
   Dezembro 2022  Página 1 

 

PRÉMIOS DE MÉRITO 

2021-22  

 

PÁGINAS 6 a 8 

NATAL NO AEPC 

 

 

Selos de Qualidade  
eTwinning  

 
O AEPC está de parabéns,  

pela distinção com o Selo de Qualidade eTwinning! 
 

(projetos “Friends Beyond Borders”  
e “Snail Mail in a Digital Age”)! 

 
 

PÁGINA 35 

 

PENA JOVEM entrevistou o ex-aluno 

 
António Jorge 

Borges  

de Pina,  

enólogo da 

Adega  

Cooperativa  

de Penalva  

do Castelo 

 

PÁGINAS  

24 a 26 

 
1º PRÉMIO NO CONCURSO 

“DELÍCIA DE MAÇÃ BRAVO DE ESMOLFE”  

 

CURSO PROFISSIONAL  
DE TÉCNICO  

DE COZINHA/PASTELARIA  
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EDITORIAL 

   
            

      O calendário 
anuncia o Natal, 
mas a Vida nem 
sempre se ajusta 

ao calendário e, 
por vezes, fica tu-
do virado do aves-
so. 

 
A paz e a harmonia que todos alme-

jamos nesta época do ano estão longe de 

serem alcançadas e dão lugar à guerra e 

ao caos, em plena Europa, deixando-nos 

cada vez mais fragilizados e desgastados 

para continuar a viagem e ajudar a cons-

truir projetos de vida para as novas gera-

ções. 

É neste contexto, tantas vezes tão ad-

verso, que me dirijo aos membros da co-

munidade educativa, para lhes dizer que 

não estão sós. Estamos no mesmo barco e 

necessitamos de nos unir para chegar a 

bom porto. 

Conto com a colaboração de todos e 

acredito que, no meio da adversidade, ha-

veremos de encontrar caminhos de espe-

rança.  

A todos, os meus sinceros agradeci-

mentos, votos de um bom trabalho e um 

Ano de 2023 cheio das maiores bênçãos 

pessoais e  profissionais. 

 
 

A Diretora 

 

Rosa Figueiredo 
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Organização semestral do ano letivo 

2022/23 

 
  O presente ano letivo iniciou-se no passado 
dia 16 de setembro, com a receção a todos os alu-
nos, desde a educação pré-escolar até ao ensino se-
cundário, pelas educadoras, pelos professores titula-
res de turma, no caso do 1º CEB, e pelos Diretores 
de Turma, no caso dos restantes ciclos do ensino bá-
sico e secundário. 

Na semana anterior, haviam já decorrido reu-
niões da Direção Executiva e do Professores Titula-
res de Turma e Diretores de Turma com os pais e 
encarregados de educação nos jardins-de-infância e 
nas escolas do Agrupamento, que visaram elucidá-
los sobre a organização do presente ano letivo e as-
petos do funcionamento dos jardins e escolas, bem 
como as reuniões de preparação do ano letivo por 
parte dos educadores, docentes e não docentes e a 
Receção a estes pela Direção Executiva e pelo Muni-
cípio, evento que decorreu no Auditório da Loja do 
Cidadão de Penalva do Castelo e que constou de 
uma reunião geral de docentes , seguida de bebere-
te no exterior do aldeamento turístico Eiras do Dão, 
nas Lages de Sangemil. 

 
 

 

 
De seguida, facultamos alguns dados refe-

ferentes ao calendário escolar, pelo segundo ano orga-
nizado em regime de semestralidade, e à rede escolar e 
respetiva evolução desde 2017/18. 

 

 
Interrupções letivas 

 

 

O NOSSO AGRUPAMENTO  

NO ANO LETIVO DE 2022/2023 

  INÍCIO TERMO 

 
1.º  

Semestre 
 

 

16 de 
setembro 

 

6 de fevereiro 

  
2.º  

Semestre 

  
13 de  

fevereiro 

 
9.º, 11.º, 12.ºanos – 7 de junho 
5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.ºanos – 14 de junho 
Educ. Pré-escolar e 1.º CEB – 30 de junho 

Interrupções Início Termo 
 
1.ª - Avaliação Formativa 

do 1.º semestre 

 
24 de novembro 

 
25 de novembro 

 
2.ª - Natal 

 
 

23 de dezembro 
 
 

2 de janeiro 

3.ª - Avaliação Sumativa do 
1.º semestre 

 
7 de fevereiro 

 
10 de fevereiro 

 
4.ª - Carnaval 

 
20 de fevereiro 

 
22 de fevereiro 

5.ª – Páscoa e Avaliação 
Formativa do 2.º     
semestre 

 
5 de abril 

 
14 de abril 
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   PRÉMIOS DO QUADRO DE EXCELÊNCIA  

         DO AGRUPAMENTO 

 
 PRÉMIOS “ALUNO EXCELÊNCIA – CRÉDITO AGRÍCOLA” 
 

Apó s um interregnó de dóis anós, devidó a  pandemia 

assóciada a  dóença COVID19, e a  entrega infórmal dó diplóma 

aós alunós que cóncluí ram ó ensinó secunda rió nó anó letivó 

anteriór, quer nó regime geral, quer nó regime prófissiónal, 

chegóu a vez de se retómar ó ató sólene anual de recónheci-

mentó dó me ritó dós alunós que se destacaram pelós resulta-

dós escólares óbtidós, de acórdó cóm ó precónizadó nó Regula-

mentó Internó dó AEPC, nó seu artigó 147º. 

Nó passadó dia 22 de dezembró, pelas 18h00, nó Sala ó 

Nóbre dós Bómbeirós Vólunta riós de Penalva dó Casteló, decór-

reu a sessa ó sólene referente aó anó letivó de 2021/22, cóm a 

presença dós alunós premiadós, adiante identificadós, alguns 

dós seus familiares e dós seus prófessóres, especialmente dó-

centes Titulares de Turma e Diretóres de Turma, bem cómó 

entidades óficiais. 

Na seque ncia de prótócóló existente cóm ó nóssó Agru-

pamentó de Escólas, a Caixa de Cre ditó Agrí cóla dó Vale dó Da ó 

e Altó Vóuga tambe m recónheceu e prócedeu a  entrega de um 

pre mió pecunia rió aós alunós que cóncluí ram ó ensinó ba sicó 

(2º e 3º ciclós) e ó ensinó secunda rió geral cóm melhór apró-

veitamentó, um pór cada cicló de ensinó. 

O artigó 147º dó Regulamentó Internó estipula que sa ó 

recónhecidós ós alunós que revelem excelentes resultadós es-

cólares, sendó ós Crite riós de Recónhecimentó ós que a seguir 

se transcrevem: 

1. Nó final dó 1º CEB, óbtença ó da classificaça ó de Mui-

tó Bóm a Pórtugue s, Matema tica e Estudó dó Meió 

e, peló menós, Bóm a s óutras a reas; 

2. Nó final dó 2º e 3º CEB, óbtença ó de ní vel 5 a tódas 

as disciplinas, óu ní vel 4 a uma e ní vel 5 a s restan-

tes; 

3. Nó final dó ensinó secunda rió, óbtença ó de me dia 
superiór a 17 valóres, nó casó dós cursós cientí ficó
-humaní sticós, e da melhór me dia, nó casó dós cur-
sós prófissiónais. 

 
A tódós ós alunós recónhecidós e premiadós, apresen-

tamós desde ja  as nóssas felicitaçó es e ós vótós para que cónti-

nuem a trilhar um percursó de sucessó. 

 

    A Direção do Agrupamento  

 
Prémio do Quadro de Excelência 

do Agrupamento 2022 

 

1º CEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cóntinua na pa gina seguinte) 

 

PRÉMIOS DE MÉRITO 2021-22 (I) 

 
ESCOLA 

 

 
ALUNO 

 

EB1 Roriz Yara Gomes Amaral 

 

EB1 de 

Castelo 

Ema Beatriz G. Pina 

Mariana Silva Costa 

Tiago Miguel M. Costa 

  

  

  

  

EBI de 

Ínsua 

Beatriz Gomes Manuel 

Carlota Gomes Ferreira 

Camila Castanheira Santos 

Mafalda Cardoso Cabral 

Miguel Pinto Rodrigues 

Luana José Ferreira 

Rafael Tavares Santos 

Rodrigo Lopes Santos 

Mónica Arminda Rolo 

Henrique Manuel F. Lopes 
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2º CEB                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º CEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SECUNDÁRIO GERAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Prémio “Aluno Excelência  

     Crédito Agrícola” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉMIOS DE MÉRITO 2021-22 (II) 

Ano de 

escolar. 
ALUNO 

  

6º 

Tiago Costa Albuquerque 

Inês Frias Marques 

Edna Carolina Cruz de Jesus 

Felícia Ferreira Tavares de Figuei-

redo Barbosa 

Ano de 

escolar. 
ALUNO 

  

9º 

Letícia Albuquerque Rocha 

Tomás Cardoso Cabral 

Francisco da Costa Ferreira 

Leonor Gomes Carvalho 

Pedro Miguel M. Magalhães 

Ano de 

escolar. 
ALUNO 

  

  

 

12º 

Rafael Coelho Martins 

Diana Gonçalves D’Amil 

Rui Tomás Almeida Loureiro Cabral 

Mariana Claro Domingos 

Bruna Martins Alexandre 

Francisca Albuquerque Silva 

Joana Isabel Carvalho Macário 

Raquel de Jesus Pais 

José Miguel Tavares Santos 

João Carlos Rebelo Lopes 

Beatriz Gomes Romão 

CICLO 
 

ALUNO E TURMA 
 

2º CEB Tiago Costa Albuquerque, 6ºA 

3º CEB Letícia Albuquerque Rocha, 9ºA 

SECUNDÁRIO 

Geral 

Rafael Coelho Martins, 12ºA 

(Ciências e Tecnologias) 
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Após dois anos de interrupção, devido à pande-

mia que condicionou a nossa vida desde março de 

2020, o AEPC envolveu-se na reposição da CANTATA DE 

NATAL a favor dos Bombeiros Voluntários de Penalva 

do Castelo. 

A noite do passado dia 22, último dia antes da 

segunda interrupção letiva do 1º semestre, ganhou as-

sim outro brilho com o envolvimento do nosso Agrupa-

mento e da Comunidade Educativa numa atividade que 

se revelou bem-sucedida, em que os principais interve-

nientes foram os alunos do 2º ciclo do ensino básico, 

orientados pelos seus professores, especialmente os 

que asseguram a componente curricular das expres-

sões artísticas, neste caso dos grupos disciplinares de 

Ed. Musical e Ed. Visual. 

 

 
PRÉMIOS DE MÉRITO 2021-22  

(Conclusão) 

 
SECUNDÁRIO PROFISSIONAL 

 

 

 

 

 

 

  
O público, em que se destacaram os pais / encar-

regados de educação e outros familiares dos alunos 

participantes, aderiu muito bem ao evento, tendo to-

dos comungado do mesmo espírito de solidariedade a 

favor dos nossos “soldados da paz” e dando assim mais 

sentido à quadra que atravessamos. 

 

 
 

CANTATA DE NATAL 

Ano de  
escolar. 

 
ALUNO  

 

 

12º  
Daniel Pina Duarte Rodrigues,  

do Curso de Cozinha/Pastelaria 
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   Ale m da óferta fórmativa dó chamadó re-

gime regular, em que se incluem a educaça ó pre -

escólar, ó 1º, 2º e 3º cicló dó ensinó ba sicó e ós 

cursós cientí ficó-humaní sticós dó ensinó secun-

da rió, ó Agrupamentó de Escólas de Penalva dó 

Casteló própórcióna igualmente óutra óferta - ó 

ensinó qualificante cónstituí dó pelós cursós 

prófissiónais - que, ale m da cómpónente de fór-

maça ó/educaça ó de ní vel secunda rió, cónfere 

tambe m um ní vel de qualificaça ó prófissiónal de 

ní vel 4, a  luz dó QEQ – Quadró Európeu de Qua-

lificaçó es, que cóntribui para a elevaça ó da qua-

lificaça ó / prófissiónalizaça ó da pópulaça ó que 

as frequenta. 

   Nó presente anó letivó e a funciónarem 

desde setembró u ltimó, cómó verdadeira ópça ó 

para muitós dós nóssós jóvens para cóncluí rem 

ó ensinó secunda rió, ós cursós prófissiónais sa ó 

frequentadós pór 54 alunós, ó que córrespónde 

a uma taxa de 32,14% nó universó dó ensinó se-

cunda rió (33,5% em 2020/21, 35,07 em 

2021/22), distribuí dós pelós 4 turmas / 2 cur-

sós, adiante referidós e cóm 3200/3300 hóras 

de duraça ó (3 anós): 

 

 

- Te cnicó de Cózinha/Pastelaria (1º, 2º e 3º 

anó); 

- Te cnicó de Eletrótecnia (1º, 2º e 3º anó); 

    Os cursós de 2º anó funciónam cómó tur-

mas separadas, enquantó ós de 1º e 3º anó se 

cónstituem cómó turma u nica óu agregada nas 

disciplinas cómuns aós dóis perfis prófissiónais 

e cómó turmas separadas nas disciplinas especí -

ficas de cada perfil. 
     
