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EDITORIAL
No final de
mais um ano letivo,
é tempo de fazer o
Balanço, de modo a
preparar com mais
rigor o início do seguinte, para podermos limar algumas
lacunas e fazer com
que a nossa prestação seja sempre a melhor possível.
O Balanço, de acordo com os diferentes atores da comunidade educativa, considera-se muito
positivo, destacando-se os bons resultados obtidos
a nível da avaliação interna e externa, em que, na
maior parte dos exames nacionais realizados, superaram a média a nível nacional.
Não foi um ano fácil, com grandes períodos
de ausência devido à COVID_19 por parte de alunos, pessoal docente e não docente, tendo exigido
um esforço acrescido, de modo a ultrapassar os
efeitos negativos provocados pela pandemia, mas
em conjunto conseguimos atingir os objetivos.
Assim, é hora de agradecer o envolvimento e
o esforço de todos os que contribuíram incansavelmente para chegarmos a bom porto.
A todos desejo umas férias retemperadoras
para que, em setembro, possamos recomeçar,
com esperança acrescida, mais um novo ano e,
desta forma, concretizar os nossos sonhos.

A Diretora
Rosa Figueiredo

Página 2

Julho 2022

“PENA JOVEM”

OFERTA FORMATIVA QUALIFICANTE
NO AEPC
O ensino qualificante constituído pelos cursos
profissionais, que conferem, além da componente de
formação/educação de nível secundário, um nível de
qualificação profissional de nível 4, à luz do QEQ – Quadro Europeu de Qualificações, contribui para a elevação
da qualificação / profissionalização da população que
as frequenta.
No presente ano letivo, o nº de alunos que frequentaram os cursos profissionais é de 67, em 5 turmas/3 cursos (1 turma agregada, ou seja, incluía dois
cursos), o que corresponde a uma taxa de 34,9% no
universo de 192 alunos do ensino secundário (no ano
transato, fora de 33,5%.
Chegados ao final do presente ano letivo, é tempo de informar os nossos leitores sobre o ponto de situação atual, no Agrupamento, a respeito da oferta formativa qualificante em funcionamento.
- Os dois cursos de 3º ano (Técnico de Cozinha/
Pastelaria e Técnico de Eletrónica, Automação e Instrumentação) cessaram as suas atividades de formação das componentes sociocultural, científica e tecnológica na semana de 9 a 13 de maio, tendo retomado
logo de seguida a componente FCT – Formação em
Contexto de Trabalho (estágio) em empresas da respetiva área profissional, em regime presencial, para
cumprirem as 300 horas do total de 600 previstas em
falta (no 1º ano, não haviam cumprido qualquer hora,

devido à pandemia, e no
ano transato cumpriram
300 horas). Por sua vez, a
apresentação e defesa
perante um júri da componente PAP – Prova de
Aptidão Profissional ocorreram nos passados dias
28 de junho (curso de Cozinha/Pastelaria) e 19 de
julho (Eletrónica, Automação e Instrumentação).
Os cursos de 2º ano (Cozinha/Pastelaria e Eletrotecnia) retomaram a componente FCT - Formação em
Contexto de Trabalho em 13 de junho, para o cumprimento de 200 horas presenciais (haviam cumprido 150
horas no ano passado, faltando 250 horas, no 3º ano).
Os cursos de 1º ano (Cozinha/Pastelaria e Eletrotecnia) iniciaram a componente FCT em 6 e 7 de junho,
respetivamente, tendo cumprido 150 horas, também
em regime presencial.

10ºC - CP de Técnico de Eletrotecnia de 1º ano
estreou equipamento de proteção

(Continua na página seguinte)
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OFERTA FORMATIVA QUALIFICANTE
NO AEPC
A componente FCT (estágio) foi cumprida em
empresas e instituições localizadas na região, nos concelhos de Penalva do Castelo, Mangualde, Viseu e S.
Pedro do Sul, para o que foram celebrados protocolos
de cooperação entre o AEPC e as entidades de acolhimento de alunos, tendo cada uma delas nomeado um
Tutor, o seu representante que monitoriza, em articulação com o professor - orientador de FCT, o desempenho do aluno e participa também na avaliação deste,
para além de ser ouvido em termos de eventuais ajustamentos das nossas práticas formativas em relação às
reais necessidades das empresas, tendo assim em vista
a qualidade da nossa formação e, por inerência, da
mão de obra qualificada ao serviço do tecido empresarial.
- Tendo em vista dotar os alunos finalistas
(cursos de 3º ano) de toda a informação possível sobre
as ofertas de formação de nível 5 e superior e de estratégias que facilitem o seu prosseguimento de estudos /
qualificação ou a sua inserção no mercado de trabalho
ou vida ativa, a Coordenação das Ofertas Qualificantes
e os Serviços de Psicologia e Orientação do AEPC, com
a colaboração do GIP - Gabinete de Inserção Profissional do Município de Penalva do Castelo e da empresa
de consultadoria Magis Qualis, realizou-se uma Sessão
informativa, no Auditória da Escola-sede e na manhã
de 4 de julho, em que estiveram quase todos os 23 alunos finalistas.

Depois de os alunos terem concebido o respetivo
curriculum vitae e cartas de apresentação/candidatura
a emprego, em Português e em Inglês, anteriormente,
nesta sessão puderam conhecer o funcionamento das
estruturas ligadas ao emprego da região, as condicionantes de acesso ao mercado de trabalho, a importância da presença digital (em redes sociais e na disponibilidade para empregos), alguns mitos do acesso ao mercado de trabalho, entre outras temáticas relacionadas.
Esta modalidade formativa é apoiada e financiada pelo Programa Operacional Capital Humano (POCH),
no âmbito do quadro comunitário Portugal 2020.

Professor Francisco Guedes,
Coordenador das OFERTAS QUALIFICANTES e do SGQ
EQAVET
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empreendedorismo
“BANCO SOLAR”, DOS ALUNOS JOÃO SIMÕES E RODRIGO SILVA,
REPRESENTOU O CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO
E GANHOU O 3º PRÉMIO DO CONCURSO DE IDEIAS DE NEGÓCIO DA CIM DE VDL
Os alunos João Simões e Rodrigo Silva, do 3º
ano do curso profissional de Técnico de Eletrónica,
Automação e Instrumentação, orientados pelo professor David Mateus, apresentaram o seu projeto /
ideia de negócio “Banco solar”, na Final Intermunicipal do Concurso de Ideias de Negócio 2022, que decorreu na tarde de 26 de maio, em Viseu, tendo obtido o 3º prémio (viagem empreendedora a Madrid,
cumprida entre 19 e 22 de julho), entre 14 projetos
concorrentes.
O protótipo dos dois alunos mostrou-se funcional e conseguiu convencer o Júri do concurso, que
o testou com sucesso, numa tarde em que a iniciativa Escolas Empreendedoras da CIM (Comunidade
Intermunicipal) de Viseu Dão-Lafões (VDL) foi reposta, após dois anos de interrupção devido à pandemia
COVID19, e em que foi apresentado o projeto dos 14
municípios que constituem o território, perante dezenas de alunos de escolas da região organizados como claques de apoio.
O evento, que visa promover o empreendedorismo em meio escolar, teve como vencedores do 1º
prémio o AE de Nelas, com o projeto “VMPS – Vemos
o mundo por si”, uma solução que auxilia pessoas
invisuais, e do 2º prémio o AE de Tondela, com a
ideia “Remote Control do Public Lighting”, que permite a poupança de energia na iluminação pública.
Primeiramente, foi selecionada a melhor ideia de negócio do Município de Penalva do Castelo, em
sessão que decorreu na manhã do
passado dia 12 de maio, no auditório da escola-sede, em que foram
apresentados 4 projetos / ideias de
negócio, da iniciativa de alunos das
turmas 10ºC, 11ºC, ambas de Eletrotecnia, e 12ºE, de Eletrónica, Automação e Instrumentação (ver tabela seguinte).
Todos os concorrentes receberam prémios de participação,
constituídos por produtos endógenos do concelho, oferecidos pela
Câmara Municipal. A equipa vencedora foi premiada com um Jantar no
Hotel de Charme “Casa da Ínsua”.
Parabéns
aos nossos representantes!
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XVI PERCURSO PEDESTRE HISTÓRICO-CULTURAL
“Caminho dos Galegos”/Rota de Santiago
Após dois anos
de interregno, devido à pandemia associada à doença COVID19,

o

Agrupa-

mento de Escolas de

Penalva do Castelo
voltou a empenharse na realização, no
passado dia 5 de junho, deste evento
estruturante do seu
Plano Anual de Atividades, com a colaboração da Câmara Municipal de Penalva do Castelo e
o apoio da Junta de Freguesia de Castelo de Penalva, da
União das freguesias de Mareco e Vila Cova do Covelo,
da União das freguesias de Tavares (Travanca, Chãs e
Várzea) e de outras entidades como a Associação de
Pousadas, os Serviços de Saúde e os Bombeiros Voluntários locais.
A XVI edição registou a participação e o empenho de cerca de 70 figurantes, entre alunos, professores e funcionários, e atraiu perto de 500 “peregrinos”,
de variada proveniência geográfica.
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XVI PERCURSO PEDESTRE HISTÓRICO-CULTURAL
“Caminho dos Galegos”/Rota de Santiago

Acolhidos os participantes no largo principal de
Mareco, pela Diretora do AEPC, pelo Presidente da Câmara Municipal e pelo Secretariado, deu-se início à atividade, com a inclusão de alguns quadros históricos
que nos fizeram recuar no tempo, nomeadamente à

época medieval: a Bênção do Peregrino, no Largo da
Igreja, o Hospital do Caminho / Albergue de Peregrinos,
junto a Travanca de Tavares, os Guardas da Ponte
(portagem), os Salteadores, os Bobos da Corte, os Jograis e Trovadores e artistas com músicas melodiosas,
os Lutadores, as Cartomantes e a leitura do futuro, Jogos Medievais,…
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XVI PERCURSO PEDESTRE HISTÓRICO-CULTURAL
“Caminho dos Galegos”/Rota de Santiago

A presente edição contou com a animação especial
do grupo ANIMAREGNVM, sediado em Leça do Balio –
Matosinhos, que assegurou o quadro dos Salteadores e
uma representação dramática no final, cuja temática se
centrou nas aventuras e desventuras de um peregrino
de Santiago.

A jornada proporcionou um são convívio
entre os participantes, a salutar prática desportiva ao ar livre, bem como o contacto com o
património material e imaterial local, tendo
terminado com um delicioso porco no espeto,
acompanhado de arroz de feijão.
Os Coordenadores do Projeto:
Professores Francisco Guedes e
Elizabeth Cancelas
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Visitas de estudo em notícia
Em movimento…

De visita ao Porto

Desde abril e ate ao final do presente ano letivo, decorreram as seguintes visitas de estudo:

Enquadrado no Plano Anual de Atividades e dinamizado pelos grupos disciplinares de Educação Visual e
Educação Moral e Religiosa Católica, os alunos das três
turmas do 9º ano, A, B e C, realizaram, no dia 17 de maio,
uma visita de estudo à cidade do Porto.
Entusiasmados pela visita de estudo, a primeira e
única durante os 3 anos em que frequentaram o 3º ciclo,
porque a pandemia não o permitiu, e com a meteorologia
a ameaçar molhar o dia, fizemo-nos à estrada até ao Museu de Serralves, na cidade do Porto. No período da manhã, visitámos o Museu, onde os alunos tiveram contacto
com a obra gráfica do artista plástico norte-americano
Mark Bradford, nascido em Los Angeles, mas que estudou
na Califórnia Institute of the Arts.
Depois da visita, era a hora do almoço. Inicialmente
prevista para os jardins do Museu, mas a ameaça meteorológica concretizou-se. O almoço teve que ser no centro
comercial Cidade do Porto.
Após o repasto, foi tempo de visitar o Museu do
Holocausto, museu esse que foi criado no Porto em 2021
pela Comunidade Judaica do Porto, em parceria com a
B’nai B’rith International e museus do Holocausto em
Moscovo, Hong Kong, Estados Unidos e Europa. Depois
de uma visita de 1h30, saímos sensibilizados pelos horrores vividos durante a 2ª Guerra Mundial, no campo de
concentração de Auschwitz, e por todas as atrocidades
que os nazis fizeram aos judeus.

