricular desenvolvido pelas turmas A, B e C
do sétimo ano de escolaridade, "Se é de estimação...
estima-o!", e uma vez que no dia 20 de fevereiro se
comemorou o Dia do Animal de Estimação, estiveram expostos, no Bloco Administrativo da EscolaSede do Agrupamento, entre os dias 14 e 21 de fevereiro, os trabalhos realizados por todos os alunos
das três turmas, alusivos ao tema "My pet".
Na disciplina de Inglês, foi pedido aos discentes que fotografassem os seus animais de estimação
e escrevessem um pequeno texto em língua inglesa,
com a identificação e as descrições física e psicológica dos seus animais, de modo a usar em contexto
conteúdos vocabulares anteriormente abordados na
sala de aula.
Os alunos aderiram com entusiasmo à atividade proposta pela docente e manifestaram um espírito de grande colaboração e interesse pelo tema.
Professora Carla Silva (grupo 330 – Inglês)

(Pinterest)
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PELO 3º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO...
A importância da mulher
perante o mundo
Ao longo dos tempos, tudo
tem sofrido inúmeras alterações, incluindo o papel desempenhado pela
mulher na sociedade, que antigamente tinha um papel totalmente
diferenciado.
No século XVI, como observámos na obra “Farsa de Inês Pereira”, de Gil Vicente, na maioria das
Cabeça de Mulher
vezes a mulher ficava em casa a
(La Scapigliata)
cozinhar, a coser e a limpar.
Ela era tratada pelo marido como “escrava”, fazia tudo
o que o marido mandava e ainda tinha de baixar a cabeça, pois,
se não o fizessem, poderiam sofrer as consequências. Nessa
época, a sociedade era completamente machista.
Com o passar do tempo, a mulher passou a ser cada
vez mais valorizada e a destacar-se mais perante a sociedade.
Hoje em dia, há muitas mulheres mundialmente reconhecidas, por atos que ocorreram e acredito que, se as mesmas
são tão reconhecidas, foi porque o mereceram. Apesar de tal,
também há muitas mulheres que também deveriam ser reconhecidas e não o são.
A título de exemplo, eu posso dizer que o meu orgulho
é a minha mãe e inspiro-me muito nela. É uma mulher que lutou
e luta todos os dias para me sustentar e me proporcionar coisas
maravilhosas, embora nem sempre seja possível.
A minha mãe não tinha muito boas influências em termos maternos. Mas ela escolheu educar-me de maneira diferente de como foi educada, e esforça-se todos os dias para o
fazer.
Acredito que todos nós devemos orgulhar-nos dos nossos pais, mas principalmente da nossa mãe, pois foi ela quem
nos trouxe ao mundo.
Por isso e por milhões de coisas, já em jeito de conclusão, entendo que devemos respeitar cada vez mais as mulheres. E ajudar aquelas que sofrem, quer por violência doméstica,
quer por qualquer outra forma de desrespeito e desconsideração.
As mulheres são muito importantes para o mundo.

A Soldados de chumbo
e o verdadeiro guerreiro
O cartoon apresenta quatro soldados, todos trajados,
portando armas e equipamentos especiais como se de uma
tropa especial se tratasse. No meio deles um pequeno indivíduo com um arco e flecha, uma criança loira, um verdadeiro
cupido.
A imagem contém muitos elementos acinzentados e
escuros, os soldados todos vestidos de preto e depois, para se
notar e sobressair em relação à imagem, o Cupido apresenta
cores mais claras e brilhantes, o seu cabelo e arco, ambos
dourados.
A minha visão sobre esta imagem aponta-me à relação
entre violência e solução de conflitos. Quatro grandes homens armados e apenas uma pequena criança inofensiva e
com amor para dar. Como se fosse um aviso, uma crítica.
Que não existe amor nem diálogo suficiente quando se vive
um problema, uma guerra… O uso de armas apaga tanto esse
pequeno pingo de empatia que é quase ocultado pelos soldados.
O facto de todos os soldados não terem grande destaque em relação às cores ou brilho na imagem, enquanto o
Cupido quase que brilha de tanta cor, dá a entender que, para
o cartoonista, é esse cupido que merece atenção e mais valor.
A meu ver, é esse o objetivo do cartoon e eu concordo, pois acredito que, se esse cupido fosse maior e mais vezes escutado, não haveria necessidade de armas, nem de soldados, nem de guerras, pois o maior guerreiro, aqui representado como Cupido, é o amor, a compaixão, a empatia e o respeito pelo outro.
Diogo Oliveira, 10ºA
(Produção escrita na disciplina de Português: conceção de
texto de apreciação crítica sobre o cartoon …)