  Os cursós de 1º anó iniciara ó a cómpónen-

te  FCT - Fórmaça ó em Cóntextó de Trabalhó 

(esta gió em empresa) nó final dó presente anó 

letivó, enquantó ós restantes retóma -la-a ó, a 

partir dó final de abril de 2023. 

   Esta módalidade fórmativa e  apóiada e fi-

nanciada peló Prógrama Operaciónal Capital 

Humanó (POCH), nó a mbitó dó nóvó quadró có-

munita rió Pórtugal 2020 (2014-2020). 

 
 

Professor Francisco Guedes, 
Coordenador das OFERTAS QUALIFICANTES 

e do SGQ EQAVET 
 

 

 

OFERTA FORMATIVA QUALIFICANTE 

NO AEPC 



“PENA JOVEM” 

 Página 8  Dezembro 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA FORMATIVA QUALIFICANTE 

NO AEPC 

 

AEPC OBTEVE O 1º PRÉMIO  

NO CONCURSO 

“DELÍCIA DE MAÇÃ BRAVO DE ESMOLFE” DE 2022 

 
 O AEPC, através do seu curso profissional de Técnico de Cozi-

nha/Pastelaria, turmas de 1º e 2º ano (10ºC e 11ºD), conquistou o 1º 

prémio da VI edição do concurso que celebra esse fruto único surgido 

pela primeira vez na localidade de Esmolfe, há mais de 200 anos, 

evento que integrou o programa da XXVI Feira da referida maçã, reali-

zada no passado dia 9 de outubro. 

 O nosso produto concorrente, que recebeu o nome de “Flor de 

maçã Bravo de Esmolfe”, é um pequeno bolo em formato de flor circu-

lar, feito com ovo, açúcar de coco, leite de amêndoa, farinha de trigo, 

fermento de padeiro, sal, amêndoa, canela e, como não podia deixar 

de ser, maçã Bravo de Esmolfe. 

 Parabéns aos alunos envolvidos e à Formadora da componente tecnológica do referido curso profissio-

nal! 

---------------------------- 

 

  No dia 12 de novembro, as alunas Ana Patrícia Lopes Ferreira e Beatriz Ribeiro Fernandes, do curso de 

Técnico de Cozinha / Pastelaria – 3º ano, participaram no evento “Dia Europeu do Enoturismo”, promovido 

pelo Município de Penalva do Castelo, este ano na Adega Cooperativa local. Estiveram sob a sua responsabili-

dade a organização da mesa para a prova de vinhos e o serviço de degustação dos melhores néctares produ-

zidos pela Adega e respetivas harmonizações com sabores e aromas locais. 
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Decórrida a 1ª Fase dó cóncursó naciónal 

de acessó aó ensinó superiór 2022, divulgam-se ós 

resultadós nó que respeita aós alunós dó nóssó 

Agrupamentó. 

Dó tótal de 50 alunós que se candidataram 

na 1ª fase, a mais cóncórrida, naturalmente, 3 na ó 

fóram cólócadós. Dós 47 cólócadós, 29 cónsegui-

ram-nó na primeira ópça ó que fizeram em termós 

de cursó superiór pretendidó, 10 na segunda e 4 

na terceira ópça ó, só  para referir a grande maió-

ria.  

As Universidades de Aveiró e da Beira Inte-

riór (Cóvilha ) e ó Institutó Pólite cnicó de Viseu 

sa ó as instituiçó es de ensinó superiór que acó-

lhem maiór nu meró de estudantes penalvenses. 

Os cursós mais pretendidós fóram ó de En-

fermagem, cóm 7 cólócadós, Educaça ó Ba sica, cóm 

4 candidatós, Publicidade e Relaçó es Pu blicas cóm 

3 e Gesta ó, Serviçó Sócial, Cie ncias Farmace uticas 

e Farma cia cóm 2 alunós, seguindó-se óutras óp-

çó es cóm 1 alunó cómó Biótecnólógia, Cóntabili-

dade e Administraça ó, Cinema, Cie ncias da Educa-

ça ó, Cómunicaça ó Sócial, entre óutras. 

 

 

 

 
Desde ó iní ció dó presente anó letivó, 

realizaram-se as seguintes visitas de estudó: 

 - Os fórmandós dó curso profissional de Técnico 
de Eletrotecnia (meia turma 10ºC, 11ºC e meia 
turma 12ºC) visitaram: em 14 de óutubró, a ELÉ-
TRICA 2022 (Expósiça ó-feira de material ele tricó 
e eletró nica) e a CONCRETA 2022 (Expósiça ó- 

 

feira de Arquitetura, Cónstruça ó, Desenhó e Enge-
nharia), que decórreram na Expónór – Pórtó; em 14 
de dezembró, a empresa Fernando Ferro & Irmão, 
S.A., situada nó Ecó Parque Empresarial de Estarreja 
(ver nótí cia e imagens neste jórnal) . 

 - Pór sua vez, ós fór-
mandós dó curso pro-
fissional de Técnico 
de Cozinha/Pastela-
ria (meia turma 
10ºC, 11ºD e meia 
turma 12ºC) deslóca-
ram-se ate  Tentu gal, 
entre Cóimbra e Fi-
gueira da Fóz, em 3 de 
nóvembró, para parti-
ciparem num work-
shop alusivó a tódó ó 
prócessó de cónceça ó 
dó famósó pastel cóm 
ó mesmó nóme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Na tarde dó dia 20 de dezembró, ós alunós das três 
turmas do 5º ano cumpriram parte da róta de mu-
seus dó municí pió de Viseu, tendó visitadó ó Museu 
do Quartzo, lócalizadó nó Mónte de S.ta Luzia, nós 
arredóres da cidade, juntó de uma enórme cratera 
que resultóu da explóraça ó deste mine rió, ó segun-
dó mais abundante na Terra, durante lóngós anós, e 
ó Museu do Linho, situadó na aldeia de Va rzea de 
Calde (ver nótí cia desenvólvida e imagens neste jór-
nal). 

Acesso ao Ensino Superior 

2022 

A vida escolar em notícia 

Visitas de Estudo 
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No dia 14 de dezembro, pelas nove horas, as 

turmas do curso profissional de Técnico de Eletrotec-

nia, acompanhadas por três dos seus professores, saí-

ram da escola em direção a Aveiro, para visitar as mag-

níficas instalações da empresa “Fernando Ferro & Ir-

mão, SA”, localizadas no parque empresarial de Estar-

reja. 

Este grupo empresarial foi fundado por dois 

irmãos, em 1999, inicialmente numa garagem, e é 

composto atualmente por um total de 6 empresas. A 

Fernando Ferro & Irmão encontra-se especialmente 

vocacionada para as áreas da eletrónica e do automó-

vel, com clientes de referência a nível internacional, 

subdividindo-se em vários ramos: metrologia, retifica-

ção, fresagem, torneamento, erosão, automação in-

dustrial e maquinação.  

A aposta desta empresa foca-se no mercado in-

ternacional, investindo continuamente na inovação e 

nas tecnologias mais avançadas do mercado, para 

prestar serviços de alta qualidade em maquinação de 

precisão de peças e componentes em ligas metálicas, 

compósitos e plásticos de engenharia, nomeadamente 

com a utilização de robótica.  

 

Presentes globalmente, fornecem fabricantes de 

máquinas especiais, nomeadamente as indústrias au-

tomóvel, eletrónica, aeronáutica, alimentar e de mol-

des. 

Atualmente, a empresa, graças ao espírito de 

ambição e empreendedorismo evidenciado pelos 

administradores, tem ganho mais reconhecimento a 

nível mundial, estabelecendo parceria com marcas 

estrangeiras, e tem todas as condições para poder 

continuar a crescer.  

Foi uma visita muito interessante e enriquece-

dora, onde fomos muito bem recebidos. No final da 

visita, fomos até ao Fórum Aveiro, para almoçar e 

conviver, antes de regressarmos à nossa escola. 

Foi um dia diferente e bem passado! 

 
A turma do 11ºC  

 

 

 

 

 

 
 
 

A vida escolar em notícia 

Um dia diferente… 
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Nos dias 2 e 18 de novembro, os sindicatos liga-

dos à Educação e à Função Pública promoveram jorna-

das de greve dos professores, no dia 2, e de toda a Fun-

ção Pública (docentes e não docentes), no dia 18. 

A nível do AEPC, a adesão chegou aos 36,5% no 

segundo dia de novembro e ao 20% e 43,75%, respeti-

vamente, no dia 18, entre os docentes e não docentes, 

o que originou que, na escola-sede e na EBI de Ínsua, as 

atividades letivas tenham cessado às 12h30 e os alunos 

regressado a casa nessa altura. 
 

 

 

 
 
Na tarde do passado dia 23 de novembro, os 

alunos do 12º ano – cursos científico-humanísticos e 

profissionais deslocaram-se ao Auditório da Igreja No-

va, em Viseu, para assistirem ao espetáculo de teatro 

“PESSOALMENTE”, proporcionado pela Companhia AC-

TUS, com sede em Lisboa, e que permitiu aos alunos a 

apreensão e / ou consolidação dos conhecimentos rela-

cionados com a vida e a obra de Fernando Pessoa, poe-

ta modernista de grande prestígio da literatura portu-

guesa, objeto de estudo obrigatório na disciplina de 

Português (ver notícia neste jornal). 

 

 

 

 

    No final do passado dia 21, penúltimo dia antes 
da interrupção letiva do Natal e Ano Novo do 1º semes-
tre letivo, decorreu a Ceia de Natal dos Docentes e Não 
Docentes do Agrupamento. 

    Os alunos do curso profissional de Técnico de Co-
zinha/Pastelaria – 1º, 2º e 3º ano, sob a orientação das 
respetivas formadoras-técnicas que asseguram a com-
ponente mais prática do respetivo curso, empenharam-
se na preparação / confeção da ementa, na sua sala de 
trabalho habitual, a sala 4, o que se traduziu num exce-
lente repasto e momento de convívio e de partilha, à 
volta de sabores e iguarias bem familiares e alusivas à 
quadra que atravessamos. 

A vida escolar em notícia 

Greve afetou escolas  
do Agrupamento 

Teatro “PESSOALMENTE” 

CEIA DE NATAL DO AEPC 
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 O Ano Letivo teve início nas Bibliotecas do Agru-

pamento com dois grandes desafios: a promoção da 

leitura junto de todos os alunos, que frequentam as 

escolas que o integram, e a diversificação do fundo 

documental. Neste âmbito, muitos foram os novos 

livros chegados às escolas. A Comunidade Educativa 

conta agora com uma variedade de livros para serem 

lidos e explorados por todos aqueles que pretende-

rem fazê-lo. 

 Foram levadas a bom porto várias atividades em 

todas as escolas e jardins de infância, com a colabora-

ção dos professores dos diferentes ciclos de ensino e 

das educadoras de infância, para que todos os alunos 

pudessem contactar com as novas aquisições e tam-

bém com os livros já existentes, sempre adequados à 

faixa etária e aos gostos dos discentes. 

 No âmbito dos projetos “Escola a Ler”, “Leituras 

em Família” e “SOBE+”, a Biblioteca Escolar, em con-

junto com os diferentes parceiros, dinamizou ativida-

des de leitura e de sensibilização para a aquisição de 

competências de Literacia junto dos alunos, nomeada-

mente de Saúde Oral, em colaboração com o Centro 

de Saúde de Penalva do Castelo e com o Projeto EPS 

(Educação Para a Saúde).   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       No âmbito das comemorações do centenário do 

nascimento de José Saramago, Prémio Nobel da Lite-

ratura, decorreram atividades na BE da Escola Básica e 

Secundária, onde participaram alunos do 12.º ano - 

Cursos científico-humanísticos de Ciências e Tecnolo-

gias e de Línguas e Humanidades, bem como os Cursos 

Profissionais de Técnicos de Eletrotecnia e de Cozinha/

Pastelaria, os quais apresentaram e partilharam, oral-

mente, a sua experiência de leitura da obra “O ano da 

morte de Ricardo Reis”. Por sua vez, o aluno Dimas Pe-

dro, do 9.º A, apresentou a sua análise crítica face à 

obra “A maior flor do mundo”, também do nosso pré-

mio Nobel, perante a turma do 8.º C, cujos alunos le-

ram excertos de outros livros escritos pelo autor ho-

menageado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As Nossas Bibliotecas 
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 A BE tornou-se itinerante ao fazer chegar malas 

e caixas de livros às escolas e jardins de infância mais 

afastados da escola-sede do agrupamento, de forma a 

encurtar distâncias e proporcionar as mesmas oportu-

nidades para todos. 

 As turmas que integram, quer a Escola EBI da 

Ínsua, quer a Escola Básica e Secundária, vieram à BE 

da respetiva escola, acompanhadas pelos professores 

da disciplina de Português, participar em sessões de 

“Formação de Utilizadores” e requisitar o seu livro, a 

fim de iniciarem e/ou darem continuidade a um 

“Projeto Pessoal de Leitura”, que se pretende ser cada 

vez mais autónomo e responsável.  