- Os formandos do curso profissional de Técnico
de Cozinha/Pastelaria (1º, 2º e 3º ano (turmas
10ºD, 11ºC e 12ºD) rumaram, no passado dia 27 de
abril, a cidade de Aveiro, a “Veneza portuguesa”, onde num workshop relacionado com os ovos moles,
iguaria típica local, e usufruíram de um passeio de
barco moliceiro pelos canais centrais da Ria de Aveiro.
- A cidade do Porto recebeu os alunos das turmas
do 9º ano, no dia 17 de maio, os quais visitaram o
museu e os jardins da Fundaçao de Serralves e o
Museu do Holocausto, alem das principais ruas da
Baixa e Ribeira, numa jornada contextualizada pelas
disciplinas de Educaçao Visual e EMRCatolica (ver
notícia neste jornal).
- Enquadrados pelas atividades da disciplina de Historia, os alunos das turmas do 7º ano e da turma
10ºB (Línguas e Humanidades) ocuparam grande
parte do passado dia 20 de maio com a visita ao centro historico de Coimbra e ao Museu e Ruínas Romanas de Conímbriga (ver notícia neste jornal).
- No mesmo dia 20 de maio, todos os alunos das
turmas do 2º CEB rumaram a cidade do Porto, onde
puderam conhecer o Museu dos Descobrimentos, em
Miragaia, e participar no cruzeiro das pontes, no rio
Douro (ver notícia neste jornal).
- Contextualizados pelas atividades das disciplinas
de Biologia e Geologia e do Clube de Ciencia Viva do
AEPC e no passado dia 2 de junho, os alunos das
turmas 11ºA e B e 12ºA e B (área de Ciências e
Tecnologias) puderam conhecer grande parte das
atraçoes do Geopark de Arouca, como o fenomeno
geologico das pedras parideiras, alem da famosa
Ponte 516 Arouca, sobre o vale do Rio Paiva, ao longo do qual funcionam os tambem muito conhecidos
“Passadiços do Paiva” (ver notícia neste jornal).
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Visitas de estudo em notícia
Terminada a visita, chegou a hora de
regressar a casa.
Valeu bem a pena o dia passado em
grupo, com os amigos,
e a conhecer espaços
interessantes que nos
deixaram mais ricos
culturalmente.
Uma vez
que não foi permitida
a captação de imagens
no Museu do Holocausto, as fotografias apresentadas referem-se apenas ao Museu de Serralves e espaço envolvente.
O Grupo de Professores de Ed. Visual

Viagem de estudo a Coimbra/
Conímbriga
No âmbito da disciplina de História, no dia 27 de
maio, os alunos das turmas do 7º ano e do 10ºB, acompanhados pelas docentes Clarinda Pires, Carla Silva, Céu
Amaral e Carla Clemente, tiveram a oportunidade de viajar até Coimbra, para aprofundarem os conhecimentos
adquiridos ao longo dos semestres.

Imbuídos pelo espírito do conhecimento, fomos à Via Latina, onde
a beleza do cenário sobre o Rio Mondego convidou-nos a tirar magnificas
fotografias. Cumpriu-se a tradição de
contactar com o espírito académico,
pois alguns estudantes da cidade preparavam a semana da Queima das
Fitas.
De visita à Sé Velha de Coimbra apreciámos património Românico
e de apontamentos Renascentistas,
como o portal lateral - “Porta especiosa”. Percorremos ruas cheias de encanto e de História, como a famosa
Rua do Quebra-Costas, onde pudemos encontrar uma azáfama de turistas.
Já em Conímbriga, tivemos a possibilidade de repor
as energias com um prazeroso almoço, que cada um levou
e, desta forma, verificou-se um convívio salutar entre todos.
A tarde estava quente e daí a visita ao Museu Monográfico de Conímbriga ter servidor para nos refrescar,
essencialmente relembrar da nossa herança romana, conhecendo o acervo composto pelos materiais arqueológicos recolhidos na Cidade.
Por fim, passámos ao conhecimento no terreno,
com uma visita guiada, onde pudemos observar e admirar
as muralhas, as domus com os seus mosaicos preservados
in situ e a refrescante Casa dos Repuxos, com um bonito
peristilo central ajardinado, com um lago e jogos de água.
Sem dúvida, um momento de aprendizagem extremamente proveitoso, útil e enriquecedor.
A motivação e o interesse
demonstrado pelos alunos foi uma
constante e daí a visita revelar-se
uma mais-valia no que respeita aos
conteúdos apreendidos.
O Grupo de Professores
de História
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Visitas de estudo em notícia
PELO AROUCA GEOPARK
No dia 2 de junho, os alunos do 11°A e B e 12°A
e B do Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo
que frequentaram a disciplina de Biologia e Geologia
(11º ano) e de Biologia (12º ano) realizaram uma visita
de estudo à região de Arouca, com o intuito de visitarem o Arouca Geopark e ficarem a conhecer melhor
toda aquela zona e todo o seu vasto património geológico e biológico, em que se destacam as famosas pedras parideiras e as vastas fauna e flora da região.
Para finalizar, os alunos visitaram também os
Passadiços do Paiva e uma das maiores pontes suspensas da Europa, a Ponte 516 Arouca.
A visita correu bem e foi muito do agrado dos
alunos.

(Vagamundos)
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Visitas de estudo em notícia
JORNADA
NO PENA AVENTURAPARK
Nos dias 29 e 30 de
abril, as turmas dos Cursos
Profissionais estiveram de
visita ao Pena Aventura
Park, em Ribeira de Pena –
Vila Real, onde tiveram
oportunidade de realizar
Escalada, Slide, Percurso
Aventura, Paintball, Alpine
Coaster e Fantasticable.
A intençao de diversificar as ofertas educativas, proporcionando a superaçao de obstaculos e
dificuldades atraves do trabalho em pequenos grupos,
foi plenamente alcançada.
Os alunos tiveram um excelente desempenho e
demonstraram bastante interesse pelas atividades realizadas. Manifestaram grande entusiasmo e boa disposiçao
durante toda a visita e um enorme sentido de responsabilidade, sabendo estar e conviver saudavelmente.
A participaçao nesta visita de estudo foi, sem duvida, um espaço de novas aprendizagens e importante para
a formaçao e para o enriquecimento dos alunos.
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Visitas de estudo em notícia
JORNADA
NO PENA AVENTURAPARK
Testemunhos…
Sandra Gomes, 11ºC
A visita de estudo ao Pena Aventura Park (Vila
Real), organizada pelos professores de Educação Física,
foi uma experiência única que possibilitou a prática de
desportos radicais ao ar livre, tais como paintball, escalada, slide, entre outros. Também serviu para ultrapassar medos e, por isso, foi um grande desafio.
A visita de estudo suscitou o sentido de responsabilidade, de partilha e entreajuda entre os alunos e
professores. Foi uma experiência diferente por sermos
um número elevado de alunos e por estarmos fora da
nossa zona de conforto. Contudo foi incrível, porque proporcionou experiências novas e muita diversão. E, ainda, serviu como forma de promover o desporto e a importância deste no nosso quotidiano.

O que mais gostei foi a montanha russa, mas o
que mais me desafiou foi mesmo o slide, uma experiência única e divertida; também fizemos outras atividades
como o percurso aventura, a escalada, paintball, que
também foi desafiador e divertido por fazer junto com
os meus colegas. Foi uma aventura que ficará guardada
para sempre e talvez a aventura mais radical de sempre.
Davide Gomes, 10ºC
A visita ao Pena Park foi incrível, uma oportunidade única que a escola nos proporcionou.
Os monitores que estiveram connosco foram todos
muito simpáticos e explicaram tudo muito bem.
Para finalizar os dias no parque, ainda tivemos
uma festa que foi uma grande despedida e quero agradecer muito ao parque, aos monitores e à escola por nos
terem proporcionado estes momentos únicos.

Diogo Gomes, 12ºE
Foi uma experiência desafiadora, que nunca
pensei em fazer, especialmente o slide, que levou a minha adrenalina e o meu medo de alturas ao máximo;
mas senti-me realizado comigo mesmo por conseguir
superar todos os desafios radicais.
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Projeto Erasmus+:
ASSESS – ASSessing EFL Students
Após quase três anos de parceria, o consórcio
do Projeto Erasmus+ “ASSESS-Assessing EFL students” encontra-se na fase de conclusão dos trabalhos. Este projeto Ação Chave 2 envolveu a cooperação e partilha de boas práticas entre vários parceiros estratégicos em prol da inovação na educação.
O principal output deste projeto foi a criação
de uma plataforma de apoio aos professores de Inglês no processo de avaliação. A plataforma inclui
um conjunto de recursos diversificados: exames que
abrangem todas as competências comunicativas,
rubricas de avaliação, registos áudios, fichas de trabalho, imagens, flashcards, ferramentas para a criação de atividades lúdicas e um gerador de exame
que permite criar exames com base em questões
predefinidas.
Desde que um projeto Erasmus+ tenha outputs, é fundamental, no final do projeto, a realização
de Eventos Multiplicadores, nos quais as entidades
participantes dão a conhecer os produtos produzidos.
Em Portugal, o Agrupamento de Escolas de
Penalva do Castelo realizou o Evento Multiplicador
no dia 2 de junho, no Espaço de Juventude do Fontelo, em Viseu.
Após a divulgação do projeto e dos seus outputs nos diferentes países envolvidos, iniciou-se então a fase piloto, com a participação de mais de 120
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professores de Inglês na Alemanha, Finlândia, Portugal, Espanha, Turquia e Grécia.
Com base nos dados de avaliação, o balanço
final do projeto e o impacto dos produtos criados foram positivos.
Esperamos que a plataforma Online Exam Creator se torne uma ferramenta de apoio valiosa no
processo de avaliação e que continue a crescer em
termos de utilizadores.
Site do projeto: www.assessproject.eu

PARCEIROS

Elisabete Ferreira, professora de Inglês

Julho 2022

“PENA JOVEM”

eTwinning – A comunidade de escolas europeias
O mundo eTwinning
As potencialidades pedagógicas e o impacto dos
projetos eTwinning nas escolas são realidades incontestáveis. Já todos percebemos que o eTwinning se encontra
alinhado com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais, a Estratégia
Nacional de Educação para a Cidadania, o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, a Educação Inclusiva
(DL n.º 54/2018) e o PADDE.
Além do desenvolvimento das competências comunicativas na Língua Inglesa em contexto significativo, o
mundo eTwinning abre a sala de aula ao trabalho colaborativo e interdisciplinar, bem como a metodologias ativas e
participativas, com a utilização das TIC. A integração de
projetos eTwinning nas práticas letivas possibilita transpor as paredes da sala de aula para a Europa, fortalecendo, assim, a cidadania europeia, e potencia novas formas
de ensinar e aprender mais apelativas que enriquecem o
processo formativo dos alunos, os quais desenvolvem competências do século XXI.
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No âmbito da disciplina de Inglês, após dez meses
de trabalho colaborativo, os projetos Friends Beyond Borders (3º ano) e Snail Mail in a Digital (4º ano) chegaram ao
fim, com todos os objetivos alcançados com sucesso.

Atividades desenvolvidas no 2º semestre
Friends Beyond Borders (FBB)
Com os alunos das escolas parceiras (Itália, Espanha e Grécia), os
alunos do 3º ano assinalaram o Dia do
eTwinning com vários jogos online e
produziram um vídeo colaborativo no qual falam da importância e do impacto do projeto no seu processo de
aprendizagem. Numa aula em videoconferência, os alunos interagiram uns com os outros e todos jogaram um
Kahoot, tendo o nosso aluno Tiago Martins, do 3º ano da
EB1 de Sezures, conseguido o 2º lugar do pódio, atrás de
um aluno espanhol. Por fim, os alunos despediram-se
num Padlet colaborativo, onde partilharam os seus desenhos/fotos e os seus gostos relativamente às férias de verão.
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eTwinning – A comunidade de escolas europeias
Snail Mail in a Digital Age (SMDA)
Com os alunos das escolas
parceiras (Polónia, Espanha e
Turquia), os alunos do 4º ano assinalaram o Dia do eTwinning com
vários jogos online e participaram num vídeo foto mosaico.
Todos os eTwinners concluíram o livro colaborativo
de receitas e partilha de sabores de diferentes países e todos trabalharam para o último produto colaborativo: “The
story of our project”.
Os alunos também interagiram no fórum de discussões e num Padlet colaborativo, onde partilharam os seus
interesses para as férias de verão e despediram-se uns dos
outros.

atividades e consideram que estas propiciaram a aprendizagem da Língua Inglesa de forma ativa e colaborativa,
bem como o desenvolvimento de competências digitais.
Quase todos referiram querer participar num outro
projeto eTwinning, no futuro.