Mariana Almeida, 10ºA

(Produção escrita na disciplina de Português: conceção de texto de natureza expositiva sobre o papel desempenhado pela mulher na atualidade e a partir da afirmação “O
papel desempenhado pela mulher na sociedade, ao longo
dos tempos, tem sofrido alterações”)

CLEMENT, Ricardo (El Salvador), 2012, in XIV Porto Cartoon
Word Festival

________________________________________________________________________________________________________________

abril de 2022

LINHAS DE ESCRITA

Página 67

Educação para o desenvolvimento sustentável
na Escola em matéria de Igualdade de Género
Participação da Comunidade Educativa
MUDANÇA de mentalidades
através da EDUCAÇÃO

A EDUCAÇÃO para o desenvolvimento sustentável é um conceito dinâmico que compreende uma nova visão da educação, procurando consciencializar os
alunos e alunas para assumirem a responsabilidade de
criar e desfrutar um futuro sustentável.
A agenda 2030 coloca as PESSOAS no centro
das suas preocupações, de modo a promover uma sociedade mais inclusiva e menos desigual, respondendo
aos desafios demográficos, mas concretizando igualmente o forte investimento na melhoria das qualificações da população, combatendo deste modo as desigualdades primárias.
Pretende reforçar o combate ao abandono escolar e a promoção do sucesso escolar, e preparar as gerações mais novas para um mercado de trabalho que requer novas competências.

Igualdade de Género inserida nos eixos: EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO e EMPREGO.

Estão a decorrer várias sessões participadas levadas a cabo pela equipa para a Igualdade na Vida Local.
No pretérito dia 20 de abril, decorreu, no salão
nobre do Município, uma sessão focada no Eixo: Educação, Capacitação e Emprego. Esteve representado o
Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo.
Da sessão sobre EDUCAÇÃO resultou processo
criativo baseado no estímulo
à emersão da inteligência
coletiva em espaço informal,
através de diálogo(s) entre
representantes da comunidade educativa e emprego
local, numa elaboração coletiva e colaborativa para responderem à questão de grande relevância:
________________________________________________________________________________________________________________
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A participação da sociedade civil nesta iniciativa
está enquadrada no Projeto + Igual1 com a missão de
reduzir o desequilíbrio de género na sociedade2, alinhadas com os Pilares Europeus da coesão social, designadamente em matéria de igualdade de género com vista
ao aumento da capacidade de reação e preparação para
crises e políticas para a próxima geração, crianças e
jovens, incluindo EDUCAÇÃO e competências promotoras da IGUALDADE de Género, intervindo em áreas
relacionadas por exemplo com a qualificação, inclusão,
sustentabilidade e coesão territorial.

Dos eixos previstos e objetivos estratégicos até
2030 pretende-se alavancar uma visão a longo prazo,
traduzida em planos de ação que definem medidas e metas concretas, designadamente o Eixo II - Educação e
Capacitação, cuja medida inclui a promoção da integração da Igualdade do Género nos materiais e referenciais educativos, na formação de pessoal docente e não
docente e nos programas curriculares e extracurriculares do ensino.
Compromisso e Estratégia na Educação e Capacitação:

____________
1

+ Igual Viseu Dão Lafões é um projeto que o Município de
Penalva do Castelo se encontra a desenvolver, em parceria com a
CIM Viseu Dão Lafões. Surge no âmbito do apoio técnico à elaboração e monitorização da execução e avaliação dos planos para a
igualdade, do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego,
cujo Organismo Intermédio da operação é a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG).
Através deste projeto o Município de Penalva do Castelo vai elaborar e implementar o seu Plano Municipal para a Igualdade,
encontrando-se presentemente na fase de elaboração do Diagnóstico.
2
Em 2018, foi aprovada a Estratégia Nacional para a Igualdade e a
Não Discriminação (ENIND), alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030.
Desta estratégia decorrem três planos de ação que definem objetivos específicos, nomeadamente:
A não discriminação em razão do sexo e igualdade entre mulheres e
homens (IMH);
A prevenção e combate a todas as formas de violência contra as
mulheres, violência de género e violência doméstica (VMVD); e
O combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género, e características sexuais (OIEC).

O objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4
passa por garantir o acesso à EDUCAÇÃO inclusiva,
de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos3.

A agenda Portugal 2030 tem programas específicos que se inserem no Eixo da Educação do plano Municipal para a Igualdade na Vida Local, tão necessária
neste momento de retoma ainda em contexto de instabilidade e incertezas trazido pela COVID-19.
“Até 2030, todos devem completar o ENSINO primário e secundário de acesso livre, equitativo e de qualidade; … garantir que todos tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira fase da infância,
bem como cuidados e educação pré-escolar; assegurar a
igualdade de acesso para todas as mulheres e homens
e à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo à universidade”.
O Conselho Económico e Social aprovou no dia
20 de maio 2021, o novo Manual de Linguagem Inclusiva.
Editado pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, pretende ser um guia facilitador da comunicação que se inspira em orientações normativas
nacionais e internacionais quanto ao uso de uma linguagem inclusiva e promotora da igual visibilidade e
simetria de mulheres e homens.
O Manual apresenta alternativas ao uso do universal masculino e várias sugestões que visam a inclusão
de todas as pessoas que, por qualquer circunstância específica, devam ser mencionadas em documentos institucionais.
(Continua na página seguinte)

____________
3

Missão estratégica da Comissão Nacional da UNESCO.
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Dentro do projeto + Igual Viseu Dão Lafões, a
Educação / Capacitação é cada vez mais importante
para promover a sensibilização e reflexão crítica sobre
os desafios globais, desconstruir pré-conceitos e motivar ações transformadoras para o desenvolvimento
económico.
Porque o Ministério da Educação integra a
estrutura do governo (organismos coordenadores) para
implementação dos ODS, importa lembrar que a Igualdade de Género na Educação está prevista no currículo5 sendo fundamental aplicar os Guiões de Educação
Género e Cidadania, destinada a todos os ciclos de ensino não superior (do pré-escolar ao 12º ano) e a todos
os grupos disciplinares, bem como ao ensino especial.

Neutralização através do nome coletivo ou formas
duplas. Exemplos: Em vez de “professores” sugere-se:
“O corpo docente; docentes”. Em vez de “alunos”, sugere-se “discentes” ou “as alunas e os alunos”. Em vez de
“os estudantes”, sugere-se “as e os estudantes”. Em vez
de “os pais”, sugere-se “o pai e a mãe”.
Devido aos impactos da pandemia, de uma forma global, estima-se adicionar mais 36 anos ao tempo até
que consigamos alcançar a integral igualdade de género.
A Islândia continua a ser o país com maior igualdade de
género no mundo, seguida pela Finlândia, Noruega, Nova Zelândia, Suécia e Dinamarca. Os piores países no
mundo são Iraque (154º), Iémen (155º) e Afeganistão
(156º).

Urge promover, junto das jovens estudantes dos
ensinos básico e secundário, a opção pelas engenharias e pelas tecnologias, desconstruindo a ideia de que
estes são domínios masculinos, e combater os estereótipos que condicionam as suas opções escolares e de carreira.

A pandemia COVID-19 agravou consideravelmente a desigualdade de género e adiou a igualdade de
género por mais uma geração, em casa, na escola e no
local de trabalho, fazendo recuar anos de progressos# 4.

A universalidade, interligação e indivisibilidade são
princípios que salientam a necessidade de uma abordagem
integrada, na inter-relação entre dimensões internas
(regionais/nacionais/locais) e externas (agenda política). Incluindo a política da Educação.
A Agenda 2030 é universal ou seja, é aceite por todos e
aplicável a todos. É ambiciosa e inclusiva, incluindo vários
“objetivos zero” (como a eliminação total da pobreza extrema, em vez de a reduzir) e definindo a meta de “não deixar
ninguém para trás”, ou seja, de assegurar que o desenvolvimento é efetivo para todas as pessoas, em todos os lugares.