(Continua na página seguinte) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As Nossas Bibliotecas 
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  Encontram-se também abertas as inscrições para 

o Concurso Nacional de Leitura – Fase Escolar, aberto 

ao 1.º Ciclo (3.º e 4.º anos), 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Se-

cundário, que decorrerá em fevereiro de 2023. 

 As Bibliotecas vestem-se também do Espírito de 

Natal e desejam a toda a comunidade educativa um San-

to Natal e um Ano Novo próspero. 

 Boas leituras! 

A professora-Bibliotecária 
Cláudia Cardoso 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As Nossas Bibliotecas 
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 Entre ós dias 14 e 17 de nóvembró, 

decórreu nó espaçó dós Ambientes Colaborativos 

de Aprendizagem, na escóla-sede, uma iniciativa 

nó dómí nió da capacitaça ó digital para alunós 

dó 1º cicló, a SEMANA DA ROBO TICA. 

Esta atividade insere-se na prómóça ó das 

tecnólógias nó ensinó ba sicó, nómeadamente na 

iniciaça ó a  prógramaça ó nó 1º cicló, cóm ó óbje-

tivó de ós alunós, desde tenra idade, criarem ha -

bitós de utilizaça ó das tecnólógias de módó ade-

quadó e cónstrutivó. 

A róbó tica nas escólas pretende desenvól-

ver cena riós de aprendizagem cóm robots, liga-

dós a  prógramaça ó e aó pensamentó cómputaci-

ónal, levandó ós alunós a aprender a criar, 

aprender a planear, aprender a resólver próble-

mas, cónstruindó algó cóm uma finalidade e 

própórciónandó tambe m a articulaça ó cóm cón-

teu dós das diferentes a reas dó saber. 

     

Grupo de professores  

de Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA DA ROBÓTICA 
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Corta-Mato Escolar 
 

 

O grupo disciplinar de Educação Física rea-

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

Mato escolar, inicialmente previsto para o dia an-

terior, mas, devido às condições climatéricas, em 

bora hora alterado, o que permitiu uma atividade 

muito mais agradável, com um belo dia de sol. 

Participaram alunos do 2º e 3º ciclos e do 

ensino secundário, os quais deram o seu melhor e 

abrilhantaram, mais uma vez, este acontecimento 

desportivo com enorme sucesso! 

Esta atividade teve como principal objetivo 

proporcionar a todos os alunos vivências desporti-

vas e hábitos de vida saudável, fortalecendo a ar-

ticulação entre os ciclos de ensino do Agrupamen-

to, assim como selecionar os melhores para o 

Corta-Mato Distrital. 

Foram apurados os seis primeiros de cada 

escalão/género, que vão representar o nosso 

Agrupamento na prova distrital, a realizar em Vi-

seu, no início do próximo ano de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi uma manhã despor-

tiva de excelência, vivenciada 

entre todos com um enorme 

convívio desportivo! 

O grupo disciplinar de 

Educação Física agradece o 

bom comportamento e a parti-

cipação de todos os alunos, 

professores, auxiliares e cola-

boradores que, de alguma for-

ma, contribuíram para o su-

cesso desta grandiosa ativida-

de. 
 

O Coordenador do CDE 
 

 
DESPORTO ESCOLAR 
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     O Agrupamento de Escolas de Penalva do 

Castelo está, mais uma vez, a desenvolver o pro-

grama do Parlamento dos Jovens no Ensino Bási-

co e no Ensino Secundário. A SAÚDE MENTAL 

DOS JOVENS – QUE DESAFIOS? QUE RES-

POSTAS? é o tema proposto para este ano, para 

todos os ciclos de ensino envolvidos. 

 

     O programa Parlamento dos Jovens é or-

ganizado pela Assembleia da República (AR), em 

colaboração com outras entidades, com o objetivo 

de promover a educação para a cidadania e o in-

teresse dos jovens pelo debate de temas de atua-

lidade. 

 
     O programa desenvolve-se em várias fa-

ses, ao longo do ano letivo, e tem como objetivos: 

Incentivar o interesse dos jovens pela participação 

cívica e política; sublinhar a importância da sua 

contribuição para a resolução de questões que 

afetam o seu presente e o futuro individual e cole-

tivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos 

órgãos do poder político; dar a conhecer o signifi-

cado do mandato parlamentar e o processo de 

 
 

decisão da Assembleia da República (AR), en-

quanto órgão representativo de todos os cidadãos 

portugueses e incentivar as capacidades de argu-

mentação na defesa das ideias, com respeito pe-

los valores da tolerância e da formação da vonta-

de da maioria. 

 
      Até ao final do primeiro semestre letivo, de-

corre a primeira fase - a fase de escola – e os 

nossos jovens estão a organizar-se em listas e a 

debater o tema para redigirem as suas propostas. 

 
     Estão previstas para janeiro a realização da 

campanha eleitoral e as respetivas eleições, bem 

como a realização de um debate com a presença 

de um deputado da nação. 

 

 

Professoras dinamizadoras no AEPC 

 

Maria do Céu Gonçalves (Ensino Básico) 

 
Judite Assis (Ensino Secundário) 

 

PARLAMENTO DOS JOVENS 2022/2023 



“PENA JOVEM” 

 Página 18  Dezembro 2022

eTwinning – A comunidade de escolas europeias 

  
 
 
 
 

 
 

 O eTwinning é a maior comunidade de escolas 

da Europa cujo principal objetivo é a criação de re-

des de trabalho colaborativo, com recurso às TIC, de 

forma a desenvolver o espírito de cidadania euro-

peia. 

 Na disciplina de Inglês no 1º ciclo, o eTwinning 

é integrado no currículo com intuito de promover ex-

periências de aprendizagem interculturais estimulan-

tes, desenvolver diversas competências, nomeada-

mente as competências comunicativas na língua in-

glesa, em contextos significativos, e motivar para va-

lores como o respeito pelo outro e a tolerância. 

   

 

 

   
    

 

  

No terceiro ano de escolaridade, com o projeto A 

Friend is a Treasure, pretende-se construir laços de 

amizade entre crianças de diferentes países, sendo 

o inglês a língua de comunicação.  

 

(Continua na página seguinte) 

    APRENDER E CRESCER  

COM PROJETOS  
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eTwinning – A comunidade de escolas europeias 

  
 
 
 

 

    
 O projeto conta com o trabalho colaborativo 

entre 5 escolas de diferentes países: Grécia, Itália, 

Espanha, Polónia e Portugal. 

 No quarto ano de escolarida-

de, com o projeto Learn En-

glish with eTwinning School, 

os nossos alunos estão a 

construir uma escola eTwin-

ning virtual em colaboração 

com escolas parceiras da Tur-

quia, Espanha, Polónia e Ro-

ménia.  

 
   

   

  
  Até ao momento, várias atividades foram desen-

volvidas nestes dois projetos anuais, tendo culmina-

do, em todas as escolas envolvidas, a construção de 

árvores de Natal decoradas com os postais de Natal 

recebidos das escolas parceiras.  

  Com os alunos do 3º ano (A Friend is a Treasu-

re) realizou-se, ainda, uma videoconferência em que 

todos os parceiros apresentaram as suas árvores de 

Natal e, para celebrar o Natal, a amizade e a inter-

culturalidade, todos cantaram uma canção de Natal 

na sua língua materna. 

Elisabete Ferreira, professora de Inglês 

 

    APRENDER E CRESCER  

COM PROJETOS  
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Nó dia 6 de dezembró, em articulaça ó 

cóm a Biblióteca Municipal, alguns alunós dó en-
sinó secunda rió, dó Agrupamentó de Escólas de 
Penalva dó Casteló, estiveram presentes numa 
aça ó de sensibilizaça ó sóbre a inclusa ó, cónduzi-
da peló óradór Pauló Gómes, antigó alunó desta 
escóla, que, de fórma elóquente e assertiva, aler-
tóu para as cóndiçó es e próblemas das pessóas 
cóm deficie ncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante esta semana inclusiva, na Escóla 
Ba sica de I nsua, tódós ós alunós, prófessóres e 
assistentes óperaciónais escreveram mensagens 
inclusivas, num mural de amizade. 

 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

“Dia Internacional da Pessoa com Deficiência''  

3 de dezembro 
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Num ambiente de entreajuda e partilha, 

alunós e prófessóres, cóm materiais recicladós e 

reutilizadós, criaram prese piós especiais, cóm 

uma mensagem de Paz, Amór e Inclusa ó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Alguns alunós, nó a m-

bitó dós festejós dó Hallowe-

en, prómóvidós peló grupó de 

Ingle s dó 3º cicló e ensinó se-

cunda rió, participaram nó 

cóncursó de ma scaras de Hal-

loween. 

O alunó Franciscó Silva, dó 7.ºC, ficóu em 

1.º lugar, cóm uma criaça ó divertidamente as-

sustadóra. 

 

 

 

 
 

Nó iní ció deste anó letivó, realizaram-se 

diversas atividades nó interiór e exteriór da es-

tufa, cóntribuindó para ó desenvólvimentó de 

cómpete ncias relaciónadas cóm a próduça ó 

agrí cóla sustenta vel e bióló gica, sementeiras 

óutónais, plantaça ó de hórtí cólas e repróduça ó 

de plantas órnamentais.  

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Exposição 

de Presépios 

“Educar com a horta” 

Halloween 
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Nó passadó dia 28 de óutubró, realizóu-se a 

eleiça ó dós ó rga ós sóciais da Assóciaça ó de Estudan-
tes da Escóla Ba sica e Secunda ria de Penalva dó Cas-
teló (AEPC).                

Cóncórreram duas listas, a S e a P, tendó có-
mó cabeças de lista ós alunós Patrí cia Ferreira e 
Franciscó Bernardó, ambós da turma 12ºC – cursó 
prófissiónal de Te cnicó de Cózinha/Pastelaria. 

A campanha eleitóral decórreu num ambien-
te de grande animaça ó e de assinala vel córdialidade 
e respeitó entre as duas listas cóncórrentes, 
na ó se tendó registadó qualquer incidente, 
ó que dignifica e valóriza ós alunós e a escó-
la, em geral.  Póre m, nem só  de espeta culó, 
mu sica e dança fói pautada esta campanha. 
A mesma incluiu um debate entre ós dóis 
candidatós, móderadó pela Educadóra Sóci-
al Vera Campós, em que fóram expóstas e 
questiónadas as cómpete ncias e as ideias de 
ambas as listas, perante uma plateia repre-
sentativa dós alunós da escóla. Mais uma 
vez, ambós ós candidatós revelaram, nó de-
córrer deste debate, valóres de cidadania baseadós 
em respeitó e empatia. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

            Num univer-
só de 340 alunós, ha  a 

registar a participaça ó de 220 alu-
nós, óu seja, 64,7%, tendó a lista S 
óbtidó 126 vótós (57,1%) e a lista P 
87 vótós (39,4%). 

 
       A cerimó nia de tómada de 
pósse dós nóvós ó rga ós sóciais da 
Assóciaça ó de Estudantes decórreu 
nó dia 16 de nóvembró, na sala de 
cónví vió dós alunós, tendó incluí dó 
um mómentó musical prótagóniza-
dó pelas alunas Maria Fernandes e 
Catarina Sóusa, dó 11ºA. Esta ceri-
mó nia cóntóu cóm a participaça ó 
dós ó rga ós da unidade órga nica, 
entidades da cómunidade e, natu-
ralmente, dós alunós.  

   Tómaram a palavra a Diretó-
ra dó Agrupamentó, Prófessóra Ró-
sa Figueiredó, ó Vice-Presidente da 
Ca mara Municipal, Jóse  Laires, e a 
nóva Presidente da Direça ó da As-
sóciaça ó de Estudantes, Patrí cia 
Ferreira. 

 

(Continua na página seguinte) 

 

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 

PATRÍCIA FERREIRA, DO 12ºC,  
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Apó s este mómentó de discursós, baseadós 
em cómprómissó, mótivaça ó, apóió, hónra e incenti-
vó, ócórreu um pequenó lanche-cónví vió entre ós 
presentes. 

A lista S, presidida pela aluna Patrí cia Ferrei-
ra, cativóu ós alunós da Escóla-sede dó Agrupamen-
tó de Escólas de Penalva dó Casteló, peló que, cómó 
diz Antóine de Saint Exupe ry, “tu te tórnas eterna-
mente respónsa vel pór aquiló que cativas”. Pór issó, 
ma ós a  óbra nesta nóva missa ó!  Missão  

 
Vera Campos, Educadora Social no AEPC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Como te chamas e que idade tens? 

- Chamo-me Patrícia Ferreira e tenho 17 anos. 

2. Que ano e Curso estás a frequentar? 

- Frequento o 12ºC – Curso Profissional de Cozinha/

Pastelaria. 

3. Conta-nos como surgiu a ideia de formação desta lista 

para as eleições da Associação de Estudantes. 

- A minha turma decidiu criar uma lista, no ano passado. 