Elisabete Ferreira, professora de Inglês

Os inquéritos de avaliação dos projetos dirigidos aos
alunos e professores, dão conta que todos gostaram das
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PROJETO “MoMa”
MOBILIDADES EM PORTUGAL E À ROMÉNIA
No passado mês de
maio, no âmbito do projeto MoMa - ERASMUS+,
tivemos a oportunidade
de dar a conhecer a nossa
vila aos alunos da Itália,
Roménia, Alemanha, Polónia e Letónia.
Desta forma, apresentámos a nossa cultura e
mostrámos-lhes locais de interesse dentro e fora do
concelho de Penalva do Castelo (em especial destaque,
a viagem a Viseu e ao Porto).
Durante essa mesma semana, obtivemos uma
outra perspetiva da nossa “Casa” dada pela multiculturalidade dentro do grupo, semelhanças e diferenças
das diversas culturas.
Em suma, posso afirmar que foi uma experiência muito enriquecedora, que me ensinou até a dar
mais valor ao sítio onde vivo e que gostaria de repetir,
se pudesse!

Lara Soares,
12ºB

(Continua na
página seguinte)
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PROJETO “MoMa”
(Continuação)
Realizada no final do mês de maio, a viagem a
Deva, na Roménia, foi a segunda deslocação realizada
no âmbito do referido projeto Erasmus+.
Nessa, foi-nos permitido conhecer tanto um
pouco do país, através da visita aos diferentes pontos
de interesse da cidade e convivência com os residentes,
como o país dos restantes alunos participantes no projeto (Roménia, Alemanha, Itália, Letónia e Polónia).
Todo o percurso associado ao projeto foi um
período de desenvolvimento intelectual, pessoal e interpessoal. Desde a viagem em si, à estadia e à viagem
de retorno a Portugal, todas as etapas nos proporcionaram memórias perduráveis, relações únicas e momentos marcantes.
É, definitivamente, uma experiência inigualável
que deixa sempre a desejar a sua repetição.
Margarida Lopes, 11ºA

PROJETO LearnEU – Mobilidade
a Braila na Roménia
No âmbito do projeto LearnEU, do programa Erasmus Plus, decorreu, entre os dias 26 e 30
de maio último, uma mobilidade a Brăila, na Roménia, na qual tivemos a
oportunidade de participar.
Durante esses dias
visitámos os locais de interesse na região e foinos dada a conhecer um
pouco da cultura e história de Brăila, bem como
alguns dos seus costumes
e tradições.
Este projeto contou com a participação de quatro
países, Portugal, Roménia, Itália e Macedónia do Norte, e
ainda empresas europeias, o que nos possibilitou ficar
também a conhecer um pouco de cada um destes países.
As atividades interativas que decorreram durante
estes dias também nos permitiram ficar a conhecer melhor a União Europeia e as variadas instituições que a
constituem.
De regresso, todos tivemos que concordar que foi
uma experiência inesquecível e extremamente enriquecedora para todos nós, deixando-nos com vontade de um
dia repetir.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL
A inclusao acontece quando…

No dia 31 de maio, alguns alunos do Agrupamento

“Se aprende com as diferenças e não com as igualdades”

realizaram uma visita de estudo ao Bioparque, localizado

Paulo Freire

em Carvalhais, S. Pedro do Sul.
E um parque florestal, na encosta da serra Arada.

No dia 13 de maio de 2022, os alunos que partici-

Os alunos tiveram a oportunidade de realizar di-

pam no projeto “Educar com a Horta” realizaram uma vi-

versas atividades: alimentar alguns dos animais da quinta

sita guiada a exploraçao da Quinta da Taboadela, em Silva.

pedagogica, fazer escalada, tiro ao arco e ainda fazer o

Neste contexto, visitaram os vinhedos, as ruínas

Percurso dos Moinhos, nas margens da ribeira de Conten-

romanas e as instalaçoes de produçao, armazenamento e

ça, onde se encontra um notavel conjunto de 13 moi-

comercializaçao do vinho e seus derivados.

nhos, ao longo de uma linha de agua ornamentada com

Os alunos participaram com entusiasmo e assertividade. Ouviram, com atençao, as explicaçoes dadas e fo-

violetas, feto-real, musgos, carvalhos, betulas, salgueiros
e amieiros, recriando O Antigo Ciclo do Fabrico do Pão.

ram colocando questoes pertinentes sobre os temas abordados e as observaçoes realizadas.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL
Nos dias 28 e 29 de junho realizaram-se Os Jogos
Sensoriais, nas escolas do primeiro ciclo de Roriz e Sezures e primeiro ciclo e Jardim de Infancia de Castelo de
Penalva.
Os alunos acolheram com muito agrado e entusiasmo as diversas atividades realizadas, pondo em evidencia os sentidos: tato, audiçao, visao, paladar e olfato, atraves do estímulo e da descoberta dos sentidos.
No dia 9 de junho, no ambito da educaçao inclusiva
e dinamizada pelas professoras Julia Carvalho, Lídia Almeida e Laura Pais, com um espírito de camaradagem e
partilha, um grupo de alunos do 5.º A e dois alunos do 6.º
A e C visitaram uma quinta agrícola, situada em Lusinde.
A iniciativa teve a colaboraçao do proprietario da
quinta, que, com paciencia e
boa vontade, proporcionou
momentos de partilha e conhecimentos enriquecedores
aos alunos e professoras.
Foi uma iniciativa muito cativante e agradavel, pois
uma verdadeira inclusao e provada em açoes que realmente abracem a diversidade.
Professores de Educaçao 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 um ex-aluno que cumpriu o 1º ciclo na ex-escola primária de Casal
das Donas, concluído em 1987. Seguiu-se a ex-C+S, hoje escola-sede, em que cumpriu o ensino básico, em 1992, e o ensino secundário, através do curso complementar, área de científico-natural, concluído em 1995 (o 10º e 11º ano entre nós e o 12º ano na Secundária de Sátão, por na altura ainda não existir em Penalva).

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

O percurso formativo do nosso ex-aluno de hoje prosseguiu com o ingresso no Instituto Superior de Ciências Educativas, para obter a Licenciatura em Ensino de Matemática e Ciências Naturais, concluída em 1999.
Iniciou a sua carreira profissional como professor de Matemática e Ciências Naturais no ano letivo de
1999/2000, estando atualmente a exercer funções no Agrupamento de Escolas de Escariz, no concelho de Arouca, desde 2006, onde reside, tendo sido Adjunto do Diretor entre 2017 e 2021 e sendo atualmente Subdiretor
desde há um ano.
Referimo-nos a Paulo Alexandre da Silva Eusébio, com quem conversámos num destes dias bem quentes
de julho, através de plataforma eletrónica.
- Que recordações guarda do seu tempo de estudante, primeiro na ex-Escola Primária de Casal das Donas e depois na
ex-C+S, hoje escola-sede do nosso Agrupamento?
- Bons tempos! Tempos em que éramos felizes e não sabíamos!
Tempos em que brincávamos, corríamos e saltávamos no meio
da rua sem receio de qualquer perigo.
Na primária, recordo as brincadeiras de recreio e traquinices
que fazíamos. Não havia telemóveis nem consolas de jogos,
muito menos internet, e, portanto, os nossos divertimentos
resumiam-se às brincadeiras de contacto, onde até podemos
englobar as pequenas brigas que por vezes existiam entre colegas… mas éramos amigos. E felizes!
Jogar à bola?! Era uma constante. Naquele recreio de terra batida com balizas por nós construídas. Basicamente, três paus
amarrados e montados na forma de um retângulo. Era uma
baliza. E a outra? era igual, mas, talvez, com dimensões diferentes. Ambas sem redes, claro! Mas eram as nossas balizas.
Jogar às “escondidinhas” era outro divertimento de eleição. E
até o telhado da escola servia de esconderijo. Ou então, o denso mato limítrofe ao recinto também servia para o efeito.
E por falar em mato, recordo também a alegria e felicidade que
vivíamos naqueles dias em que “íamos à lenha”. Pois, o aquecimento da escola provinha da velha lareira cuja lenha era angariada por nós, alunos, naquele mato, juntamente com a professora. Bons tempos!
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Finda a quarta classe, nova escola. Mesmo nova, acabada de
construir. Mas não só! Novos
colegas, novos professores, novas disciplinas, novos horários e
novas responsabilidades!

- Quais eram as suas disciplinas
preferidas e as que menos o
cativavam?
- Matemática, sem dúvida, a minha disciplina de eleição. E isto
devo a um conjunto de professores que muito bem me ensinaram a gostar desta disciplina. Costumo dizer que, em boa parte, o “professor faz o aluno” e tive a sorte de tal ter acontecido
comigo! Também é verdade que sempre gostei de números e
de jogos de raciocínio e estratégia.
Em contrapartida, história e línguas estrangeiras nunca foram o
meu forte, lamentavelmente.

- Há algum episódio em especial, desses tempos de estudante, que não esquece e queira partilhar connosco?
- Não é propriamente um episódio, mas recordo uma fase da
adolescência, no terceiro ciclo, em que achávamos (o grupo de
amigos/ colegas da turma) que era melhor mudarmos de escola, com a convicção de que outras escolas seriam melhores que
a nossa.
(Continua na página seguinte)
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ONDE PARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
Como diz o ditado, a galinha da vizinha é melhor que a minha!
Efetivamente, mais tarde, aquando da minha mudança para
outra escola para frequência do 12.º ano, percebi a qualidade e
excelência da minha anterior escola!

- Que balanço faz da sua passagem pelo ensino superior?
- O Balanço é francamente positivo.
Foi mais uma fase de novas descobertas e, acima de tudo, de consciencialização de uma grande responsabilidade. Dependia de mim,
do meu empenho e do meu esforço o sucesso que almejava.
Apesar do curso via ensino não ser, na altura, a minha opção preferida, acabei por gostar bastante e superar as minhas expectativas iniciais.

- Porquê a opção pelo ensino e pela carreira de professor?
- Como já referi, um curso via ensino não era propriamente a minha preferência, mas havia concluído o ensino secundário e, sinceramente, não sabia o que queria.
Sabia que, se possível, a matemática haveria de
estar no meu caminho!
E foi com esse desígnio, e também com o impulso
dos meus pais, que acabei por ingressar no curso
via ensino, variante de matemática e ciências naturais. E ainda bem que o fiz porque hoje, com 23
anos de serviço, adoro aquilo que faço.

- O que mais aprecia no exercício da sua atividade profissional?
- Ensinar. E ensinar é muito mais que a mera transmissão de conhecimentos!
Aprecio especialmente aquela sensação de dever cumprido quando sinto que contribuí para o sucesso de cada um dos meus alunos. De todos eles, mas de modo particular daqueles que têm mais
dificuldades de aprendizagem, ou daqueles que, à partida, chegam
dizendo que não gostam de matemática e eu consigo fazer com
que comecem a gostar. Obviamente que falo de algo que, muitas
vezes dá imenso trabalho, mas é verdadeiramente gratificante!

- Há algum momento ou episódio que tenha sido marcante
e guarda especialmente na sua memória, a nível profissional?
- Felizmente há muitos, mas quero destacar aqueles momentos
não isolados que, não sendo mais que pequenos gestos, têm para
mim muita relevância. Refiro-me a testemunhos dos meus alunos
que, no final de cada ano letivo, refletem a vontade de voltarem a
ser meus alunos no ano seguinte. Testemunhos escritos e anónimos que manifestam o gosto pela forma como leciono as aulas, ou
que sugerem ser eu o professor preferido. Naturalmente, sinto-me
lisonjeado nesses momentos!
Outras situações marcantes foram aquelas em que fui convidado,
primeiramente para Adjunto do Diretor e, mais recentemente,

Página 22

para Subdiretor do Agrupamento. São momentos marcantes na
medida em que, de alguma forma, permitem sentir que o nosso
trabalho é valorizado e há competência para continuar.