De acordo com o Índice da Igualdade de Género
2021, Portugal sobe um lugar no índice da igualdade
de género e fica em 15.º na Europa.
Os indicadores mostram-nos o aumento de mulheres em cargos de decisão política, enquanto a esfera económica continua a ser a menos igualitária.
Não obstante, um dado que salta logo à vista pela
negativa em Portugal tem a ver com a partilha de tempo nas tarefas domésticas. Portugal obtém 47,5 pontos,
quando a média da UE é de 64,9.
Exemplificando, o índice indica que 77,5% das
mulheres portuguesas estão encarregues de ajudar os
educandos / filhos com os trabalhos da escola. Uma
realidade de fim de tabela, na qual o país se faz acompanhar pela Bulgária, Roménia, Eslováquia e Grécia.
____________
4
Saadia Zahidi, membro do Comité Executivo do Fórum Económico Mundial.
“O Fórum Económico Mundial calcula que o tempo necessário
para alcançar a paridade passou de 99,5 para 135,6 anos nos últimos 12 meses. Portugal ocupa o 22.º lugar entre 156 países”.
https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021

- É abrangente e multidimensional, preconizando uma visão sistémica que integra uma multiplicidade de desafios globais com influência nos processos de desenvolvimento.
- Pretende ser integrada, ao ser interligada em todos os níveis: entre objetivos, entre países, e entre os níveis global,
regional e nacional. É também integrada em todas as suas
dimensões, incorporando os eixos económico, social e ambiental do desenvolvimento de forma complementar entre si.
Nesse sentido, é declarada a indivisibilidade e interdependência dos ODS, ou seja, a necessidade de interligação entre
os objetivos e de coerência entre as políticas para promover a
transformação.

_____________

(Continua na página seguinte)

5

No quadro da ENEC (estratégia Nacional de Educação para a Cidadania). Despacho conjunto n.º 6173/2016, publicado no D.R., II.ª
Série, n.º 90, de 10 de maio de 2016) da Secretária de Estado para a
Cidadania e a Igualdade e do Secretário de Estado da Educação,
com a missão de conceber uma estratégia de Educação para a Cidadania, a implementar nas escolas.
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- Preconiza uma visão do desenvolvimento como responsabilidade partilhada, em que é necessário o envolvimento dos vários atores e todos têm um papel a desempenhar (governos nacionais e locais, comunidades de base,
organizações da sociedade civil, setor privado, academia,
etc.).
- Estabelece uma parceria global para o desenvolvimento
sustentável que envolve um esforço inclusivo e coletivo.
- Resulta de um processo verdadeiramente participado e
mensurável, colocando especial ênfase na necessidade de
avaliar o alcance dos ODS e extrair lições e recomendações.

Seguindo uma perspetiva crítica, a análise da Agenda 2030 revela também algumas limitações, incoerências
e riscos, alguns dos quais têm sido apontados e analisados
pela Equipa para a Igualdade na Vida Local, nomeadamente por organizações da sociedade civil, do qual resulta
a necessidade da criação e fortalecimento de
uma cultura de sustentabilidade e responsabilidade na
humanidade, de contribuição para o bem-estar geral, saúde e qualidade de vida no planeta e a sua preservação
para as gerações futuras 6.

Em matéria de Educação, destaca-se a missão
global de:
- Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos
completam o ensino primário e secundário que deve ser
de acesso livre, equitativo e de qualidade, e que conduza
a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes
- Até 2030, garantir que todos as meninas e meninos
tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na
primeira fase da infância, bem como cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam preparados para
o ensino primário
- Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos
os homens e mulheres à educação técnica, profissional e
superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo à
universidade
- Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilitações relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo
- Até 2030, eliminar as disparidades de género na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis
de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e crianças em situação de vulnerabilidade
___________

- Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, sejam
alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico de matemática
- Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o
desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros,
por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos,
igualdade de género, promoção de uma cultura de paz e
da não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável
- Construir e melhorar instalações físicas para educação,
apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e à
igualdade de género, e que proporcionem ambientes de
aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos
- Até 2030, ampliar substancialmente, a nível global, o
número de bolsas de estudo para os países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos,
pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os
países africanos, para o ensino superior, incluindo programas de formação profissional, de tecnologia da informação e da comunicação, técnicos, de engenharia e
programas científicos em países desenvolvidos e outros
países em desenvolvimento
- Até 2030, aumentar substancialmente o contingente de
professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos
países em desenvolvimento, especialmente os países
menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em
desenvolvimento.
O caminho faz-se caminhando. A igualdade de género é um princípio fundamental da União Europeia,
mas não é ainda uma realidade.
Muito mais há por fazer para fomentar a participação equilibrada das mulheres e dos homens em todos os
setores de atividade no Concelho de Penalva do Castelo. Por exemplo ao nível das recomendações / regras da
UE em matéria de conciliação da vida profissional e
familiar para as mulheres e os homens.
Em matéria de ensino/educação, é da mais elementar justiça realçar que o Concelho de Penalva do
Castelo regista um relativo mas assinalável equilíbrio
de género, conforme gráficos infra.

6

Documento de Reflexão “Para uma Europa sustentável até 2030”
- Comissão Europeia, janeiro de 2019.

(Continua na página seguinte)

________________________________________________________________________________________________________________

abril de 2022

LINHAS DE ESCRITA

Página 71

Educação para o desenvolvimento sustentável
na Escola em matéria de Igualdade de Género

Desde logo, é de salientar o papel da mulher em
cargos diretivos ou de decisão, como é o caso do Órgão
Executivo do Agrupamento de Escolas de Penalva do
Castelo.
Alguns indicadores:
Nº total de docentes a lecionar no Concelho
de Penalva do Castelo / AEPC:

Frequência de alunos:

Alberto R. Neves
T.E. - Psicólogo / T.A.V. /
Membro Equipa para a Igualdade na Vida Local
________________________________________________________________________________________________________________
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AGENDA DO FINAL DO ANO LETIVO
 Reinício do 2º Semestre: 19 de abril
Termo: 7 de junho para o 9º, 11º e 12º ano
15 de junho para o 5º, 6º, 7º, 8º e 10º ano
30 de junho para a Educação Pré-escolar e 1º CEB
maio / junho - a confirmar para os Cursos Profissionais, de acordo com as respetivas horas de formação previstas
(excluindo a FCT – estágio)

 Afixação das pautas de avaliação interna (anos sujeitos a avaliação externa: 11º e 12º ano): 13 de junho

 PROVAS DE AFERIÇÃO DO 1º, 2º E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO – 2º, 5º, 8º e, excecionalmente neste ano,
9º ano, em Português e Matemática: entre 2 de maio e 23 de junho

 PROVAS FINAIS DO ENSINO BÁSICO – 9º ano (só para alunos retidos ou autopropostos): 1ª Fase - 21
(Matemática) e 23 (Português) de junho; 2ª Fase - 20 (Matemática) e 22 (Português) de julho

 PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO 3º CICLO:
1ª Fase - de 17 de junho a 8 de julho; 2ª Fase - de 20 a 29 de julho
Afixação das pautas com os resultados: 1ª Fase – 11 de julho; 2ª Fase - 5 de agosto

 EXAMES NACIONAIS E PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO ENSINO SECUNDÁRIO:
1ª Fase (obrigatória): de 17 de junho a 6 de julho
2ª Fase (só para quem realizou o mesmo exame na 1ª Fase, agora para aprovação ou melhoria como prova de ingresso no ensino superior, ou teve 2 exames calendarizados para o mesmo dia da 1ª Fase e pretenda realizar o não realizado nessa fase): de 21 a 27 de julho
Afixação das pautas com os resultados: 1ª Fase – 19 de julho; 2ª Fase – 5 de agosto

PENA JOVEM

AEPC — PROJETOS E PROGRAMAS

FICHA TÉCNICA

Edição do Clube de Jornalismo,
dinamizado pela professora Elizabeth
Cancelas e constituído por alunos das
turmas 8ºB e 10ºA.

Coordenação:
Professor Francisco Guedes

Produção:
Professores Elizabeth Cancelas e Rui Matos

Apoio Fotográfico:
Marco Pereira, assistente operacional

Propriedade:
Agrup. de Escolas de Penalva do Castelo

Endereço Postal:
Rua da Escola
3550 - 140 PENALVA DO CASTELO

A Direção do AEPC e a equipa do Pena Jovem
desejam a toda a comunidade educativa
a continuação de um bom segundo semestre!
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