Sempre quisemos contribuir para mudar algo na escola por-

que nem sempre os nossos colegas, em anos anteriores, 

conseguiram fazê-lo, talvez por falta de incentivo, de deter-

minação e por questões de burocracia. Nós temos vontade 

e o grupo é bastante unido. Tem de ser um trabalho de gru-

po. E também temos uma relação de amizade com a lista B. 

4. Por quantos elementos é constituída a lista e que anos 

frequentam esses alunos? 

- A lista é constituída por cerca de 40 elementos. Nós decidi-

mos integrar alunos dos diversos anos de escolaridade, para 

conhecermos melhor os seus objetivos, para os chamarmos 

a incluírem-se na escola, … 

5. Explica-nos quais são os vossos principais projetos. 

- Tivemos a iniciativa de organizar uma “Caixa de Sugestões”, 

para os alunos dizerem o que entendem que se deve mudar 

na escola, por exemplo; a disponibilização de produtos ínti-

mos femininos, sobre o que já falámos com a Diretora, pro- 

 

 

 

 

 
fessora Rosa Figueiredo (o Curso de Eletrotecnia vai colabo-

rar connosco e fazer a caixa); a organização de festas, para 

os alunos se divertirem e a escola não ser apenas a pressão 

das aulas, o estudo e os trabalhos de casa; a organização de 

torneios e de palestras sobre temas atuais (preconceito, ra-

cismo, etc), para abrir a mente dos alunos.  

6. Conta-nos como te sentiste depois de conhecer os resul-

tados. 

- Senti-me muito feliz, sinceramente. De início, achava que 

não iríamos ganhar, porque a nossa campanha também foi 

um pouco na base dos temas do racismo e LGBT. Quando 

saíram os resultados, abraçámo-nos, chorámos…  

7. Na tua opinião, quais as características que um candidato 

a Presidente da AE deve ter? 

- Deve ter responsabilidade, acima de tudo, e ter uma grande 

preocupação com os alunos.  

8. No contexto da sociedade atual, o que pensas da forma-

ção dos jovens e da respetiva inserção no mundo do tra-

balho? 

- Acho muito importante a existência dos Cursos Profissio-

nais. Para quem não quer seguir para o Ensino Superior, é 

uma forma de termos formação específica, qualquer que 

seja a área, e de entrar mais cedo no mercado de trabalho. 

Os outros percursos, mais virados para as Universidades, 

aprofundam bastante mais os conhecimentos, mas tam-

bém requerem mais anos de estudo e dedicação. No fundo, 

todos são necessários e importantes para a sociedade. Ca-

da qual escolhe o percurso que entende melhor. O impor-

tante é que se sinta bem e tenha uma ou várias saídas pro-

fissionais. E, hoje em dia, também já não é obrigatório que 

a escolha de uma profissão seja para toda a vida. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Entrevista conduzida pelo Clube de Jornalismo 
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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 14 anos, coube agora a vez a um ex-aluno que cumpriu o 1º ciclo na ex-
escola primária da Vila, concluído em 1988. Seguiu-se a EB2/3/S, hoje escola-sede, 
em que concluiu o 2º e o 3º ciclo do ensino básico, em 1993, e do ensino secundário 
em 2003, através da frequência do curso tecnológico de Administração, pertencente 
ao agrupamento 3 – económico-social, e do curso geral do ensino recorrente por uni-
dades capitalizáveis, no regime noturno, já que iniciou a vida profissional nesse período, em simultâ-
neo, ora na Adega Cooperativa local, em trabalhos sazonais, ora como colaborador da fábrica automó-
vel do grupo PSA de Mangualde. 

Seguiu-se a retoma e o prosseguimento de estudos na Escola Superior Agrária do IPV – Instituto 
Politécnico de Viseu, com a frequência e conclusão da Licenciatura em Engenharia Agrónoma e Enolo-
gia, em 2008. 

Em termos profissionais, começou a exercer de imediato as funções de Enólogo, nas empresas 
Quinta Vale do Cesto, no concelho de Oliveira do Hospital, Fundação Dr. António Vieira, no concelho de 
Seia, Quinta do Gato, na região de Lafões, e na Adega Cooperativa de Penalva do Castelo, sendo atual-
mente o responsável máximo pelos vinhos e espumantes aqui produzidos. 

Referimo-nos a António Jorge Borges de Pina, com quem conversámos num destes dias de de-
zembro e no seu local de trabalho principal, a Adega Cooperativa de Penalva do Castelo. 

 
- Recuando no tempo, que memórias guarda do seu 
tempo de estudante, primeiro na Escola Primária da 
Vila e depois na escola básica e secundária? 

- Recordo-me de muitas coisas, principalmente dos colegas e 
amigos que fiz naquela altura, talvez um dos melhores tem-
pos da nossa vida. Brincávamos, com brincadeiras muito 
diferentes das de hoje, mais simples, mas também diverti-
das. Não havia telemóveis em computadores. Jogávamos à 
bola, ao “Aí vai alho”, andávamos a correr uns atrás dos ou-
tros, sempre ao ar livre, por vezes, no rio, sem a preocupa-
ção de apanharmos uns pingos de chuva, os nossos pais não 
nos levava à escola… (risos), era um guarda-chuva para três 
e íamos por ali acima… Era muito diferente dos dias de hoje.  

- Há algum episódio em especial, desses tempos de 
estudante, que tenha sido especialmente marcante e 

  
queira partilhar connosco? 

- Lembro-me de um episódio que 
me marcou bastante. Eu nunca fui 
bom aluno a Matemática. Mas, uma 
vez, concorri às Olimpíadas de Ma-
temática e fiquei nos primeiros luga-
res. Foi talvez, um dos dias mais feli-
zes da minha vida na escola.  

O professor “não dava nada por 
mim” e depois até acabei por conse-
guir obter melhores resultados do 
que os meus colegas com maior ape-
tência por essa disciplina.  

(Continua na página seguinte) 

 

 

 

 

 

 

O nosso ex-aluno de 
hoje, aquando da 

sua passagem pela 
EBS. 
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- No seu percurso de vida, interrompeu os estudos no 
ensino secundário. Alguma razão para tal? 

- Interrompi porque “chumbei” e os meus pais entenderam 
que eu não poderia ficar “à boa vida”… Então, fui trabalhar 
para a Citroen; entretanto, fui para a tropa, onde estive du-
rante um ano. Quando saí, como sentia que já gostava muito 
desta questão dos vinhos e da Adega, voltei a estudar.  

- Retomou com o ingresso no ensino superior. Porquê 
a opção pela Engenharia Agrónoma e Enologia? 

-  Eu nunca tive vinhas, mas, a determinada altura, no final 
de um Verão, em 2005, vim para aqui fazer a vindima sazo-
nal. E foi “amor à primeira vista”. Decidi que era isto que eu 
queria fazer, trabalhar com o vinho. Mas, daí até as coisas 
acontecerem, levou tempo. Terminei o 12º ano à noite, con-
corri à Universidade e fiz o Curso de Engenharia Agrónoma, 
variante de Viticultura e Enologia. Entretanto, já fiz várias 
formações neste âmbito, para ir aprendendo sempre mais e 
me ir atualizando progressivamente. Não podemos ficar pa-
rados.  

- O curso correspondeu às suas expetativas? 

-  Sim, de facto, mas quando aprendemos mais é depois 
quando saímos e nos inserimos no mundo do trabalho. An-
damos cinco anos numa espécie de círculo, aprendemos 
muita teoria, em que alguns tópicos, por vezes, até já nem 
se implementam atualmente. Quando começamos a fazer os 
estágios profissionais é que começamos a aprender, de um 
modo mais concreto e específico, o que é o mundo dos vi-
nhos, da agricultura, … 

- Quais são as suas funções na Adega Cooperativa e nas 
outras empresas? 

-  Aqui na Adega Cooperativa, sou o responsável de Enologia, 
da qualidade, da produção, de tudo o que diga respeito aos 
vinhos (encomendas, lotes, os vinhos que vão para cada 
mercado). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nas outras empresas, já tenho a verten-
te da vinha. São coisas mais pequeni-
nas, enquanto aqui é um mundo, um 
“cargueiro especial”. As outras são bar-
quinhos pequeninos, em que fazemos 
um enchimento por ano. Depois, temos 
a vinha, que é espetacular. Recebemos 
a matéria prima e podemos transformá
-la; aqui, é feita por outros.  

Nas quintas, conseguimos controlar todo o processo, do iní-
cio até ao fim, com tempo para pensar. Aqui, começamos no 
início de uma campanha a preparar as coisas para cinco 
anos: para onde é que há de ir este vinho, quais as castas, 
que tempo vai necessitar de estar nas cubas…, é diferente!  

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

- Tudo! Eu adoro isto. É um mundo em que temos de estar 
quase 24h disponíveis. Então na vindima… é desde as 6h da 
manhã de um dia até às 2h da manhã do dia seguinte, sem 
parar, de segunda a sexta, e, muitas vezes, até ao fim de 
semana. Depois temos de acompanhar os clientes, de estar 
presentas em provas,… É uma atividade que exige muito de 
nós. Temos de gostar mesmo muito disto para seguirmos 
por esta profissão.  

- Como caracteriza o nosso País, em termos de Viticul-
tura e Enologia? 

- Somos um país pequenino, mas com tanta diversidade! 
Temos imensas regiões, começando nos Verdes, Douro, 
Bairrada, Dão, Tejo, Alentejo, Algarve, tudo com perfis dife-
rentes… É fantástico! 

- E a nossa Região Demarcada do Dão, onde nos inse-
rimos? 

- Estamos na sub-região de Castendo (são 7 sub-regiões). A 
Adega de Penalva é o maior produtor do Dão. Também ven-
demos a outros engarrafadores, para colocarem a sua mar-
ca, o seu rótulo. 

- Se fosse Ministro da Agricultura, tomaria alguma 
medida em especial, que sente que é absolutamente 
necessária? 

- É um país onde ainda há muita burocracia. Nós queremos 
fazer qualquer coisa e é preciso, primeiro, tratar de uma 
série de documentos… Para exportar um vinho, por exem-
plo, precisamos de um documento pelo qual temos de pagar 
150 euros... 

(Continua na página seguinte) 
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- Qual o vinho que até hoje lhe deu mais prazer conce-
ber? Porquê? 

-  Foram tantos! Vou falar de um vinho que está muito na 
moda. Foi um desafio que me lançaram em 2017, quando 
vim para a Adega de Penalva. Estava aqui o professor Virgílio 
e desafiou-me a fazer um vinho diferente, que hoje é icónico 
e que está a ser um sucesso de vendas no estrangeiro. É um 
vinho de maceração pelicular, que fermentou e estagiou um 
mês, com as vindimas, com cor dourada, muito gastronómi-
co, diferente. É como faziam os nossos avós antigamente. 
Vindimavam, colocavam as uvas no lagar, os brancos. É um 
vinho branco que fermentou como se fosse o vinho tinto, 
com o mosto, originando um vinho dourado, mais rico em 
aromas, mais gustoso, que durava mais tempo. Ainda não 
tem muita aceitação no mercado nacional, mas está a cres-
cer…  

- Se não fosse Enólogo, que outra atividade profissio-
nal o poderia seduzir? 

-  Sempre gostei de História. Poderia ser o outro ramo pelo 
qual eu teria seguido. 

- Na sua opinião, qual o melhor vinho da Adega de Pe-
nalva?  

-  São todos bons… Talvez, o Reserva tinto, ou também o 
branco, mas o tinto brilha onde quer que vá, ganha prémios, 
tem sempre boa crítica, é muito bem aceite. Atualmente, é 
talvez o mais icónico aqui da Adega. 

- O que gosta de fazer como ocupação dos tempos li-
vres? 

- Antes, gostava de pescar, agora não tenho tempo. Tam-
bém gostava de jogar à bola, agora não posso. Como tam-
bém trabalho noutras quintas, absorve-me muito. Saio da-
qui, vou a correr para além… Tenho apresentações de vinhos 
aqui e além, em Viseu, em Lisboa, é sempre a andar… O pou-
co tempo que tenho livre é para tentar estar com os meus 
filhos. 

- Aprecia viver em Penalva do Castelo? Porquê?  

-  Adoro viver em Penalva do Castelo. É uma terra tranquila, 
é segura, estamos perto de tudo, temos uma boa escola, 
farmácias, estou a 5 minutos do trabalho, estamos a uma 
hora da praia e a uma hora da Espanha, temos Viseu a cerca 
de 30 minutos, … Acho que estamos bem localizados. 

- Tem acompanhado o Mundial de Futebol no Qatar?  

(Se não) Porquê?  

(Se sim) Acredita que Portugal se torne campeão mun- 

 

dial, pela primeira 
vez?  

-  Houve alguns mo-
mentos em que acredi-
tei que poderíamos 
ganhar. Mas, depois, 
quando vi o Ronaldo a 
deixar de ser convoca-
do (eu sou um fã e 
acho que não devemos 
esquecer-nos dele), … 
Inicialmente, achei que 
chegaríamos à Final.  

Penso que o treinador 
agiu mal em relação ao 
Ronaldo.  

Uma equipa não pode ter aspiração a ganhar, deixando no 
banco o seu melhor jogador. Foi pena!  