- Se fosse ministro da Educação, tomaria alguma medida
em especial para melhorar o ensino no nosso País?
- Se fosse ministro da Educação começaria, desde logo, por criar
melhores condições de trabalho para os professores, designadamente ao nível da sua colocação com maior proximidade à residência. Trata-se de uma medida que, contrariamente ao que
possa parecer, não serviria apenas para criar mais comodidade
aos professores, mas essencialmente para aumentar a sua produtividade. Trabalhadores satisfeitos são mais produtivos. Não
faz qualquer sentido haver professores que fazem centenas de
quilómetros diariamente para irem trabalhar! Num contexto
destes, por mais boa vontade e empenho que haja, o cansaço
acaba por originar desmotivação e, inevitavelmente, tudo se
reflete no aproveitamento e sucesso dos alunos.
Ser professor é das mais dignas e bonitas
profissões. Mas a excessiva burocracia
que cada vez mais sobrecarrega o professor, por um lado, e a notória falta de reconhecimento à classe docente por parte
da tutela, por outro lado, são apenas dois
fatores, entre muitos outros, que desencorajam até os mais resilientes. Talvez a
isto se deva a notória falta de candidatos
aos cursos via ensino.
Outras medidas, como redução do número de alunos por turma e maior número de professores para apoios
e coadjuvações seriam de extrema importância para uma verdadeira educação inclusiva.

- O que se lhe oferece dizer sobre a atual situação de guerra
na Europa, entre a Rússia e a Ucrânia?
- Uma calamidade. Um ultraje. Um mal desnecessário.
Nada nem nenhum argumento justifica tal agressão. Sou leigo na
matéria, mas julgo que esta prepotência de Putin e de toda a oligarquia russa se devem ao tão almejado protagonismo da Rússia
perante o mundo. Esta guerra surge numa tentativa de provar que
a Rússia, além de ser o maior país do mundo, é também o mais
poderoso. E assim se devastam vidas, assim se destroem expectativas e assim se arruína um país. E a Europa e o Mundo, quase impotentes, assistem a esta calamidade!

- O que gosta de fazer como ocupação dos tempos livres?
- Basicamente, como atividade desportiva, gosto de andar de bicicleta, o que faço uma ou duas vezes por semana. Além disso, gosto
de ler e gosto também de ver séries, o que faço mais esporadicamente. Também gosto imenso de conviver com os amigos e familiares e, sempre que se proporciona, gosto de os reunir em casa e,
inclusivamente, cozinhar ou colaborar na preparação do petisco!
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ONDE PARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
- Que sensações experimenta quando regressa a Penalva e
a Castelo de Penalva ou Casal das Donas?
- Infelizmente, as minhas deslocações a Penalva têm sido muito
esporádicas. São cerca de 120 km que separam Penalva da minha residência atual e, embora este não seja sequer um argumento que me impeça de lá ir, na verdade, tal como eu, muitos
dos meus amigos de infância e de escola também não residem
atualmente lá. Valham-nos as redes sociais que nos vão dando
conta do paradeiro dos velhos amigos!
Mas sempre que lá vou, sempre que se proporciona, pelo menos tomo um café com alguém e, claro, tento pôr a conversa
em dia!
Não obstante adorar revisitar o território onde vivi e fui feliz
muitos anos, devo dizer que, sempre que lá vou, regresso com
alguma sensação de tristeza… as crianças são cada vez menos,
os jovens já não são jovens e os mais velhos, apesar de serem
muitos, são cada vez menos! É a desertificação do interior!

- Reside e trabalha no concelho de Arouca. Pode caraterizar-nos um pouco esse concelho e o seu Agrupamento de
Escolas?
- Arouca está na moda! E está na moda pelo turismo, essencialmente turismo de natureza, e pela gastronomia.
Quem vem a Arouca tem muito para visitar. Por exemplo, o
Arouca Geopark da UNESCO com 41 geossítios que é reconhecido pelo seu excecional Património Geológico de relevância internacional, com especial destaque para as Trilobites gigantes
de Canelas, para a Frecha da Mizarela, para as Pedras Parideiras da Castanheira e para os Icnofósseis do Vale do Paiva. Particularmente, a Frecha da Mizarela é considerada a mais alta e
mais bela cascata de Portugal Continental. No rio Caima, projeta-se a mais de 60 metros de altura, num espetáculo natural
digno de ser contemplado e aproveitado pelos praticantes
de canyoning. Já as Pedras Parideiras (pedras que parem pedras) são um fenómeno único no mundo.

trabalho, situa-se na
freguesia mais ocidental do concelho. É um
Agrupamento relativamente pequeno, com
cerca de 800 alunos, do
pré-escolar ao secundário, distribuídos pela
Escola Básica e Secundária e por quatro polos escolares.
Sou suspeito para falar disto, mas, por norma, os professores
que passam pelo Agrupamento de Escariz ficam agradavelmente surpreendidos com o contexto e com o ambiente que a escola vive e transparece. Os alunos são, regra geral, de bom trato e
muito humildes. Praticamente não existem problemas disciplinares e não há registo de abandono escolar.
À saída do Secundário, a taxa de entrada dos nossos alunos no
Superior aproxima-se sempre muito dos 100%. No que concerne
aos
exames
nacionais,
segundo
o ranking
2021 disponibilizado recentemente pelo Jornal de Notícias, no
universo das escolas públicas, o nosso Agrupamento ficou posicionado em 6.º lugar. Não sendo isto o mais importante, é algo
que se tem vindo a constatar ao longo dos últimos anos e, portanto, congratulamo-nos por isso. É resultado do trabalho, empenho e resiliência de todos!

Outras atrações mais recentes são os Passadiços do Paiva, com
8 km que proporcionam um passeio num autêntico santuário
natural, e a Ponte Suspensa 516 Arouca, uma das maiores pontes pedonais do mundo, a 175 metros acima do rio Paiva, em
pleno Arouca Geopark.
No coração da vila, encontra o Convento de Arouca, edifício que
data dos séculos XVII e XVIII e tem para mostrar espaços belíssimos, como o claustro, o cadeiral, a cozinha e um dos mais ricos
museus de Arte Sacra da Península Ibérica.
A doçaria conventual com as receitas da mais fina e requintada
doçaria monástica do país e a gastronomia que inclui obrigatoriamente a carne arouquesa são, também, motivos fortes para visitar
Arouca.
Relativamente ao Agrupamento de Escolas de Escariz, local onde
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(Conclusão)

- Tem filhos? O que tal significa para si?
- Ter um filho “é tão importante que não pode ser uma decisão
tomada de ânimo leve”. Ter um filho é para a vida toda! É uma
enorme responsabilidade, mas é uma responsabilidade necessária.
Sim, tenho filhos. E julgo que todo o ser humano deveria ter a
oportunidade de vivenciar a experiência. Não apenas pelo sentido da continuidade da vida, mas essencialmente por uma
multiplicidade de fatores que só é possível sentir passando
pela experiência. Ter um filho é descobrir a imensa e surpreendente capacidade de amar, é sentir o poder de gerar outra pessoa, é aprender a respeitar as diferenças, é aprender que as
coisas são como são e nem tudo é perfeito, é ter a oportunidade de se tornar um ser humano melhor.

Costumo dizer que o melhor livro do mundo fica em desvantagem quando comparado com qualquer telemóvel medíocre que um aluno traga no bolso! Isto constitui, de facto, um
grande desafio para Escola e para toda a comunidade educativa.
Na perspetiva do aluno, ainda é preocupante que, após a
conclusão de um ciclo de estudos, o mercado de trabalho nem
sempre esteja preparado para o acolher!

- Obrigada pela disponibilidade e… boas férias!
Entrevista conduzida por:
Maria Fernandes e Matilde Vieira, 10ºA

- Que diferenças encontra entre o seu tempo de estudante
e o de hoje?
- Incomparável. No meu tempo de estudante era tudo analógico. Hoje estamos em plena era digital e as nossas crianças e
jovens já nascem rodeados tecnologias. Se, no meu tempo,
havia pouca informação, hoje há informação em excesso. Somos constantemente bombardeados com informação da mais
variada índole e através dos mais variados meios. Informação
fácil, mas volátil.
Hoje, as áreas de conhecimento e de interesse são múltiplas e
bem distintas das outrora existentes. E a escola, automaticamente implicada neste processo evolutivo, necessita de se reinventar e atualizar constantemente para dar a melhor resposta à
comunidade educativa, por um lado, e captar a atenção dos
alunos, por outro.
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Paulo Eusébio, entrevistado por Maria Fernandes
e Matilde Vieira
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“9º e 12º ano! – E agora?!”
Quase a finalizar um ciclo de estudos fulcral na tua
formação académica e pessoal, e a iniciar um período de
vida também desafiante, o Clube de Jornalismo convidate a revelares um pouco das tuas emoções e dos teus anseios…

Letícia Albuquerque Rocha, 9ºA

1. Pretendo seguir o curso científico-humanístico de Ciências
e Tecnologias.
2. Escolhi científicos, pois nesta área de estudos encontro as
disciplinas pelas quais mais me interesso.
3. O que mais me agradou foi os momentos de convívio com
os meus amigos durante os intervalos.
4. As épocas de teste, quando tínhamos aos 3 testes por semana, foram as mais difíceis.
5. Nos meus tempos livres eu toco viola.
6. Aconselho os mais novos a estudarem alguns dias antes
dos testes, não só na véspera, e a realizarem sempres as
atividades propostas pelos professores.

1. Após terminar o 9° ano, pretendo
seguir o curso científico-humanístico
de Ciências e Tecnologias, com o
supletivo de Música.
2. Fiz esta escolha porque me identifico
mais com as disciplinas do curso de
Ciências e Tecnologias e gosto muito
de estudar Música. Para além disso, no futuro, idealizo
trabalhar nestas áreas.
3. Ao longo destes três ciclos, agradou-me bastante a relação criada com os professores, que me ajudaram e me
apoiaram no meu percurso até agora, bem como com as
auxiliares, que foram simpáticas e bastante prestáveis. Os
momentos passados com os meus amigos e colegas também foram importantes, tal como a nossa interajuda quando havia alguma dúvida. Das coisas que gostei mais foram, sem dúvida, as diversas atividades proporcionadas
pelo Conservatório.
4. Há alguns dias em que nos sentimos mais desmotivados e
sem vontade de estudar, que se tornam mais difíceis, tal
como quando há um teste com uma matéria de que gostava menos ou achava mais complicada.
5. Atualmente faço parte da Banda Musical e Recreativa de
Penalva do Castelo, mas já participei noutras atividades
quando era mais nova.
6. Para os alunos mais novos, gostaria de dizer que devem
ser organizados e ter um bom ritmo de estudo, pois assim
tornam a vossa vida mais fácil. Mas não se esqueçam de
aproveitar e fazer boas amizades! Para o vosso futuro devem trabalhar, porque, se têm um sonho, devem fazer de
tudo para atingi-lo e nunca desistir.

***

***

9º ano
1. Depois de terminares o 9º ano, que área de estudos pretendes seguir?
2. Explica-nos a razão desta opção.
3. Ao longo destes três ciclos, o que mais te agradou na escola?
4. Tiveste, certamente, momentos que consideraste mais
difíceis…
5. Realizas outro tipo de atividades fora da escola? Quais?
6. Que conselhos gostarias de deixar aos alunos mais novos?

Leonor Carvalho, 9ºA

(Continua na página seguinte)
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“9º e 12º ano! – E agora?!”
12º ano
1. Qual o curso que frequentaste e como foi o teu percurso
escolar nesta escola?
2. Tiveste, certamente, momentos que consideraste mais
difíceis…
3. Durante o tempo em que frequentaste a escola, o que
mais te agradou?
4. Visto que estás a terminar o teu percurso, o que pretendes fazer daqui em diante?
5. Explica-nos a razão dessa opção.
6. No teu entender, quais são os principais problemas com
que os jovens de hoje se defrontam?
7. Conta-nos como ocupas os teus tempos livres.
8. Para terminar, há algum conselho que queiras deixar aos
alunos, sobre como alcançar êxito escolar?