- Obrigada pela disponibilidade e um Feliz Natal! 

Entrevista conduzida por: 

Maria Fernandes e Matilde Vieira, 11ºA 
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Penalva Vila Encantada 
 

 

Nos dias 17 e 18 de dezembro, a Câmara Muni-
cipal promoveu na Loja de Cidadão o projeto “Penalva 
Vila Encantada” – Mercado de Natal, em que foram re-
alizadas diversas atividades. 

Durante os dois dias, decorreu o Mercado de 
Natal com produtos e sabores locais, mostra e venda 
de artesanato, Casa do Pai Natal, Pinturas faciais e mui-
ta animação para todas as idades. 

No dia 17, a Tuna Realense apresentou o Me-
dley de Natal, seguida da Tuna de São Martinho de Pin-
do com músicas de Natal. Para animar os miúdos e gra-
údos, decorreu o espetáculo musical “É Natal outra 
vez”. A finalizar a tarde, a Associação Cultural Recreati-
va Social Desportiva União da Encoberta realizou um 
concerto intitulado “Memórias de um povo”. 

No dia 18, durante a manhã decorreu o Passeio 
de BTT “Natal a Pedalar”, organizado pelo Grupo Des-
portivo do Bela Vista. À tarde, a Banda Musical e Recre-
ativa de Penalva do Castelo realizou o “Concerto de 
Natal”, no edifício-sede. Depois, na Loja de Cidadão, a 
Associação Desportiva Cultural Recreativa de Pindo 
promoveu o Auto de Natal. O Rancho Folclórico de Pe-
nalva do Castelo apresentou Músicas de Natal e, a en-
cerrar o dia, Zé Mágico apresentou o espetáculo “Das 
coisas nascem as coisas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Espetáculo: "Um Homem  
Desocupado", de Zé Mágico  

  
 

No dia 11 de dezembro, a Loja de Cidadão aco-
lheu o espetáculo "Um homem desocupado”, o mais 
recente trabalho de Zé Mágico, uma proposta que inte-
gra a programação desenvolvida pela Comunidade In-
termunicipal Viseu Dão Lafões. 

Neste espetáculo, foi feita uma reflexão sobre a 
importância do ócio ou a “utilidade do inútil”. 

Muitas são as reflexões sobre essa realidade e de 
que forma podemos ter a certeza de que aquilo que 
entendemos como a importância do ócio ou a 
“utilidade do inútil” seja uma das respostas para um 
futuro não globalizado, onde vivemos um vagar, como 
naquela hora.  

O futuro onde vivemos, o imaginado, nunca 
coincide com o futuro que imaginámos. Talvez porque 
o imprevisto tecnologia age como sujeito inconsciente 
da história, dando forma ao mundo e ao humano, tor-
nando-se no principal instrumento que desenha o futu-
ro. 
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Espetáculo teatral "NÃO",  
de Giacomo Scalisi 

 
          A Loja de Cidadão 
acolheu, no dia 10 de 
dezembro, a peça de 
teatro "Não", da com-
panhia Teatro Viriato, 
uma proposta que in-
tegra a programação 
desenvolvida pela Co-

munidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões. 
O espetáculo é criado a partir dos livros "Paz 

Traz Paz", "O Livro do Ano" e de alguns textos inéditos 
de Afonso Cruz, que surgiram da troca de ideias entre 
Giacomo Scalisi e o escritor. 

Uma criação que parte da vontade de chegar a 
todo o público, particularmente às crianças e aos jo-
vens, com uma mensagem forte sobre a liberdade e a 
importância desta e do sentido de humanidade como 
forma de combater o ódio.  

Um espetáculo a três vozes diferentes, que nos 
questiona sobre o conceito de normalidade, lembrando
-nos que a pluralidade de vozes em harmonia é sempre 
mais bela do que em uníssono. 

 
 

Penalva do Castelo celebra  
Dia Internacional  

da Cidade Educadora  
com mural  

“Flores da Paz e das Oportunidades” 

 

No dia 30 de novembro, comemorou-se o “Dia 
Internacional da Cidade Educadora” e o Município de 
Penalva do Castelo associou-se a esta comemoração, 
no âmbito da sua adesão, em junho de 2016, à Associa-
ção Internacional das Cidades Educadoras (AICE) e à 
Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras.  

Sob o lema deste ano, “A Cidade Educadora, ci-
dade de paz e oportunidades”, o Município assinalou a 
data com a exposição, no átrio da Câmara Municipal, 
do mural “Flores da Paz e das Oportunidades”, resulta-
do de um desafio que a autarquia lançou aos alunos do  

 
5º e 6º anos de escolaridade, das disciplinas de 

Educação Visual e Tecnológica e de Cidadania e Desen-
volvimento, do Agrupamento de Escolas de Penalva do 
Castelo, e aos utentes das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social do Concelho, que desde logo abra-
çaram a iniciativa.  

O objetivo principal visa a reflexão partilhada, 
através da realização de flores e pombas, sobre as 
oportunidades oferecidas pelo Município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Municipal assinala  
“Dia Mundial da Filosofia” 

 

    Com o propósito de assinalar localmente o “Dia 
Mundial da Filosofia”, a Biblioteca Municipal promo-
veu, nos dias 17, 18, 22 e 23 de novembro, sessões de 
filosofia subordinadas ao tema “Os Filósofos e o Amor”, 
com a participação de 4 turmas do ensino secundário 
do Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo. 

    Durante as sessões, os alunos foram confronta-
dos com as diferentes visões do conceito “Amor” no 
discurso filosófico do Ocidente, e refletiram sobre esta 
diferente conceptualização à luz das suas vivências 
quotidianas. 

    O “Dia Mundial da Filosofia”, instituído em 2005 
pela Conferência Geral da UNESCO, é comemorado na 
terceira quinta-feira do penúltimo mês de cada ano, 
com o objetivo 
de enfatizar o 
valor da Filosofia 
para o desenvol-
vimento do pen-
samento humano 
para cada cultura 
e indivíduo. 
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    A deliberação da UNESCO aponta a Filosofia co-

mo um campo que estimula o pensamento crítico e in-
dependente e é capaz de promover uma melhor com-
preensão do mundo, a tolerância e a paz. 

 
 

História “Pipo e Fifi” na prevenção 
da violência sexual na infância 

 
No âmbito da comemoração local do "Dia Euro-

peu da Proteção das Crianças contra a Exploração Sexu-
al e os Abusos Sexuais" - uma iniciativa da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens de Penalva do Castelo - a 
Equipa da Biblioteca Municipal dinamizou, no dia 26 de 
novembro, uma sessão especial do projeto residente 
“Sábados na Biblioteca”, inteiramente dedicada a esta 
importante efeméride. 

A partir da dramatização da premiada história 
infantil “Pipo e Fifi”, da autoria de Caroline Arcari, pro-
curou-se sensibilizar as crianças penalvenses para a 
prevenção de diversas formas de violência sexual na 
infância, bem como promover a adoção de comporta-
mentos de autoproteção que diminuam a sua vulnera-
bilidade. 

Considerando a informação como uma das for-
mas mais eficazes de prevenção da violência sexual in-
fantil, o livro “Pipo e Fifi” funciona como uma ferra-
menta simples e descomplicada de proteção, explican-
do às crianças, a partir dos 3 anos de idade, conceitos 
básicos sobre o corpo, os sentimentos, a convivência e 
as trocas afetivas, apontando caminhos para a (auto)
proteção. 

Esta iniciativa resultou de uma colaboração en-
tre o Município de Penalva do Castelo, através da sua 
Biblioteca Municipal, e a CPCJ de Penalva do Castelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(In)Formação e Educação Financeira 
para os mais novos 

 
A Biblioteca Municipal, em colaboração com a 

Agência de Viseu do Banco de Portugal, promoveu 16 
ações de (in)formação e literacia financeira, direciona-
das a todos os alunos da Educação Pré-Escolar e do 1º 
Ciclo do Ensino Básico do concelho de Penalva do Cas-
telo. 

Estas ações (in)formativas e educacionais, dina-
mizadas conjuntamente pela Equipa da Biblioteca Mu-
nicipal, que apresentou as histórias infantis “Comprar, 
comprar, comprar” e “Os três porquinhos e o dinhei-
ro”, e pelo técnico João Sousa (BdP), procuraram, a 
partir do tratamento dos temas “Necessidades e Dese-
jos”, “Despesas e Rendimentos”, “Poupança” e “Meios 
de Pagamentos – notas e moedas”, dotar todos os par-
ticipantes de conhecimentos sobre diversas questões 
de natureza financeira com que se deparam diariamen-
te. 

A Educação Financeira é um dos domínios da 
Educação para a Cidadania, devendo iniciar-se em ida-
de pré-escolar, pois as crianças e jovens constituem-se 
como consumidores de uma forma progressiva e cada 
vez mais prematura. Os responsáveis por esta iniciativa 
defendem que a promoção da educação e literacia fi-
nanceira junto das crianças e jovens permite a aquisi-
ção de conhecimentos e capacidades, sobretudo de 
natureza mais técnica e comportamental, fundamen-
tais para uma tomada de decisão esclarecida, gerando 
também um reforço de informação sobre esta temática 
junto das respetivas famílias. 

Estas 16 ações foram dinamizadas no âmbito da 
12ª edição do projeto municipal “Era uma vez 
…” (2022/23), um projeto que decorre ao longo do ano 
letivo e é direcionado aos alunos da Educação Pré-
Escolar e do 1º CEB do concelho (cerca de 350 alunos),  
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procurando proporcionar momentos diversificados de 

leitura, o desenvolvimento de competências e literacias 

diversas e a participação em diferentes oficinas de ex-

pressão, de informação e de capacitação sobre inúme-

ros temas do universo infantojuvenil. 

 
 

3 de dezembro, “Dia Internacional 
das Pessoas com Deficiência” 

 
A Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo 

promoveu, nos dias 3 e 5 de dezembro, várias sessões 
de sensibilização sobre a “diferença”, a “inclusão” e a 
“não discriminação de pessoas com deficiência”, no 
âmbito das comemorações locais do “Dia Internacional 
das Pessoas com Deficiência”. 

Junto do público mais jovem, esta efeméride foi 
assinalada na manhã do dia 3 de dezembro, durante 
uma sessão do projeto ”Sábados na Biblioteca” com 
dois momentos: o conto da história “Maria, a alegria na 
diferença” e o jogo pedagógico "Pontes para a Inclu-
são", um jogo de tabuleiro semelhante ao jogo da gló-
ria com uma forte componente pedagógica para a te-
mática da inclusão, e que foi dinamizado pela Gestora 
de Projetos da APCV - Associação de Paralisia Cerebral 
de Viseu, Andreia Monteiro.  

  Foi um mo-
mento em que os/as 
jogadores/as, atra-
vés de metodologias 
de educação não 
formal e de uma for-
ma divertida, apren-
deram mais sobre 
inclusão e não discri-
minação da pessoa 
com deficiência. 

Posteriormente, a 5 de dezembro, foram dina-
mizadas duas sessões com alunos do 3º CEB e do Ensi-
no Secundário do Agrupamento de Escolas local, duran-
te as quais o funcionário do Município Paulo Sérgio 
Martins Gomes (antigo aluno do AEPC e portador de 
deficiência em elevado grau), procurou sensibilizar os 
participantes sobre as temáticas relativas à diferença/
deficiência e mobilizá-los para a defesa da dignidade, 

 

dos direitos e do bem-estar das pessoas portadoras de 
deficiência, seja ela física ou mental, a fim de se criar 
um mundo mais inclusivo e equitativo. 

 

Município de Penalva do Castelo  
promove sessões educativas  

para a inclusão 
 
 
De forma a fomentar os valores da igualdade, da 

inclusão, do respeito e da participação, o Município de 
Penalva do Castelo promoveu sessões educativas para 
a inclusão em todos os estabelecimentos de Educação 
Pré-Escolar do concelho.  

As 7 sessões realizadas integraram-se na Semana 
Municipal para a Igualdade, que decorreu entre os di-
as 24 e 28 de outubro e culminaram com a dinamiza-
ção da iniciativa, no dia 5 de novembro, na Biblioteca 
Municipal. 

A questão “Somos todos iguais?” serviu de ponto 
de partida para a reflexão. Respostas como: “Por fora 
somos todos diferentes, mas por dentro somos todos 
iguais”, “Todos somos diferentes porque cada pessoa 
tem um ADN diferente”, “Uns são mais altos e outros 
são mais baixos”, “Há diferentes cores de pele”, “Há 
rapazes e raparigas”, foram dadas na ponta da língua. 

A leitura da história “Quatro Cantinhos de Na-
da”, de Jérôme Ruillier, prendeu a atenção das crian-
ças, que ficaram a perceber que é possível um quadra-
do viver num mundo pensado apenas para círculos, 
bastando para isso haver empatia e vontade de alterar 
o sistema padronizado. 