Margarida Carvalho, 12ºC
1. Inicialmente, frequentei o curso de Ciências e Tecnologias, porém, como vim
do estrangeiro, não tinha equivalência e
não conseguia acompanhar a matéria
dada nas aulas, no segundo período do
10° ano mudei para o curso de Línguas
e Humanidades. Considero que o meu
percurso foi bom, apesar das dificuldades que encontrei nalgumas disciplinas.
2. Sim, nomeadamente no 10° ano. Quando cheguei a Portugal, a adaptação e integração numa nova escola, com novos professores e novos colegas não foi fácil, pois sentime bastante perdida em relação aos cursos, uma vez que
não fui preparada nem acompanhada para escolher um
curso no final do 9° ano, ao contrário dos outros alunos.
3. Frequentei a escola durante 3 anos e o que mais me agradou foi conhecer novos colegas e professores.
4. Uma vez que acabei o 12° ano, pretendo ir para a universidade.
5. Pretendo ir para a universidade para tirar um curso superior e poder trabalhar numa área de que goste.
6. Eu acho que um dos principais problemas que os jovens
encontram nesta fase da sua vida é a dificuldade e indecisão em relação às escolhas para o futuro.
7. Nos meus tempos livres saio com os meus amigos e a
minha família, vejo séries, ouço música…
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8. Aconselho todos a aproveitarem bem todos os momentos
e a estudarem diariamente para não deixarem acumular
matéria.

***

Vera Nunes, 12ºC
1. O curso que frequentei no ensino secundário foi o de Línguas e Humanidades. O
meu percurso aqui foi bastante longo,
sendo que passei aqui todos os meus
anos a partir do 1º.
2. Para mim, os dois momentos mais difíceis do meu percurso escolar foram o fim
do 9º ano, em que me encontrei numa
situação difícil pela mudança de turma, e
o 11º e 12º anos, em que tive de lidar com bastante pressão, ao mesmo tempo que lidava também com problemas a
nível pessoal.
3. Além de todos os momentos que passei com amigos, também a relação que criei com alguns professores e funcionários com quem soube que podia contar.
4. Pretendo seguir o ensino superior, no curso de História
como primeira opção e Línguas e Relações Empresariais
como segunda.
5. Durante todo o tempo aqui presente, como disse anteriormente, criei laços com professores que me marcaram. Alguns deles foram professores de História e Inglês, que me
fizeram ter um gosto enorme pelas duas disciplinas e que
me deram vontade de continuar a estudar as duas áreas.
6. Um deles é a pressão escolar que afeta em demasia a
maioria dos alunos. No meu ponto de vista, é aí que surgem os primeiros desafios sobre como alcançar o sucesso
escolar, pois é algo que em muitos casos cria problemas
sérios do foro mental.
(Continua na página seguinte)
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“9º e 12º ano! – E agora?!”
7. Nos meus tempos livres, costumo ouvir música, falar com
os meus amigos e ver programas na televisão.
8. O melhor conselho que tenho a dar é que, ao longo da
vossa vida, mas levando os tempos escolares como o início, procurem ultrapassar todos os vossos problemas com
a ajuda que acharem necessária. Cuidem da vossa saúde
mental sem qualquer tipo de constrangimento, pois é esse
o elemento básico para alcançar o êxito escolar. Além disso, comecem por criar os vossos próprios objetivos, mas
lembrem-se que, se não os realizarem, não será o fim de
um percurso bem sucedido.

***

Daniel Rodrigues, 12ºD
1. O curso que frequentei foi o profissional de Técnico de Cozinha/Pastelaria.
No início, só entrei no curso por entrar,
mas, ao longo do tempo, parece que
despertou algo em mim e comecei a
gostar mais da parte da pastelaria, em
termos de decorações.
2. Felizmente não tive dificuldades em integrar-me no curso.
No início fazia as coisas porque tinha que fazer, mas depois, com o tempo, já fazia as coisas com paixão.
3. O que mais me agradou foi a parte das aulas práticas e
aqueles eventos que se fizeram para mostrar as nossas
capacidades.
4. O que pretendo fazer é começar a trabalhar na área da
Pastelaria e depois, um dia mais tarde, tirar um curso de
Informática. Como o mundo está, o curso de Pastelaria vai
acabar, a pouco a pouco. É uma pena, como é óbvio, mas
temos que ter outras opções, um segundo plano, caso
isso aconteça.
5. A razão já a disse no passo anterior.
6. No meu entender, é muito simples e é fácil de ver: muitos
jovens da minha idade não querem trabalhar, preferem
estar dependentes dos pais e isso é muito mau, pois, se
não começarem a evoluir, um dia mais tarde não serão
ninguém na vida. Por mais que nos custe, os nossos pais
não vivem para sempre e também são pessoas que nem
sequer pensam no seu futuro, como vai ser, e esta minha
geração não sei o que será daqui para a frente, pois não
luta pelos seus objetivos, querem “a papinha toda feita” e
isso não dá. Ou as pessoas trabalham para elas ou então
estão desgraçadas.
7. Faço exercício físico, descanso muito para estar apto pa-
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ra ir trabalhar de noite, costumo jogar no PC, ouvir música, correr pela manhã e ir ao ginásio.
8. Conselhos há muitos, como é óbvio, mas, na minha opinião, os alunos têm que entrar num curso de que gostem, ir
para esse curso com vontade, levar as coisas muito a sério e com profissionalismo, não brincar com coisas sérias
e verem muito bem o que querem. Não é ir para um curso
só para passar o tempo.
E, para mim, as melhores escolhas são os cursos profissionais, porque estes cursos têm um estatuto muito bom.
Ficamos preparados para o mundo do trabalho e, assim,
vemos como funciona o mundo laboral. Somos muito mais
valorizados e conseguimos entrar num emprego com mais
facilidade. E o mais importante é nunca desistir, por mais
que os obstáculos sejam difíceis. É lutar e depois, um dia
mais tarde, dizer “Eu consegui, foi duro, mas agora estou
apto para ter um futuro brilhante.”

***

(exame.com)
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As Nossas Bibliotecas

As

Bibliotecas

do

Agrupamento entraram em
festa no mês de abril, com
um programa variado de
promoção da leitura e da

escrita.

Os alunos, as educadoras e os professores dos
diferentes ciclos participaram nas atividades que foram
decorrendo ao longo do mês e que acabaram por se
estender para os meses seguintes até ao final do ano
letivo.

Na “Escola Azul”, a BE contou com a colaboração
da Sala de Convívio, onde foram divulgadas sugestões

Das atividades desenvolvidas, destaca-se o Concurso de Escrita Criativa, aberto a todos os alunos do
Agrupamento, com atribuição de prémios aos três melhores por ciclo. Os prémios foram entregues em ambiente de festa.

de leitura num canto acolhedor e convidativo à descoberta do livro exposto e à sua requisição para leitura. O
Concurso de Escrita Criativa foi também divulgado na
Sala de Convívio e a entrega dos prémios aos vencedores do 3.º CEB e do Ensino Secundário decorreu também naquele lugar. Este evento final contou com a participação da turma do 9.ºA, que declamou poesia com
acompanhamento à guitarra.
(Continua na página seguinte)
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Na “Escola Amarela”, decorreu o evento

Este projeto contou com a

“Árvore da Poesia”, onde todos os alunos puderam dar

colaboração do Centro de Saúde de

largas à sua criatividade e usar a palavra escrita em bre-

Penalva do Castelo e da Fada dos

ves composições poéticas e assim construir duas mag-

Dentes.

níficas árvores, expostas nos pavilhões de aulas. A entrega dos prémios aos vencedores do Concurso de Es-

crita Criativa e do Projeto “(In)dependências” teve como cenário a “Árvore da Poesia” do pavilhão de aulas
do 2.ºCEB. Os alunos vencedores do 1.º CEB receberam
os seus prémios na BE, contando com a animação de
dois músicos de Viseu, António e Margarida Cardoso.
Na BE, realizou-se também a apresentação do livro do
aluno Francisco Silva, “O lobo que descobriu o país dos
contos”, uma adaptação do livro “O Lobo” de Orianne
Lallermand, para os alunos do pré-escolar.

A Equipa de cada Biblioteca do Agrupamento de
Escolas de Penalva do Castelo deseja a toda a comunidade educativa umas Boas Férias e Excelentes Leituras!
Voltaremos em setembro com muitas novidades…
A professora bibliotecária, Cláudia Cardoso

No decurso destes meses, decorreu
ainda a continuação da
dinamização do projeto
SOBE+ na BE da EBI da
Ínsua para os alunos do
1.º CEB que frequentam esta escola.

Julho 2022

Página 29

“PENA JOVEM”

DESPORTO ESCOLAR
O grupo-equipa de Atividades Rítmicas Expressivas (Dança) desenvolveu, ao longo do ano letivo, um trabalho fantástico.
Tratou-se de um grupo de alunas com muita energia,
ritmo e boa disposição, que revelou o seu empenho e dedicação, o que foi fundamental para que alcançassem o 3º lugar
no pódio no campeonato regional, no primeiro ano de competição para a maioria das alunas.
O nosso Agrupamento foi o responsável pela organização desse encontro regional (com a participação de 6 escolas), onde o regresso a uma tarde de competição, com
mais de 100 alunos, proporcionou a oportunidade de os alunos voltarem a conviver de forma saudável e recheada de
emoções.
Todos os envolvidos estão de parabéns pelo sucesso
inegável!

No grupo-equipa de Trampolins, que iniciou o seu
funcionamento há dois anos, o número de alunos participantes foi crescendo ao longo do ano letivo e as suas participações em competição foram melhorando, alcançando melhores resultados do que no primeiro encontro.
Os alunos revelaram bastante empenho e dedicação
e estão de parabéns por todo o seu trabalho.

Professora Teresa Barral
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CINEMA AO AR LIVRE ATRAIU
MAIS DE UMA CENTENA DE PESSOAS
No âmbito da Rede Cultural CIM de Viseu DãoLafões, o Município de Penalva do Castelo promoveu,
em parceria com o Cineclube de Viseu, o projeto
“Noites Combi”, que inspira as pessoas a aproveitar as
noites de verão ao ar livre.
Miúdos e graúdos marcaram presença, no dia 4
de julho, junto à Fonte dos Namorados, para assistir ao
filme “Os Mauzões”, de Pierre Perifel. Uma comédia de
ação muito divertida que mostrou como um gangue de
animais fora-da-lei passa a seguir o caminho da honestidade, tornando-se os heróis da história.
Com esta iniciativa, a Autarquia pretende contribuir para a dinamização da oferta cultural, proporcionando a todos os penalvenses a oportunidade de fruição de momentos de animação e convívio.

exercícios de aquecimento.
Prosseguiu pela margem esquerda do rio Côja e
percorreu vários cenários do mundo rural que permitiram reviver tradições, como a “sacha do feijão”, o cozer dos bolos de azeite em forno tradicional a lenha, a
fogueira dos Santos Populares, a moagem do milho no
moinho de água, as lavadeiras no rio Côja, os jogos tradicionais, a adega da Corga, a Quinta da Rebôtea
(adega, alambique e lagar de azeite), o artesanato, o
barbeiro e o património religioso (capela da Senhora da
Ribeira (Moinhos de Pepim), Capela da Quinta Nova,
Capela de Santo António (Casal-Diz) e Capela de Nossa
Senhora do Ó (Corga).
Os cerca de 200 participantes foram brindados, ao
logo do trajeto, por excelentes atuações musicais proporcionados pela Tuna de S. Martinho de Pindo e Grupo de Cantares de Pindo.
No meio do percurso, na antiga escola primária, os
caminhantes foram presenteados com sabores tradicionais confecionados pela população local.
No final do percurso, acompanhados pela frescura
do rio Côja decorreu o tradicional e salutar almoço convívio.
A iniciativa contou com o apoio do Agrupamento
149 - Ínsua, Agrupamento de Escolas de Penalva do
Castelo, Grupo de Cantares de Pindo, Tuna de São Martinho de Pindo, Produtores, Artesãos, Comunidade Local e da DAC Valor, representada pela Zurich Seguros.

ROTA DA SENHORA DA RIBEIRA
REVIVE TRADIÇÕES
A Câmara Municipal de Penalva do Castelo, em
colaboração com a Associação Rio Côja e a Junta de
Freguesia de Pindo, promoveram, no dia 26 de junho, a
dinamização do PR1 PCT Rota da Senhora da Ribeira,
com uma caminhada que percorreu pitorescos lugares
e recantos da freguesia de Pindo.
O percurso pedestre iniciou junto à capela da Senhora da Ribeira, em Moinhos de Pepim, onde foram
fornecidas informações sobre o percurso e realizados
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FESTA DA MÚSICA

PENALVA DO CASTELO PRESENTE
NA FEIRA NACIONAL DE AGRICULTURA

Depois de dois anos de paragem forçada devido à
pandemia de covid-19, a tradicional Festa da Música
Concelhia regressou, no dia 12 de junho, em Vila Cova
do Covelo.
O evento contou com a participação dos seguintes grupos: Escola de Música da A.C.R.S. de Real; Tuna
Realense; Grupo de Concertinas do Dão; Grupo de Cantares Pena Alba e o Grupo de Cantares de Vila Cova do
Covelo.