De seguida, um colaborador da Câmara Munici-
pal com paralisia cerebral testemunhou, na primeira 
pessoa, a sua experiência de vida, os seus sucessos e 
insucessos e como, apesar das suas limitações físicas, 
se adaptou às diversas situações do dia-a-dia, tendo 
havido espaço para questões e para brincar.  
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De forma a alargar a discussão, foi apresentada 
a coleção de bonecos inclusivos “Iguais na Diferença”, 
construída com a colaboração de artesãos do concelho 
após proposta do município, refletindo-se assim sobre 
vários tipos de deficiências e diferenças físicas. 

A dinâmica “Os meus olhos são os teus olhos” 
foi utilizada para que as crianças tivessem também a 
oportunidade de se colocar no lugar das pessoas com 
deficiência visual e percebessem como é importante a 
solidariedade e a atenção dos pares para a inclusão so-
cial.  

A atividade terminou com a visualização de um 
filme infantil que transmite uma forte mensagem de 
aceitação da diferença. 

Esta iniciativa integra-se no âmbito da execução 
das atividades do Plano Municipal para a Igualdade e a 
Não Discriminação (2022-2026), sendo que o Municí-
pio pretende, através da sua realização, estimular e 
consciencializar, desde idades precoces, o respeito pela 
diferença, mobilizando as crianças para a defesa dos 
direitos, da igualdade de oportunidades e do bem-estar 
de todas e de todos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CMPC promove ações de informa-
ção sobre a deficiência visual 

  
De forma a fomentar os valores da igualdade, da 

inclusão e da participação, a Câmara Municipal promo-
veu ações de informação sobre a deficiência visual jun-
to das três turmas do 8.º ano de escolaridade do Agru-
pamento de Escolas local. 

As sessões foram dinamizadas por uma psicólo-
ga e uma técnica de reabilitação da delegação de Viseu 
da ACAPO – Associação dos Cegos e Ambliopes de Por-
tugal e contemplaram uma parte teórica, onde foram  

 
apresentados alguns conceitos relacionados com a te-
mática, de forma a capacitar os jovens para o apoio das 
pessoas com deficiência visual e outra mais prática, on-
de foi dada a oportunidade aos alunos de explorarem 
alguns dos meios disponíveis de auxílio a estas pessoas, 
bem como a colocarem-se no seu lugar e a perceciona-
rem algumas das suas dificuldades, de forma a promo-
ver o respeito e a empatia pelas pessoas com deficiên-
cia. 

Esta iniciativa enquadra-se no âmbito da execu-
ção das atividades do Plano Municipal para a Igualdade 
e a Não Discriminação, aprovado em setembro de 
2022, e teve por objetivo a promoção de iniciativas co-
munitárias favorecedoras da eliminação da desigualda-
de e da discriminação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Dia Internacional pela Eliminação 
da Violência contra as Mulheres as-
sinalado com plantação de árvores 

 

Como forma de assinalar o Dia Internacional pela 
Eliminação da Violência contra as Mulheres, celebrado 
anualmente a 25 de novembro, o Município de Penalva 
do Castelo procedeu à plantação de 22 árvores, núme-
ro correspondente às mulheres assassinadas em Portu-
gal, em contexto de violência de género, entre 01 de 
janeiro e 15 de novembro de 2022.  

Este ato simbólico teve início no Edifício dos Pa-
ços do Concelho com a presença do Presidente da Câ-
mara, Francisco Carvalho, bem como de representan-
tes de vários organismos e entidades locais, nomeada-
mente das freguesias, GNR, Bombeiros, Agrupamento 

Pela Câmara Municipal 
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de Escolas, Unidade de Saúde Familiar, IPSS, Serviços 
Sociais, CPCJ e membros da Equipa para a Igualdade na 
Vida Local. 
 Os mesmos foram convidados a visitar a exposi-
ção fotográfica “Atos que são uma nódoa”, produzida 
pelo Município com o objetivo de sensibilizar para o 
combate à violência de género, e a mostrar o cartão 
vermelho à violência doméstica. 
 De seguida, cada um dos presentes procedeu à 
plantação de uma das árvores junto ao Mosteiro de 
Santo Sepulcro, situado na freguesia de Trancozelos, 
um espaço de memória, iniciativa à qual se juntou o 
Vice-Presidente da Câmara, José Laires. 
 

 A violência doméstica é um crime público que de-
teriora a dignidade humana, conduzindo a uma socie-
dade desestruturada e alienada de valores e princípios 
fundamentais. 
 Seja um agente de mudança. Não permita que as 
vozes das vítimas se silenciem. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Penalva do Castelo marcou presença 
na cerimónia de entrega do Prémio 

“Viver em Igualdade” 
 

 O Município de Penalva do Castelo recebeu no dia 
20 de outubro, em Guimarães, o honroso prémio Viver 
em Igualdade | biénio 2022-2023. 
 Promovida pela Comissão para a Cidadania e a 
Igualdade de Género (CIG), esta iniciativa tem como 
objetivo distinguir e reconhecer Autarquias com boas 
práticas na integração da dimensão da Igualdade de 
Género, Cidadania e Não Discriminação, a nível interno 
e no âmbito do território, enquanto agentes de desen-
volvimento e entidades privilegiadas para a concretiza-
ção de ações e medidas que permitem a territorializa-
ção, identificação e apropriação local dos objetivos da 
Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discrimina-
ção e dos Planos Nacionais de Ação. 
 Francisco Carvalho, Presidente da Câmara Munici-
pal de Penalva do Castelo, recebeu este prémio pelas 
mãos de Sandra Ribeiro, presidente da CIG e da Secre-
tária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Almei-
da Rodrigues. 
 No seu discurso de encerramento, a Sr.ª Secretária 
de Estado referiu que a seleção das 25 candidaturas às 
quais foi atribuído o prémio “Viver em Igualdade”, bem 
como as 9 menções honrosas, teve em conta a qualida-
de técnica apresentada e o compromisso político assu-
mido. Mais referiu que os municípios têm uma forte 
importância na construção de um país promotor da 
igualdade de oportunidades e dos direitos humanos e 
que esta distinção pretende ser um reconhecimento a 
estes municípios pelo exemplo que dão ao poder local. 

Pela Câmara Municipal 
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Estamos de parabéns! 

Mais dois projetos reconheci-

dos pela Direção-Geral da Edu-

cação (DGE) e pelo Serviço Na-

cional de Apoio eTwinning. 

 

O nosso Agrupamento foi distinguido com o 

Selo de Qualidade eTwinning pelos proje-

tos “Friends Beyond Borders” e “Snail Mail in a 

Digital Age”, projetos desenvolvidos no ano letivo 

transato, em todas as turmas do 3º e 4º ano, no 

âmbito da disciplina de Inglês.  

 

“O Selo Nacional de Qualidade é concedido 

aos professores que contribuíram ativa e visivel-

mente nas atividades do projeto eTwinning, indi-

cando que o projeto atingiu um determinado nível 

de qualidade no seu país.”  

 

Ao transpor as paredes da sala de aula para 

a Europa, o trabalho realizado pelos alunos e pro-

fessores envolvidos nestes dois projetos per -

mitiu potenciar formas de ensinar e aprender mais 

apelativas e ativas, promovendo o desenvolvi-

mento de competências comunicativas, sociais e 

digitais, bem como o espírito de cidadania Euro-

peia. 

 
Parabéns a todos os envolvidos, pela sua 

dedicação e empenho! 

Selos de Qualidade  

eTwinning  
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  A animadora do JI da Corga, responsável pe-

la componente de apoio à família (AAAF), dinami-

zou uma atividade na comunidade por altura do S. 

Martinho. Em conjunto, animadora, crianças, fa-

mílias e assistentes operacionais organizaram-se e 

confecionaram saborosas iguarias da região.  

  No dia 13 de novembro participaram com 

uma barraquinha na Feira da Castanha de Pindo. 

  Foi um verdadeiro sucesso a venda destes 

produtos.  

 Parabéns à Isa, Lurdes, Paula, Beta e a toda a 

comunidade educativa que esteve envolvida nes-

te projeto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
pelo Jardim de infância 

da Corga 
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Os alunos do 1.º Ciclo do Agrupamento, 

em alusão ao Natal, elaboraram trabalhos diver-

sos e, com espírito natalício, enviaram uma Can-

ção de Natal em vídeo para os parceiros da esco-

la (Biblioteca Municipal, Bombeiros, Câmara Mu-

nicipal, Santa Casa da Misericórdia, Centros de 

Dia, Lares, ...).  

Desejam a toda a comunidade educativa 

um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.  

    

NATAL NA ESCOLA 

 
Aproxima-se o Natal! 

Está à porta e quer entrar. 

Pinheirinhos, Estrelas, Anjos, 

Renas e Pai Natal 

A Escola estão a enfeitar. 

 

Nesta época natalícia 

Tudo resplandece e brilha. 

Promove-se o valor da amizade,  

Da solidariedade e partilha. 

                               

                                  Os alunos do 1.º/4.º A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

feliz natal! 
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Durante o mês de outubro, no âmbi-
to do projeto “Conhecer para aprender”, o 

1.º ciclo do Agrupamento de Escolas de-
senvolveu uma visita de estudo ao Conce-
lho de Penalva do Castelo. A mesma só foi 
possível com a colaboração da Câmara Mu-
nicipal, que lhe cedeu o transporte. 

 
Os alunos visitaram os locais de mai-

or interesse histórico, natural e cultural 
do concelho, nomeadamente: Anta do Pe-
nedo do Com; Ponte Romana; Igreja e Se-

pulturas antropomórficas de Castelo de 
Penalva; Santo Sepulcro; Ponte Medieval 
de Trancoselos;                  

 
Nossa Senhora da Ribeira, em Moi-

nhos de Pepim; Igreja paroquial de Pindo; 

Capela da N. Senhora do Ó, na Corga; 
Igreja da Misericórdia e Núcleo Museoló-
gico; Pelourinho de Penalva do Castelo. 

 
Foi uma visita muito enriquecedora, 

que permitiu aos alunos conhecer os prin-
cipais vestígios históricos e relacionar da-
tas e factos importantes para a compreen-
são da história local.  

 
(Continua na página seguinte) 

 
 

 
VISITA DE ESTUDO  

AO CONCELHO 
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Os docentes e os alunos agradecem 
ao Município, bem como a todos os parcei-
ros que contribuíram, de uma forma ou de 

outra, para que a mesma se realizasse com 
sucesso, nomeadamente o lar de Castelo 
de Penalva, a Junta de Freguesia de Pindo, 
a Comissão da N. Senhora da Ribeira e a 
Santa Casa da Misericórdia, que abriu as 

portas do Núcleo Museológico para que os 
alunos pudessem conhecer e apreciar as 
relíquias aí expostas.  

Para todos o nosso bem-haja.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 14 de outubro, a turma do 1º B visitou 

algumas freguesias do concelho de Penalva do 

Castelo.  

Tratou-se de uma atividade prevista no PAA 

e no projeto “Conhecer para Aprender”. O objetivo 

desta visita de estudo foi dar a conhecer a riqueza 

patrimonial e natural do concelho. 

Apesar da sua tenra idade, as crianças gos-

taram muito deste dia diferente! 

 

PATRIMÓNIO  

 

 
VISITA DE ESTUDO   

ao concelho 
 

“ConheCer  

para aprender”  
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No dia 14 de outubro, a turma do 1º B visi-

tou algumas freguesias do concelho de Penalva 

do Castelo.  

Tratou-se de uma atividade prevista no 

PAA e no projeto “Conhecer para Aprender”. O 

objetivo desta visita de estudo foi dar a conhecer 

a riqueza patrimonial e natural do concelho. 

Apesar da sua tenra idade, as crianças 

gostaram muito deste dia diferente! 

 

PATRIMÓNIO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

As crian-

ças deliram 

com o dia de 

Halloween. 

Espalham ale-

gria e diver-

são, fantasia-

das a precei-

to, com más-

caras  e fatos 

de persona-

gens do fan-

tástico e do 

terror.  

       

       Na turma do 1ºB, as ativi-

dades deste dia tiveram por mote 

a história de Layn Mar-

low, "Carlota Barbosa, a bruxa 

medrosa".  

 

      No final, responderam a 

um Quiz e tiveram algumas sur-

presas bem divertidas! 

 

 

 
VISITA DE ESTUDO  

 
“ConheCer  

para aprender”  

Turma do 1º B 

 
HALLOWEEN - turma do 1º B 

 
BRRR....BOOH....O medo e o 

susto andaram à solta  

na eBI… 
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   Aprovei-

tando a tra-

dição da 

época, os 

alunos da 

turma do 1º 

B comemo-

raram sin-

gelamente 

o Dia de S. 

Martinho.  

 

Pintaram desenhos 

evocativos do outono, das 

castanhas, dos magustos, 

recordaram a Lenda de S. 

Martinho e cantaram alegre-

mente. 

 

 

 

 

 

 

 
A 18 de novembro, assinala-se o Dia Euro-

peu da Proteção das Crianças contra a Explora-

ção e o Abuso Sexual, criado em 2015 por deci-

são do Conselho de Ministros do Conselho da Eu-

ropa. 

Os membros da Secção de Prevenção Cri-

minal (Escola Segura) realizaram uma ação de 

sensibilização sobre este tema para todos os alu-

nos do 1º Ciclo.  

 
Dia Europeu  da Proteção  

das Crianças contra  
a Exploração  

e o Abuso Sexual  
 

Turma do 1º B da EBI 

 
Uma lenda, Uma tradIção… 

 
Dia de S. Martinho 

 
Turma do 1ºB da EBI 
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A 18 de novembro, assinalou-se o Dia Europeu 

da Proteção das Crianças contra a Exploração e o Abu-

so Sexual, criado em 2015 por decisão do Conselho de 

Ministros do Conselho da Europa. 

 
Posteriormente à vinda dos membros da Sec-

ção de Prevenção Criminal (Escola Segura) à nossa sa-
la, explorando a história de "Kiko e a Mão", decidimos 
explorar a temática, em grupos de quatro elementos, 
com a ferramenta "Word Art", e assim, de uma forma 
mais "leve", recordar que este flagelo existe e é preci-
so preveni-lo. 

Turma do 3ºB 
 

O 3ºB e o Dia Europeu  
da Proteção das Crianças 

contra a Exploração  
e o Abuso Sexual 
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No dia 11 de novembro, 

tal como já vinha sendo hábito 

nesta aldeia, em anos anteriores 

à pandemia, os meninos do Jar-

dim de Infância e os do primeiro 

ciclo de Sezures, em conjunto 

com os pais e alguns avós, profes-

soras, educadora de infância e 

assistentes operacionais, come-

moraram o São Martinho. 

A festa contou com a partilha de brincadeiras 

entre avós, pais e netos. De entre os jogos realizados, 

salientaram-se o jogo dos arcos e o jogo de tração.  

Por fim, teve lugar um lanche partilhado, reple-

to de iguarias, onde não faltaram as tradicionais casta-

nhas assadas, a maioria assadas no forno do Centro de 

Dia, uma vez que o tempo esteve chuvoso e havia pou-

ca caruma para se poder fazer o grande magusto tradi-

cional.  

 
 

Apenas para simbo-

lizar a tradição e mostrar 

às crianças o verdadeiro 

magusto tradicional, 

uma das assistentes ope-

racionais trouxe uma sa-

ca de caruma para con-

seguimos assar um pu-

nhado de castanhas e as 

crianças poderem viven-

ciar um bocadinho a tra-

dição.  

 

Foi uma festa! Todos quiseram saltar a fogueira 

e, por fim, enfarruscarem-se. 

Foi um dia divertido, conforme se pode verificar 

pelas fotos desta notícia. 

 

 

 

 

 

 

 

Por Sezures 
 

Comemoração do dia  
de São Matinho  
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No dia 16 de outubro, comemora-se o “Dia 

Mundial da Alimentação”.   

Neste âmbito, na EBI, foram desenvolvidas di-

versas atividades pelos alunos do 1.º ciclo, com o obje-

tivo de os sensibilizar para a prática de uma alimenta-

ção equilibrada e alertar para os perigos dos maus há-

bitos alimentares. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIA MUNDIAL  

DA ALIMENTAÇÃO 
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A 18 de novembro, assinala-se o Dia Europeu 

da Proteção das Crianças contra a Exploração e Abuso 

Sexual, criado em 2015 por decisão do Conselho de 

Ministros do Conselho da Europa.  

Neste âmbito, de 14 a 17 de novembro, os 

membros da Secção de Prevenção Criminal (Escola Se-

gura) dinamizaram, em todas as escolas do 1.º ciclo do 

Agrupamento, a ação de sensibilização “Abuso e Explo-

ração Sexual de Crianças”. Através do vídeo “Kiko e a 

Mão”, os alunos foram alertados para a temática, com 

o objetivo de promover os seus direitos e a sua prote-

ção. 
 

 

 
 

 
                           

                                       

 
                                                                       

 

 

 

 

Para assinalar o 33.º aniversário da Convenção 

sobre os Direitos da Criança, celebrado a 20 de no-

vembro, os alunos do 1.º ciclo do Agrupamento elabo-

raram um estendal com alguns dos Direitos da Criança.  

Em cada Escola, o estendal ficou exposto num 

local com visibilidade, de forma a sensibilizar a comu-

nidade educativa para a temática.  

Esta atividade foi desenvolvida em parceria com 

a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) do 

Município de Penalva do Castelo. 

 

“EXPLORAÇÃO  E ABUSO 

SeXUal de CrIançaS” 

 

“3º  Aniversário da conven-

ção sobre os direitos da 

CrIança” 
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Os alunos do 2.º A e 2.º B da EBI de Ínsua, em 

conjunto com os seus Pais/Enc. de Educação, desen-

volveram o projeto “Nutrição é Diversão”. 

Pretendia-se, assim, sensibilizar as crianças 

para a necessidade e a importância de uma alimenta-

ção saudável. 

Os Encarregados de Educação, em conjunto 

com os seus educandos, aderiram e participaram com 

empenho, proporcionando momentos enriquecedores, 

em família, preparando um prato divertido e saudável. 

No dia 16 de outubro, cada aluno, em sala de 

aula, apresentou o seu prato, confecionado em família. 

Agradecemos a colaboração dos Encarregados 

de Educação. 
 
   As Professoras do 2.º A e 2.º B  

     da EBI de Ínsua 

 

 

 

 
Dia de S. Martinho   

Come uma castanha 

Que te foi dada num pacotinho 

       E diverte-te com o teu amiguinho!!!  

 

 

 

 

PROJETO  
“nUtrIção é dIverSão” 

 
Dia Mundial da Alimentação 

Dia de S. Martinho  
 

2.º B da EBI de Ínsua 
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“É NATAL OUTRA VEZ” 

 

Dentro do espírito natalício, no dia 22 de de-

zembro o Município de Penalva do Castelo proporcio-

nou a todos os alunos da Educação Pré-escolar e do 1º 

CEB a visualização da peça de teatro “É Natal outra 

vez”, apresentada pela companhia de teatro 

“GROWUP PRODUÇÕES”, na EBI de Ínsua.  

 

Já há alguns anos que não havia Natal, desde 

que o Pai Natal se foi. O seu discípulo sempre se recu-

sou a fazer o seu trabalho, porque não se sentia prepa-

rado. Mas este ano tudo vai mudar. O filho do Pai Natal 

e um fiel amigo vão mostrar que o Natal está pronto 

para todos nós. 

 
 
O espetáculo encantou as crianças, proporcio-

nando-lhes momentos de emoção, alegria e boa dispo-

sição. 

No final do espetáculo, as crianças foram pre-

senteadas com um Pai Natal de chocolate, oferecido 

pela Câmara Municipal.  

Um bem-haja a todos os que possibilitaram a 

vivência desta atividade que agradou a todos os es-

pectadores.  

A comunidade educativa deseja ao Município 

um Santo e Feliz Natal e um Próspero Ano Novo! 
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NATAL É TEMPO  

DE PARTILHA  

E DE SOLIDARIEDADE 

 
 

Os alunos do 1.º ciclo de todo o Agrupamento, 

no âmbito do PAA, desenvolveram várias atividades 

relacionadas com o espírito natalício, destacando-se a 

preservação de tradições.  

Assim: 

 

 

- Ensaiaram uma canção de Natal, gravaram-na 

em vídeo e enviaram-na para os parceiros da escola 

(Biblioteca Municipal, Bombeiros, Câmara Municipal, 

Santa Casa da Misericórdia, Centros de Dia, Lares, 

…); 

- Participaram em campanhas de solidariedade, 

trazendo brinquedos, jogos, … 

Os alunos da EBI juntaram-se para cantar a 

canção e desejar um Feliz Natal a toda a comunidade 

educativa. 
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No âmbito do Plano Anual de Atividades, no 

bloco B da EBI de Ínsua, foram expostas 13 árvores 

de Natal elaboradas com materiais reciclados, natu-

rais e outros, pelos alunos das 13 turmas do primeiro 

ciclo.  

Estas “Árvores de Natal” fazem parte do 

conjunto de obras feitas por cada grupo/turma de 

alunos do 1.º ciclo de todas as escolas básicas do 

Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo, 

uma atividade em que se verificou grande entusias-

mo e alegria por parte de todos os que a organiza-

ram e que nela participaram. 

De todas as árvores a concurso, as duas mais 

votadas pela comunidade educativa foram a nº8, ela-

borada pela turma CP 1/2 da Escola Básica de Cas-

telo de Penalva, e a nº12, concebida pela turma do 

3ºA da EBI de Ínsua .  

 

 

 

       As duas tur-

mas foram con-

templadas com 

um prémio e as 

outras turmas 

com um Certifi-

cado de Partici-

pação. 

 

 

 

 

 

      Todas as tur-

mas estão de 

parabéns pelas 

obras de arte 

apresentadas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSO DE ÁRVORES  
DE NATAL 
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Apesar de na ó ser uma tradiça ó pórtugue-

sa, ó Halloween tem vindó a afirmar-se nó calen-

da rió das atividades festivas escólares. O óbjeti-

vó principal e  sensibilizar ós alunós para a cul-

tura angló-saxó nica e estimular ó respeitó pór 

tódas as culturas e tradiçó es, bem cómó própór-

ciónar um ambiente de aprendizagem lu dicó, dó 

góstó dós alunós.  

Nó 1º e nó 2º cicló dó Agrupamentó, ó dia 

de Halloween fói assinaladó cóm muitas ativida-

des divertidas nó a mbitó das aulas de Ingle s:  

cançó es, histó rias e filmes alusivós a  festividade, 

atividades de descódificaça ó, quizzes, escape ro-

om e muitó mais jógós…  

 

 

 

 

 

 

 
 
Realizóu-se tambe m ó desfile de trajes de 

Halloween, que cóntóu cóm a participaça ó bri-

lhante e entusiasmada dós alunós dó 3º aó 6º 

anó, que exibiram a sua horrenda criatividade 

na cónfeça ó de trajes, cóncebidós cóm materiais 

recicladós e te cnicas artí sticas diversificadas. 

Bruxinhas, feiticeirós, fantasmas, mónstrós e óu-

tras figuras hórripilantes apóderaram-se dó gi-

na sió da escóla e desfilaram aó sóm de mu sicas 

assustadóras, espalhandó arrepiós peló pu blicó 

e muita diversa ó. Pór fim, para lembrar a tradi-

ça ó dó Trick or Treat, fóram distribuí das guló-

seimas a tódós ós participantes.   

Fói uma tarde assustadóra e muitó diverti-

da.  

Parabe ns aós vence-

dóres, mas tambe m a 

tódós ós participantes! 

Cóm tantós 

“módelitós” hórripilan-

tes, a tarefa dó ju ri na ó 

fói nada fa cil, mas, có-

mó sempre, refórça-

mós que, mais impór-

tante dó que ganhar, e  

participar e desfrutar 

desses mómentós es-

peciais, partilhadós  

(Cóntinua na pa gina seguinte) 
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 1ºCEB e 2ºCEB 

 

 

 

 

cóm ós cólegas e ós familiares que tambe m se 

envólveram na brincadeira. 

Nó 3º anó, ós vencedóres fóram ós alunós 

Alexis Róy (EB1 de Sezures), Rafael Ribeiró 

(EB1 de Casteló de Penalva) e Franciscó Córreia 

(3ºB, EBI de I nsua). Nó 4º anó, ós vencedóres 

fóram ós alunós Gabriel Lópes (4ºA, EBI de I n-

sua), Dinis Pereira (EB1 Róriz) e Diógó Tavares 

(EB1 de Casteló de Penalva). Nó 2º cicló, ós alu-

nós premiadós fóram: Nicóle Cóimbra, 5ºC; Car-

lóta Ferreira, 5ºB; e Camila Santós, 5ºC.  

Felicitamós a cólabóraça ó dós pais/

familiares que acómpanharam e apóiaram ós 

seus educandós nesta iniciativa e agradecemós 

ainda a cólabóraça ó da Biblióteca Escólar, que 

dispónibilizóu ó seu espaçó para a realizaça ó  

 

 

 
 
 

 

das atividades de descódificaça ó de Halloween e 

acólheu as turmas dó 3º e 4º anó para verem fil-

mes relaciónadós cóm Halloween.   
 

 Os professores de Inglês, 1º e 2º ciclós 
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Nos dias 13 e 14 de outubro, na hora da aula de 

Expressões Artísticas, os alunos do 2º CEB deslocaram-

se à Loja do Cidadão de Penalva do Castelo com o pro-

pósito de visitarem uma exposição coletiva de Dese-

nho / Pintura, intitulada “Voo Artístico - do Nanquim 

ao Acrílico”, onde se destacavam trabalhos artísticos 

de Desenho e Pintura de Isabel Laires, Ana Paula Mou-

ra e Amélia Vinheiras, três artistas autodidatas. 

Do abstrato ao figurativo, da riqueza das for-

mas a preto e branco à sensualidade das cores quentes 

e frias e ao movimento, as três autoras projetaram no 

papel e na tela, de forma harmoniosa, os seus senti-

mentos e emoções.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este encontro com a Arte foi muito importante 

para os nossos alunos, que puderam “voar” através da 

sua imaginação por realidades diversas. Foi surpreen-

dente ver os trabalhos destas três artistas, pois ensina-

ram-nos que nunca é tarde para começar a “voar artis-

ticamente”. 