A Festa da Música tem-se revelado importante na
evolução dos diversos Grupos Musicais, uma vez que é
um marco na apresentação à população de todo o concelho do trabalho desenvolvido.
Com este evento, o Município pretende promover o trabalho realizado pelos grupos musicais do Concelho (Escolas de Música, Grupos Folclóricos e Grupos
de Cantares) e propiciar um momento de convívio e
animação.
A preservação do nosso património musical é
uma das formas de presentificar a CULTURA, incutindo
novas dinâmicas e mais vida em Penalva do Castelo.

A convite da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), Penalva do Castelo esteve presente, no dia 8 de junho, na 58ª FEIRA NACIONAL DE
AGRICULTURA / 68ª FEIRA DO RIBATEJO 2022, no Centro Nacional de Exposições, em Santarém.
Na Casa dos Territórios Vinhateiros, espaço criado
para receber municípios e produtores de vinho, Penalva do Castelo teve oportunidade de promover o que de
melhor o concelho tem para oferecer.
Penalva do Castelo é um dos concelhos portugueses com maior tradição e produção vitivinícola e detém
alguns dos melhores vinhos do país, premiados a nível
nacional e internacional.
No espaço do município, foi possível degustar vinhos de excelência da Adega Cooperativa de Penalva
do Castelo, Adega da Corga, Casa da Ínsua, Quinta da
Rebôtea e TavferVinhos.
A 58ª Feira Nacional da Agricultura / 68ª Feira do
Ribatejo é um dos mais importantes eventos no panorama agrícola português, daí a aposta do Município de
Penalva do Castelo em marcar a sua presença, dando a
conhecer as diversas potencialidades e ofertas do concelho.

PENALVA DO CASTELO NO PROGRAMA
“PRAÇA DA ALEGRIA” DA RTP1
Penalva do Castelo esteve em direto no programa
de televisão “Praça da Alegria”, da RTP1, com o objetivo de divulgar e promover o que de melhor existe no
(Continua na página seguinte)
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concelho, como a Maçã Bravo de Esmolfe, o Vinho Dão
de Penalva, o Queijo Serra da Estrela, o artesanato e a
gastronomia, entre outros.
O primeiro direto aconteceu na freguesia de Esmolfe, com a presença do artesão Albertino Figueiredo, que
deu a conhecer a sua história e a sua arte da cestaria.
No segundo direto o artesão Isidro Batista apresentou o seu notável trabalho de cantaria artística e de
esculturas em pedra.
O Presidente da Junta de Freguesia de Esmolfe,
Nuno Marques, falou do património histórico e cultural
existente na aldeia, mas também da recente classificação da aldeia, pela Associação Turismo de Aldeia (ATA),
como Aldeia de Portugal.
O último direto decorreu no restaurante “O Jaime”, com a apresentação do famoso Cabrito Assado,
Enchidos, Queijo Serra da Estrela, Doce de Abóbora e
dos afamados Vinhos do Dão da Adega Cooperativa de
Penalva do Castelo.
O Rancho Folclórico de Penalva do Castelo também prestou o seu contributo, através de alguns componentes que colaboraram na dinamização das reportagens com cânticos tradicionais.
Com esta iniciativa, o Município aposta no marketing territorial, promovendo os recursos endógenos do
território que, cada vez mais, se assumem como um importante fator de desenvolvimento local.

CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
AJUDAM A FLORIR PENALVA
No âmbito do projeto “Florir Penalva”, o Município de Penalva do Castelo lançou o desafio ao AgrupaJulho 2022

mento Escolar local para que as crianças da Educação
Pré-Escolar pudessem participar num processo de plantação de flores na sua escola.
O desafio foi prontamente aceite, tendo sido solicitado a cada criança que pudesse contribuir com uma
estaca de Sardinheira, uma espécie tradicional dos jardins familiares locais, de forte resistência e que floresce grande parte do ano.
Na escola sede do Agrupamento, as crianças colocaram a “mão na terra” e procederam à plantação das
estacas na zona envolvente à estufa escolar, onde irão
permanecer até serem transplantadas para espaços
públicos do concelho. As restantes crianças efetuaram
a plantação nos respetivos Jardins de Infância.
Os pequenos jardineiros terão a oportunidade de
fazer visitas periódicas às plantações e acompanhar o
desenvolvimento das plantas, processo que culminará
com a transplantação.
Os alunos com adaptações curriculares significativas também foram envolvidos no projeto, através da
realização do registo fotográfico do processo.
Para além da comunidade escolar, o desafio é extensível a toda a comunidade, pelo que todos os interessados poderão contribuir através da doação e entrega de estacas de Sardinheiras, na escola sede do Agrupamento, de modo a contribuir para uma palete mais
diversificada de cores e de embelezamento do concelho.
Pretende-se, através desta iniciativa, promover o
sentimento de pertença, bem como sensibilizar e envolver as gerações mais jovens e a comunidade em geral para a
importância
do papel de
cada um na
preservação
dos espaços
públicos,
tornando as
localidades
com mais
cor,
mais
vida e mais
atrativas.
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ALUNOS VISITAM LOJA SOCIAL

SESSÕES GRATUITAS DE “CineBiblioteca”

DE PENALVA DO CASTELO

RETOMAM AGENDAMENTO MENSAL

Com o propósito de estabelecerem um contacto
próximo com um exemplo local de uma resposta que
contribui para a economia circular, alunos do 5.º ano
de escolaridade do Agrupamento de Escolas de Penalva
do Castelo visitaram, no dia 17 de maio, a Loja Social do
concelho.
Após um momento inicial em que a técnica do
Município efetuou um enquadramento da resposta,
seguiu-se um período de questões colocadas pelos alunos, com o objetivo de serem recolhidas informações
complementares.
Mostrando o seu espírito solidário e o seu comprometimento com os princípios da Loja Social, todos
os alunos doaram bens que permitirão alimentar a resposta.
Criada com o objetivo de apoiar as famílias do
concelho em situação de maior vulnerabilidade social
através da cedência de bens, bem como de promover a
solidariedade comunitária e contribuir para a preservação do ambiente através da reutilização e reciclagem
dos materiais, a Loja Social de Penalva do Castelo encontra-se aberta ao público desde 2009, funcionando
atualmente nas instalações do Antigo Ciclo.

Após as limitações e os constrangimentos devidos
à pandemia, que obrigaram a cancelamentos e reajustamentos de diversas iniciativas regulares da Biblioteca
Municipal, as sessões de cinema na Biblioteca retomaram o seu agendamento mensal.
A última sessão de CineBiblioteca, durante a qual
foi exibido o filme “Rock Dog 2 – Há Festa no Parque”,
um filme de animação realizado por Mark Baldo, para
maiores de 6 anos, contou com a presença de muitas
famílias penalvenses que não deixaram de aproveitar
uma divertida sessão da noite totalmente dedicada à
7ª Arte.
As sessões mensais de CineBiblioteca são gratuitas
e acontecem na última sexta-feira de cada mês.

BIBLIOTECA MUNICIPAL ASSINALOU

11 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO
EM PENALVA DO CASTELO
A Biblioteca Municipal comemorou, no dia 1 de
junho, mais um ano ao serviço da comunidade penalvense. Para assinalar a efeméride, foi promovido um
conjunto de iniciativas de âmbito cultural, direcionado
aos leitores e utilizadores de todas as gerações, que
procuraram destacar estes 11 anos de serviço de biblioteca pública em Penalva do Castelo, sempre baseado
(Continua na página seguinte)
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Pela Câmara Municipal
na “igualdade de acesso para todos, sem distinção de
idade, raça, sexo, religião, nacionalidade, língua ou condição social.”
Da agenda de iniciativas, destacaram-se as ações
direcionadas aos bebés e crianças mais novas do concelho, em particular aos pequenos utentes das creches, e
ao público adulto e sénior, nomeadamente utentes das
instituições locais de solidariedade social, mas também
os workshop’s, as sessões de capacitação de adultos,
uma concorrida sessão de “Cine-Biblioteca” para as famílias e um “Sábado na Biblioteca” especial de aniversário, que incluiu uma diversidade de atividade ao longo de todo o dia 4, destacando-se hora(s) do conto,
sessão de tai-chi para crianças, jogos criativos, oficinas
de expressões e de ciência divertida, sessão de karaoke, a pintura coletiva de um mural, jogos de sombras,...
Apesar dos grandes desafios colocados ao longo
dos dois últimos anos pelo contexto pandémico vivido,
a Biblioteca Municipal procurou adaptar-se quotidianamente, no sentido de dispensar novas respostas às necessidades emergentes. A adesão de leitores/
utilizadores e amigos (de todas as idades) às atividades
e iniciativas promovidas pela Biblioteca Municipal, demonstra que esta instituição de cultura e leitura pública
tem reforçado a sua oferta do livre acesso à educação,
à (in)formação, ao conhecimento, à cultura, à recre(i)
ação, às literacias, à(s) arte(s) e ao lazer, procurando
responder sempre positivamente às necessidades e às
expetativas de toda a comunidade de leitores e utilizadores que serve.
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JOVEM PENALVENSE
LANÇA O SEU PRIMEIRO LIVRO

(“Simbiose – um novo destino”)
A Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo acolheu no dia 2 de julho, a sessão de lançamento / apresentação pública do livro “Simbiose – um novo destino”, um livro de ficção, editado pela Astrolábio Edições, da autoria do jovem penalvense Alexandre Cabral.
A sessão contou com a presença do Presidente da
Câmara Municipal de Penalva do Castelo, Francisco Lopes de Carvalho, que destacou as origens penalvenses
de Alexandre Cabral e se congratulou com o lançamento do seu primeiro livro, e do Diretor da Biblioteca, Dr.
Manuel Luís Ferreira, que apresentou o novo título a
todos os presentes.
Sinopse do livro “Simbiose – um novo destino”: “Num
país construído após a terceira guerra mundial, desenvolveram várias máquinas a que deram o nome de Utilbots.
Estas permitem que cada uma das pessoas, possa ser útil
num determinado setor, correspondente às suas capacidades físicas e intelectuais. Flik, um jovem rapaz, prestes
a decidir o seu futuro, é surpreendido por uma adaga
que lhe fora arremessada ao chegar a casa. Adaga esta
que se viria a tornar um enorme estorvo para o resto do
seu caminho. Integrado numa equipa da polícia de
Yushia, vai descobrindo aos poucos algo que estava escondido na sociedade. E, com o passar do tempo, vai-se
apercebendo que o estorvo era na verdade, algo necessário.”
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Pela Câmara Municipal
JOVEM PENALVENSE
LANÇA O SEU PRIMEIRO LIVRO (Cont.)

nidade local promotoras da igualdade e da não discriminação que contribuam para uma sociedade mais justa, igualitária e participativa.

PROJETO +IGUAL VISEU DÃO LAFÕES
PROMOVE DEBATE PÚBLICO
EM PENALVA DO CASTELO
Decorrente da implementação do projeto +Igual
Viseu Dão Lafões no município de Penalva do Castelo
realizou-se ontem, dia 07 de julho, na Loja de Cidadão
local, o debate público “Educação – Capacitação e
Igualdade de Género”.
Esta iniciativa encontra-se integrada num plano
de capacitação na área da igualdade e da não discriminação a levar a cabo pelos 14 municípios associados da
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões até final
de março de 2023, com o objetivo de habilitar público
estratégico para o desenvolvimento de ações na área
da educação promotoras da igualdade de género.
No âmbito deste projeto, a Equipa para a Igualdade na Vida Local do concelho aprovou, em maio passado, o seu Diagnóstico, estando presentemente a ser
elaborado o plano de ação, a aprovar até final de setembro de 2022.
O fim último de todo este processo passa pela
implementação de ações em diversos setores da comu-
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Dia Internacional Da Família
15 de maio 2022
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Penalva do Castelo assinalou o Dia Internacional da Família, dia 15 de maio, com uma exposição de ilustrações subordinadas ao tema “Um Dia Feliz Em Família”,
para o que contou com o envolvimento e empenho de
toda a comunidade educativa, educadores, educandos
e famílias, dos jardins de infância e escolas do 1º CEB.
Os inúmeros e fantásticos trabalhos realizados
pelos alunos estiveram em exposição na Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo, onde puderam ser carinhosamente apreciados.
A CPCJ local ofereceu
a cada aluno da Educação
Pré-Escolar e do 1º CEB
uma pequena lembrança:
um saco-mochila verde,
cor de esperança e da concretização dos sonhos de
cada criança!
A CPCJ de Penalva do castelo

Julho 2022
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Dia da Criança - 1 de junho 2022
Dia de celebração para a CPCJ de Penalva do Castelo
Celebrámos nesta data, em
Penalva do Castelo, em estreita colaboração com Agrupamento
de Escolas, a Autarquia, Crianças e
Profissionais, o Dia Mundial da
Criança.
Assinalar esta data constitui
um ato relevante de cidadania,
pois contribui para a consciencialização de que, para além dos presentes para as nossas crianças,
importa sobretudo falar de direitos, de responsabilidades e também de desafios.
Esta efeméride assinalou-se pela primeira vez em
1950 por iniciativa das Nações Unidas, com o objetivo
de chamar a atenção para os problemas que as crianças
então enfrentavam, após a 2.ª guerra mundial.
Nessa ocasião, os Estados-Membros reconheceram que todas as crianças, independentemente da raça,
cor, religião, origem social, país de origem, têm direito a
afeto, amor e compreensão, alimentação adequada,
cuidados de saúde, educação, proteção contra todas as
formas de exploração e direito a crescer num clima de
Paz, Amor e de Segurança.
Trata-se de uma área de intervenção que exige
um trabalho contínuo, exigente e sempre renovado por
parte de toda a sociedade, representando para a CPCJ e
para os seus profissionais um permanente desafio, para
resposta efetiva e adequada à crescente complexidade
das problemáticas e da exigência na qualidade dos apoios e serviços prestados.
Para tal, contamos naturalmente com as entidades do setor social e solidário, com a resiliência e sentido de missão dos nossos profissionais, e com a academia, numa abordagem contemporânea, sustentada nas
evidências científicas, na reflexão sobre as práticas, na
inovação e gestão social.
A CPCJ de Penalva do castelo
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1ºCEB
VISITA DE ESTUDO A AVEIRO

farol e a imensidão do mar. Houve alunos que ainda
foram pisar a areia e molhar os pés.

Os alunos do 1.º ciclo do Agrupamento de Es-

No regresso, os alunos não demonstraram can-

colas de Penalva do Castelo realizaram uma visita de

saço, pelo contrário, vinham muito animados e satis-

estudo à “Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro”.

feitos.

As visitas distribuíram-se pelos dias 6, 13, 20 e 27 de

Todos gostaram da visita de estudo.

maio, tendo os transportes sido facultados pelo Municí-

Proporcionou-lhes novas vivências, que irão per-

pio de Penalva do Castelo e as entradas subsidiadas
pelas Juntas de Freguesia das respetivas Escolas do

manecer na sua memória.
Um bem-haja a todos os intervenientes.

Agrupamento.
Na Fábrica Centro Ciência Viva, cada turma
participou com entusiasmo em duas das seguintes atividades: Exposições, Laboratório, Oficina de Robôs,
Na Barriga do Caracol e Workshops. Como foi desenvolvida uma atividade no período da manhã e outra no
período da tarde, os alunos almoçaram no Parque da
Cidade.
Terminadas as visitas, à exceção do primeiro
dia, todos os alunos foram à praia da Barra, onde degustaram com agrado um gelado e puderam observar o

Julho 2022
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1ºCEB
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

ARTICULAÇÃO CURRICULAR
1.º e 2.º ciclos

Para assinalar o Dia Mundial da Criança, no
dia 1 de junho, o Município de Penalva do Castelo proporcionou a vinda da companhia AtrapalhArte à EBI de
Ínsua, para representar a peça “A Maior Flor do Mundo”, de José Saramago.
Participaram no teatro todos os alunos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do Agrupamento de
Escolas.
Embora a peça não fosse de fácil compreensão,
a encenação repleta de movimentos e alguma magia
cativou até os mais pequenos.
Foi um dia diferente que agradou às crianças.

No dia 3 de junho, no período da tarde, no âmbito da articulação curricular entre o 1.º e o 2.º ciclos, os
alunos da turma do 6.ºA, orientados pelas docentes
Lídia Almeida e Sara Castro, também Diretora de Turma, apresentaram, na Biblioteca Escolar, uma pequena
peça de teatro aos alunos do 1.º e 2.º anos de escolaridade.
A peça intitulada “Vem salvar o mundo!”…” e,
criada pelos alunos, procurou alertar e sensibilizar os
mais pequenos para a importância da preservação do
Meio Ambiente.
Foi uma peça enriquecedora e com muita música

Um bem-haja à Câmara Municipal, pela colaboração e dinamização da atividade.
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1ºCEB
“A AVENTURA DO GASPAR E
DA MARIA”

Foi uma tarde inesquecível para todos os nossos
pequenos grandes empreendedores!

O JARDIM E A ESCOLA
DE MÃOS DADAS

No âmbito do projeto WANTED – Escolas Empreendedoras da CIM (Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões), as mascotes Gaspar e Maria foram
recebidas no dia 23 de junho, na Loja do Cidadão, em
ambiente de muita alegria, criatividade e entusiasmo,
pelos alunos das cinco turmas com 4.º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas do Concelho.
Ao longo do ano, o Gaspar e a Maria interagiram com os alunos, explicando diferentes temas da
aventura e lançando vários desafios que os ajudaram a
criar os seus projetos de turma.
Neste sentido, coube aos alunos a apresentação de um jogo lúdico-pedagógico, inovador e diferenciador.
O projeto WANTED
tem como objetivo potenciar, nos alunos deste nível
de ensino, competências
pessoais e sociais inerentes a um perfil empreendedor, bem como sensibilizar, formar e educar crianças e professores para o
empreendedorismo, levando-os ao desenvolvimento
de um papel dinâmico,
com opiniões próprias e
autónomas.

Julho 2022

No âmbito da articulação curricular entre a Educação Pré-Escolar e o 1.º Ciclo, foi desenvolvido o projeto “ O Jardim e a Escola de mãos dadas”.
Este projeto tem como objetivo principal envolver
as crianças de 5 anos em atividades conjuntas com
alunos do 1.º ano de escolaridade, para se familiarizarem com as dinâmicas implementadas na sala de aula
do 1.º ciclo.
Pretende-se, desta forma, contribuir para uma
melhor integração dos alunos na escola do 1.º ciclo,
dando-lhes a conhecer os espaços e rever os colegas.
Todos os alunos participaram com interesse nas
atividades, que lhes proporcionaram novas experiências e momentos de convívio.

(Pinterest)
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1ºCEB
Santos populares
No dia 30 de junho, no âmbito do PAA, devido à
pandemia, os alunos da Educação Pré-Escolar e do 1.º
CEB não realizaram as marchas populares para toda a
comunidade, como era habitual.
Para manter a tradição, não faltaram música,
animação e marchas no recinto da Escola Básica Integrada de Ínsua, apresentadas pelos alunos do 1.º CEB.
Com seus arcos e balões marcharam com entusiasmo
à volta dos blocos da EBI.
Por fim, realizaram um desfile até à EscolaSede, onde dançaram uma marcha.
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1ºCEB
Projeto
“ExPlORAR E DEScObRIR…
O bAú DOS PORqUêS”

Atividade de maio
Como são as formigas?

Dando continuidade ao projeto “Explorar e Descobrir… O Baú dos Porquês”, que foi desenvolvido em
todos os Jardins de Infância do Agrupamento ao longo
do ano, foi apresentada/explorada, no mês de maio, a
atividade: “Como são as formigas?”.
No mês de junho e para conclusão deste projeto, foi realizada “A Festa da Ciência”, em que foram
apresentadas/exploradas

as

seguintes

atividades:

erupção vulcânica, enchimento de balões de forma alternativa, dança das cores, visualização de filmes em
holograma (ilusão ótica), programação/manipulação a

Atividade de junho

nível da robótica (com materiais existentes na Sala de

Pega monstros

Ambientes Inovadores do AEPC) e elaboração de pega
monstros (slime).
“A Festa da Ciência” foi extensiva a todas as
crianças do 1º ciclo.
Mais uma vez é de salientar a recetividade, o
interesse e o entusiasmo demonstrados pelas crianças
de todos os Jardins. Foi em clima de festa que se deu
por concluído este projeto, que deixou nos mais pequenos o interesse e o gosto pela Ciência.

Erupção vulcânica

A recetividade dos alunos do 1º ciclo superou
as nossas espectativas: o interesse, a atenção e o entusiasmo foram uma constante no recorrer da atividade. As experiências apresentadas foram do agrado de
todos, permitindo a manipulação de alguns dos materiais utilizados.
A todos os que contribuíram para que este
projeto se realizasse, o nosso “Muito obrigada!”

Julho 2022
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1ºCEB
Projeto
“ExPlORAR E DEScObRIR…
O bAú DOS PORqUêS” (cONT.)

Visualização de filmes em holograma
(ilusão ótica)

Enchimento de balões
de forma alternativa

Festa da Ciência
Os alunos do 1º A participaram com muito entusiasmo na atividade “Festa da Ciência”, inserida no projeto
“Explorar e Descobrir …. O Baú dos Porquês”, dinamizada
pelas educadoras.

Dança das cores

Programação/manipulação a nível da robótica
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1ºCEB
“Ler para Crescer”
Mais um ano
letivo a terminar e o
balanço final está a
chegar.
As turmas do
1º ano da EBI de
Ínsua desenvolveram, ao longo do
ano, o projeto “Ler
para Crescer”, o qual
consistiu em proporcionar
momentos
em família à volta de
um livro.
Pretendia-se, assim, sensibilizar as crianças para a
importância da leitura, estimular a aprendizagem e desenvolver competências.
Todos os Encarregados de Educação aderiram e participaram com empenho, proporcionando momentos enriquecedores, respondendo às curiosidades das crianças, ajudando-as a refletir sobre o que ouviam e o que observavam.
Agradecemos a colaboração dos Encarregados de
Educação neste desafio.

Visita de Estudo
Visita de estudo
É sinónimo de agitação
De experiências novas
E de muita diversão.
Não faltaram as merendas
E a boa disposição.

As Professoras do 1ºA e 1º B
da EBI de Ínsua

Atividades desenvolvidas
pelo 1.ºB
Mês do coração
No mês de maio, no âmbito do Projeto
EPS, os alunos do 1.ºB da EBI realizaram algumas caminhadas.
Como o tempo esteve agradável, foi
possível exercitar o corpo e a mente, de forma a desenvolverem hábitos saudáveis.
Depois de tanto esforço, soube bem
lanchar à sombra, para recuperar as energias.

Julho 2022

Página 45

“PENA JOVEM”

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1ºCEB
Dia da Criança
Os alunos do 1.º A participaram do teatro “A maior
Flor do Mundo” e elaboraram uma ventoinha onde estavam
espelhados alguns Direitos da Criança.
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Os alunos do 1ºA
foram caminhar e realizar
exercício físico.
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1ºCEB
Atividades desenvolvidas
pela Turma 3.º/4.º A

Podem ver o resultado do nosso trabalho no seguinte link:
https://www.youtube.com/watch?v=J9DFGaJhNWw

De acordo com o projeto EPS, no dia 20 de maio, os
alunos do 3.º e 4.º A realizaram uma caminhada. Esta teve
como objetivo o desenvolvimento de hábitos de uma prática
desportiva equilibrada e saudável.
No final, não podia faltar um lanchinho, no largo de
Santo Ildefonso, em Esmolfe.

A professora e os alunos criaram um projeto na plataforma eTwinning, sob o tema «Shall we create a Tale?».
Foi um trabalho colaborativo entre alunos e professores de vários países.
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1ºCEB
Atividades desenvolvidas
pela Turma 3.º/4.º A (Cont.)
Trabalhos realizados pela turma do 3.º e 4.º A da EBI,
no âmbito do Dia Internacional da Família, 15 de maio.

Bee Smart
Contest
Chegou o final do ano letivo e, mais uma vez, todas as
turmas do 3.º e 4.º ano de escolaridade do Agrupamento de
Escolas de Penalva do Castelo participaram no concurso Bee
Smart Contest, no âmbito da disciplina de Inglês.
Este concurso, que faz parte do Plano Anual de Atividades, apresenta-se sob forma de um questionário na plataforma Kahoot e mobiliza os conhecimentos adquiridos na
Língua Inglesa ao longo do ano letivo, em cada ano de escolaridade. Individualmente ou em pares, os alunos escolhem
uma das quatro respostas disponíveis o mais rapidamente
possível e os pontos são atribuídos de acordo com o número
de respostas corretas às questões colocadas e a rapidez na
seleção das respostas.
O Bee Smart Contest envolveu todos os alunos numa
atividade lúdica e competitiva, tal como todas as crianças
gostam. Mais uma forma de desenvolver o gosto pela aprendizagem e estimular o espírito de equipa e competição saudável.
Felicitamos todos os participantes e recordamos, neste espaço, os vencedores de cada ano de escolaridade.

1.º
Lugar
2.º
Lugar
3.º
Lugar

3.º Ano

4.º Ano

Margarida Almeida

Rafael Santos

EB1 de Castelo de Penalva

4ºB, EBI de Ínsua

Tiago Martins

Carlota Ferreira

EB1 de Sezures

4ºA, EBI de Ínsua

Duarte Fernandes

Luana Ferreira

3ºB, EBI de Ínsua

4ºA, EBI de Ínsua

Muitos parabéns a todos os alunos!
(Continua na página seguinte)
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1ºCEB
Bee Smart
Contest

A professora de Inglês, Elisabete Ferreira

Julho 2022
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3º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO...
MATEMÁTICAMATEMÁTICAMATEMÁTICAMATEMÁTICA

CAMPEONATO ESCOLAR DE CÁLCULO MENTAL

7ºano

O grupo de professores de Matemática do Agru-

52290 participantes

7º ano

Turma

Posição no ranking

Beatriz Gonçalves

7ºA

528

Leonor Clemente

7ºA

544

Os alunos continuam também a demonstrar muito entu-

Mateus Ferreira

7ºA

189

siasmo nesta atividade. No dia 18 de maio, na Sala de

André Costa

7ºB

563

Ambientes Col@borativos de Aprendizagem, realizou-

Miguel Teixeira

7ºB

452

se a Grande Final Internacional do SuperTmatik - Cál-

Samuel Silva

7ºB

517

culo Mental (online), em que os nossos alunos obtive-

Diana Monteiro

7ºC

629

ram resultados bastante honrosos para a nossa escola.

Diogo Costa

7ºC

370

pamento continua a apostar nesta atividade no âmbito
do Cálculo Mental.
Este ano participaram alunos do 7º e 8º anos.

Este ano a competição internacional envolveu 52290
alunos do 7º ano e 41720 alunos do 8º ano.

8ºano

41720 participantes

Muitos parabéns! Ótimos resultados!
8º ano

Turma

Posição no ranking

Beatriz Correia

8ºA

428

Gonçalo Vieira

8ºA

108

Diogo Rodrigues

8ºC

439

Mário Albuquerque

8ºC

250

Martim Figueiredo

8ºC

276

Miguel Lopes

8ºC

524

Simão Silva

8ºC

93

Grupo de Professores de Matemática
do 3º Ciclo e Ensino Secundário
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3º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO...
O DAC do 12ºB no segundo semestre
Projeto

EXPOSIÇÃO
“ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS”

“Mundo do Trabalho – Saídas Profissionais”
Nós, alunos do último ano do ensino secundário, organizámos neste semestre oito videoconferências de temas distintos, dentro das áreas em que tínhamos mais interesse na turma: Ciências Biomédicas, Genética e Biotecnologia, Bioquímica, Ciências Farmacêuticas, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e Gestão.
Para tal projeto poder ter sido realizado, convidámos e entrevistámos jovens licenciados de cada uma
das áreas, que entraram há pouco tempo no mundo do
trabalho, aos quais agradecemos desde já pela sua simpatia e disponibilidade!
Ao longo das videoconferências, cada uma das
jovens entrevistadas descreveu o seu percurso académico, desde a saída do ensino secundário e posterior
entrada no ensino superior, à saída do ensino superior
e consequente entrada no mercado de trabalho. De
entre estes jovens, constatámos que nem todos exercem a profissão correspondente à licenciatura que tiraram. No entanto, todos trabalham e são felizes no que
fazem no seu dia-a-dia! Foi estimulante saber que uma
das jovens entrevistadas está a trabalhar no estrangeiro, tendo-nos transmitido uma perspetiva de vida diferente das dos demais entrevistados e despertado em
nós um bichinho maior, no sentido do contacto que
poderemos vir a ter com outras culturas.
Beneficiámos bastante com esta experiência, visto que pudemos conhecer diferentes perspetivas reais
e atuais acerca da vida académica e da entrada no
mundo do trabalho destes jovens, bem como ficámos a
compreender melhor o que as áreas do nosso interesse
nos poderão proporcionar um dia mais tarde, depois de
termos terminado o curso na universidade!

A Comunidade Intermunicipal de Viseu Dao-Lafoes
promoveu na nossa escola-sede uma exposiçao sobre
“Alteraçoes Climaticas” que foi visitada por todas as turmas do 3º CEB e do Ensino Secundario, entre os dias 18 e
24 de maio ultimo.
Todos os alunos participaram ativamente em diversas atividades com o objetivo de identificar a floresta como parte essencial no combate as alteraçoes climaticas e
responder a questoes como:
- Qual o papel das arvores como sumidouros de
carbono?
- Como e que as arvores sequestram carbono?
- Quanto carbono contem uma arvore?
- Como e que as alteraçoes climaticas globais afetam a biodiversidade local?
- A subida da temperatura afeta a quantidade de
peixes no rio?
- Os incendios poem em causa os nossos produtos
típicos regionais?
- Sera que daqui a uns anos encontraremos as mesmas paisagens florestais na nossa regiao?
Tratou-se de uma intensa aula de Ciencias, bastante
pratica e com bom feed-back por parte dos alunos de todas as faixas etarias!
A Interlocutora da Exposição
Professora Luísa Tavares

José Manuel Costa
e Diana Damil, 12ºB

(sites.google.com)
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3º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO...
O nosso lar precisa de obras
Todos nós vivemos num único mundo, ele que é a
nossa casa. Como tudo nesta vida, não é perfeito e tem
alguns problemas, grandes problemas, que tentamos
resolver, por muito complicados que sejam.
Primeiramente, acho que a saúde é um assunto
essencial nos tempos que vivemos. As condições a que
as nossas rotinas chegaram devido a um vírus já o torna
um dos maiores problemas nos dias de hoje. Estamos a
viver uma pandemia, algo que não se pensava viver fora da ficção.
Seguindo com algo não tão recente, na verdade já
está presente na sociedade há muitos e demasiados
anos, outro problema são os tipos de desigualdade social, principalmente o racismo. O ser humano já vive
neste mundo o tempo suficiente para uma pessoa ser
julgada desde o seu nascimento por conter na sua pele
pigmentos diferentes.

A importância do amor
O amor é um sentimento comum e essencial a
todos, seja na adolescência ou no envelhecimento, e
amar o próximo e sentir-se amado é, para mim, a mais
apaziguante forma de nos sentirmos felizes.
Quando se fala de amor,
pensa-se logo na paixão entre
duas pessoas/ um casal, mas o
amor é muito para além disso. O
amor é como um pequeno saco
que tem tudo de bom incluído.
Para haver amor, tem de haver
respeito, fidelidade, humildade,
entre outros, que fazem deste um
mundo melhor.
No amor, e como forma de amor, temos o afeto
que criamos perante os outros, nomeadamente as pessoas que nos são mais próximas, tais como amigos,
avós, tios, primos, e, como o mais bonito de todos, o
amor de mãe!

Por último, dos três grandes problemas, o mais
complexo é a poluição. Estamos a matar a nossa casa a
cada dia que passa e isso é muito preocupante. Só temos um mundo, que é este, não nos podemos dar ao
luxo de o destruir. Manter este lugar vivo e saudável é
nossa obrigação.

Contudo, à medida que os anos vão passando e
as pessoas vão envelhecendo, o amor vai-se perdendo, seja pela morte das pessoas próximas, ou até mesmo pelo esquecimento ou ausência dos filhos. Esta perda faz com que o sentimento de solidão se sobreponha, diminuindo o bem-estar.

Em síntese, todos nós sabemos dos problemas
que passamos todos os dias. O mundo é gigante, tem
problemas gigantes e nós temos, como obrigação, de
arranjar soluções gigantes. O trabalho de cada um é
essencial e, por isso, o meu grande apelo para que todos nós, unidos, trabalhemos para os resolver.

Assim, a meu ver e em jeito de conclusão, considero que o amor é de extrema importância na faixa
etária idosa, uma vez que estas são as pessoas que
têm mais facilidade em se sentirem sozinhas ou tristes,
necessitando de um carinho / um amor especial, que é
facilmente possível, quando é criado um incentivo dos
familiares, tais como os netos!
Maria Fernandes, 10ºA

Diogo Oliveira, 10º A

(mudaromundo.pt)

(Produção escrita na disciplina de Português, em janeiro
de 2022: conceção de texto de opinião sobre os três
problemas mais graves do mundo atual)
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(Produção escrita na disciplina de Português, em maio
de 2022: conceção de texto de opinião sobre a importância do amor para o bem-estar dos idosos e a partir
da seguinte afirmação: “O amor é um sentimento que a
todos atinge a partir da adolescência. Os mais velhos
estão também a ele sujeitos.”)
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3º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO...
“Aquilo que os olhos veem
ou o Adamastor”
Agrupamento de Escolas
de Penalva do Castelo

“Aquilo que os olhos veem ou o Adamastor” é o
título de uma obra de Manuel António Pina, sugerida pelo PLN (Plano Nacional de Leitura) para o 8º
ano de escolaridade.

E foi esta mesma obra que constituiu o DAC da
turma B do 8º ano, cujo projeto interdisciplinar
congregou a participação de diversas disciplinas,
EXAMES «DELF SCOLAIRE» 2022

tendo o resultado do trabalho sido avaliado como
bastante satisfatório.

O nosso Agrupamento propôs dezassete alunos

Apresentamos, seguidamente, alguns dos tra-

para o exame DELF (Diplôme d’Études en Langue Françai-

balhos realizados pelos alunos na disciplina de Edu-

se), que decorreu na Escola Secundária de Viriato, em Vi-

cação Visual, aproveitando para apresentar os nos-

seu, nos dias 28 e 29 de abril. Assim, treze alunos realiza-

sos Parabéns!

ram o nível A2, duas alunas o nível B1 e dois o nível B2,
correspondentes ao Ensino Básico e Secundário, respetivamente. As docentes tiveram a preocupação de apoiar os
alunos inscritos, extra-aula e fora do horário letivo, realizando vários exames de anos anteriores, com o objetivo
de melhor os preparar e para que os mesmos se sentissem
mais confiantes perante este desafio que, para a maioria
dos envolvidos, era novo.
O nosso Agrupamento assumiu a deslocação dos
alunos, os quais foram acompanhados até Viseu, para realizarem as provas coletivas e individuais, pela professora
Isilda Albuquerque, que permaneceu juntos deles durante
todo o processo.
É pois com enorme prazer e satisfação que informamos que todos obtiveram o respetivo diploma com sucesso e distinção, enriquecendo, desta forma, o seu curriculum. A Comunidade Educativa, em especial as professoras de Francês e os respetivos Encarregados de Educação,
estão orgulhosos do trabalho e dedicação que estes alunos
revelaram e a todos felicitam.
As professoras de Francês- Grupo 320
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EXPOSIÇÃO DE ARTES VISUAIS
Inserida no Plano Anual de Atividades, realizouse mais uma mostra do grupo disciplinar de Artes Visuais, onde se encontra patente o trabalho realizado pelos alunos dos diferentes níveis do terceiro ciclo.
De caráter abrangente, a exposição é ilustrativa
de uma pequena parte do que foi feito dentro e fora da
sala de aula, pretendendo mostrar a multiplicidade/
transversalidade dos conteúdos materializados nas vertentes das artes plásticas, da fotografia, do design, entre outros.

PENA JOVEM
FICHA TÉCNICA

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

Enfim, … férias!!
Voltaremos em setembro!

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
PENA JOVEM ON-Line: www.espenalva.pt
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