Os professores de Expressões Artísticas,  

Sara Castro, Márcia Figueiredo, Lídia Almeida, 

Eduarda Sales e Paulo Neves  

 

 

 

 

 

Na concretização do P. A. A. do Agrupamento e 
no âmbito da disciplina de Ciências Naturais, no dia 20 
de dezembro, os alunos do quinto ano realizaram uma 
visita de estudo ao Museu do Quartzo – Centro de In-
terpretação Galopim de Carvalho, no Monte de Santa 
Luzia, e à Casa da Lavoura e Oficina do Linho, em Vár-
zea de Calde, no concelho de Viseu.  

Esta visita teve como objetivos contribuir para o 
desenvolvimento de competências que integrem o sa-
ber fazer e o saber ser, e preparar os alunos para um 
mundo globalizado, valorizando o respeito pela pessoa 
e pelo ambiente, com vista à construção de um futuro 
sustentável.                 

(Continua na página seguinte) 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

Visita do 2º CEB a Exposição  

de Desenho e Pintura 

 

Visita de estudo  
ao Museu do Quartzo  
e à Casa da Lavoura (I) 
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O Museu do Quartzo está construído no local 

onde existiu uma mina de extração deste mineral. É um 

centro interactivo de exploração do património geoló-

gico que dedica toda a sua atividade apenas a um mi-

neral, o quartzo. Este museu é único em todo o mundo, 

pois estuda exclusivamente um mineral! O seu funda-

dor é Galopim de Carvalho, professor e geólogo.   

Considerando as competências a desenvolver 

em Ciências Naturais, os alunos tiveram a oportunidade 

de ficar a conhecer melhor o mineral quartzo, que 

abunda no granito, rocha que predomina na nossa regi-

ão e cujas diferentes aplicações contribuem para o de-

senvolvimento da economia local.  

 A parte mais agradável da visita ao museu foi a 

exploração sobre “A tua casa – O teu Reino Mineral”, 

ficando os alunos a conhecer a imensa utilização de di-

versos metais e minerais. De forma incisiva, descobri-

ram-se diferentes aplicações do quartzo no dia-a-dia, 

tais como nos implantes mamários que contêm sílica, 

no vedante de silicone para impermeabilização e nos 

relógios com quartzo (aproveitando que o mineral osci-

la uma vez por segundo quando sujeito a uma carga 

eléctrica). Verdade seja dita que se viram muitos sorri-

sos quando os alunos observaram imagens espetacula-

res de cristais de quartzo, com as lupas bipolares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

         

 

 

 A Casa da La-

voura e Oficina do 

Linho retrata a vida 

do quotidiano da al-

deia desde o início 

do século passado.  

 

De forma interessante, revivem-se as festas e as 

romarias, sempre acompanhadas do trabalho árduo 

dos lenhadores, dos resineiros e dos agricultores, bem 

como a matança do porco e o cultivo do linho.  

 

(Continua na página seguinte) 

 

Visita de estudo ao Museu do Quartzo  
e à Casa da Lavoura (II) 
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Os alunos ficaram espantados com a complexi-

dade das etapas que a planta linho passa até chegar a 

fio: preparação do terreno, sementeira, cultivo, colhei-

ta, preparação da fibra e execução de lindos tecidos de 

toalhas e blusas no tear pelas mãos das anciãs tecedei-

ras.  

Este museu mantém assim vivas as tradições 

com vídeos, fotos, utensílios e ferramentas.  

    
   Até o célebre carro 

de bois, principal meio 

de transporte daquela 

época, na aldeia, se en-

contra em exposição.  

 

O momento de que os alunos gostaram mais 

neste museu foi a criação de um pedacinho de tapeça-

ria, num tear secular de madeira, com a orientação da 

artesã. Com certeza, os alunos ficaram mais motivados 

e sensibilizados para o estudo da diversidade das plan-

tas.          

 

 

 

 
Parabéns aos alunos, 

pelo seu espírito de curiosida-

de e pela sua fantástica partici-

pação durante a visita.  

As professoras  

de Ciências Naturais 

 

 

 
 

 

Visita de estudo ao Museu do Quartzo  
e à Casa da Lavoura (III) 
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No dia 16 de outubro de 1945, reuniram-se no 
Canadá quarenta e dois países, com o objetivo de li-
bertar a humanidade da fome e gerir de forma eficaz o 
sistema alimentar mundial. Para conseguirem resolver 
toda essa problemática bastante complexa, criaram a 
Organização de Alimentação e Agricultura das Nações 
Unidas (FAO). Pela premência da alimentação na saú-
de, a partir de 1979, o Dia Mundial da Alimentação 
passou a ser comemorado no dia 16 de outubro. 

Infelizmente, ainda hoje os alimentos não são 
equitativamente distribuídos. Enquanto nos países ri-
cos proliferam as doenças por excesso de consumo de 
alimentos, nos países mais pobres morre-se por carên-
cia nutritiva e fome. É triste constatar que na mesma 
rua há pessoas que desperdiçam alimentos e outras 
que lutam para conseguir uma refeição completa.  

Mas este problema não é só dos outros, tam-
bém é nosso! 

Em Portugal, metade das causas de doença e 
de morte ainda está relacionada com a alimentação. 
Quase metade dos portugueses adultos tem hiperten-
são, sendo o consumo excessivo de sal uma das princi-
pais causas, aliado ao consumo também em excesso 
de açúcares e gorduras, principalmente de alimentos 
processados e fast food. Situações de excesso de peso 
e obesidade, resultantes de uma má alimentação e do 
sedentarismo, são comuns na população portuguesa e 
os jovens não são exceção. 

 
E os nossos alunos estão a fazer uma alimenta-

ção equilibrada?  
Será que estão a criar bons hábitos alimenta-

res? 
 
Com vista a termos uma percepção mais con-

creta, as professoras de Ciências Naturais elaboraram 
na plataforma Google Forms um formulário, com vinte 
questões, que serviram de base à análise dos hábitos 
alimentares dos alunos do 2º ciclo. Fomentando a in-
terdisciplinaridade, estas questões foram apresenta-
das em Inglês aos alunos do 6.º ano. 

 
 
 
 

 
Após a aplicação do formulário, foi feita a análise 

dos resultados e algumas situações merecem ser devi-
damente consideradas: 

- Nem sempre os alunos tomam o pequeno-
almoço, 16%; 

- Apenas 51% dos alunos comem salada nas re-
feições principais; 

- Só cerca de 50% dos alunos come fruta nas re-
feições; 

- Aproximadamente 12% dos alunos não comem 
peixe; 

- Aproximadamente 8% dos alunos bebem sem-
pre refrigerantes às refeições; 

- 25% dos alunos nem sempre verificam o prazo 
de validade. 

O inquérito do Dia Mundial da Alimentação ser-
viu para identificar e alertar os alunos quanto aos seus 
principais erros alimentares e fomentar uma mudança 
de atitude. Para isso, as professoras sensibilizaram pa-
ra a importância do pequeno-almoço, da ingestão de 
peixe, do consumo de saladas e frutas nas refeições 
principais, da importância da água na saúde, bem co-
mo da verificação da validade dos alimentos. 

É urgente que haja mudança de comportamen-
tos, se quisermos ter jovens saudáveis.  

 

As professoras de Ciências Naturais do 2º ciclo  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   (Pinterest) 

 

Será que os nossos alunos têm uma alimentação saudável? 
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A Escola-Sede do Agrupamento de Escolas 

de Penalva do Castelo aceitou mais uma vez o 

convite da Sociedade Portuguesa de Matemática 

para participar nas XLI Olimpíadas Portuguesas 

de Matemática (OPM), no ano letivo de 

2022/2023. 

No dia 9 de novembro, realizou-se, pelas 

15h30, a primeira eliminatória, com 15 “atletas 

olímpicos”! 

As OPM não têm como objetivo fundamen-

tal testar a quantidade de conhecimentos acumu-

lados. No entanto, o desenvolvimento mental ine-

rente à idade dos participantes e a própria maturi-

dade matemática que decorre do aprofundamento 

das matérias escolares faz com que seja necessá-

ria a separação dos participantes em três níveis: 

Categoria Júnior, Categoria A e Categoria B.  

A Categoria Júnior desti-

na-se a alunos que frequentam 

o 6.º ou o 7.º ano de escolarida-

de, a Categoria A a alunos que 

frequentam o 8º ou o 9º anos de 

escolaridade e a categoria B 

destina-se a alunos de qualquer 

ano de escolaridade do ensino 

secundário. 

Os enunciados das pro-

vas, bem como as sugestões 

para a resolução dos proble-

mas, estão disponibilizados 

na página http://

olimpiadas.spm.pt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A segunda eliminatória terá lugar no dia 11 

de janeiro de 2023, agora apenas para os alunos 

apurados. 

 

 

LISTA DE ALUNOS APURADOS  

PARA A 2ª ELIMINATÓRIA  

 
3º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO... 

 
MATEMÁTICAMATEMÁTICAMATEMÁTICAMATEMÁTICA 

Nome do Aluno 
Ano e 
Tur-

Categoria 

Tiago Costa Albuquerque 7ºA Júnior 

Gonçalo Albuquerque Vieira 9ºA A 

Dinis Simão Duarte Santos 11ºA B 
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3º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO... 

 
Posição 

 
Nº 

 
Turma 

 
Aluno 

 
Categoria 

1º 9 7ºA Tiago Costa Albuquerque Júnior 

2º 8 7ºA Simão Duarte Pereira Júnior 

3º 1 7ºC Alice Carolina S. Rochinha Júnior 

          

1º 10 9ºA Gonçalo Albuq. Vieira A 

2º 1 9ºA Beatriz Marques Correia A 

3º 19 9ºA Tomás Alexandre M. Nunes A 

4º 10 8ºA Mateus Gabriel S. Ferreira A 

4º 16 9ºA Rodrigo Vitória Rodrigues A 

6º 15 8ºA Tomás Matos A. Rodrigues A 

7º 13 8ºA Rúben André M. Benvindo A 

          

1º 8 11ºA Dinis Simão D. Santos B 

2º 1 11ºA Afonso de Pina Claro B 

3º 8 12ºA Márcia Rafaela L. do Adro B 

3º 9 12ºA Mariana Amaral Ferreira B 

3º 10 12ºA Marta Lopes Figueiredo B 

 
MATEMÁTICAMATEMÁTICAMATEMÁTICAMATEMÁTICA 

LISTA ORDENADA DE CLASSIFICAÇÕES  

(1ª Eliminatória) 

Grupo de Professores de Matemática 

do 3º Ciclo e Ensino Secundário 
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This year Halloween was celebrated 

with the Best Halloween Mask Contest. 

The students were asked to show us 

their creepy, magical and otherworldly 

homemade designs and we weren't disap-

pointed. 

Here are the results, after 

much consideration from the members of 

the juri: 

 

Francisco Silva (7th C) - 

1st prize;  

 

Rodrigo Clemente and Dio-

go Pinto (7th A) - 2nd prize;  

 

Beatriz Gomes (7th A) - 

3rd prize. 

 

A big thank you to everyo-

ne who participated in the con-

test. We hope to witness your 

creativity again next year. 

 

 
Grupo 330 - Inglês 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO... 

 
HALLOWEEN 2022 
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   Nesta quadra natalícia de transição para 2023, este 
artigo é dirigido especialmente a Encarregado(a)s de Educa-
ção, atendendo que as FAMÍLIAS têm vivido sob intenso 
stress, resultado (entre outros fatores) da pandemia, guerra, 
incerteza económica e que o(a)s discentes no decorrer do 
primeiro período escolar (sem restrições covid) voltaram 
mais “irrequietos e intolerantes” (apesar de afirmarem que 
aprendem melhor na escola do que em casa. 
   Porque é na FAMÍLIA que estão (ou deviam estar) os 
nutrientes mais ricos e mais equilibrados para as crianças e 
jovens (mais que o leite, a carne, a fruta ou os vegetais), ve-
rificamos, não raras vezes, que se desdenha a sopa e a sala-
da servida nos refeitórios da escola, que muitos avós adora-
riam ter na sua alimentação diária (quando crianças/jovens) 
quando iam para a escola a pé, percorrendo distâncias con-
sideráveis. E… não tinham acesso a tablets ou mudavam de 
telemóvel frequentemente.  
   Estimado(a)s Encarregado(a)s de Educação, estejam 
abertos à partilha de informação e conhecimento com a Es-
cola, porque essa cooperação traz benefícios para todo(a)s 
(comunidade de aprendizagem). 
   Todo(a)s o(a)s E.E. devem estar abertos a conscienci-
alizarem-se que muitos dos constrangimentos sentidos pe-
(a)s educando(a)s e até pelo(a)s docentes se devem também 
à falta de uma verdadeira capacitação e disponibilidade / 
cooperação parental.    
    A supervisão parental responsável, constitui, segura-
mente, um preditor da EDUCAÇÃO, sendo  inadequado pro-
curar-se na escola a solução para todos os problemas, proje-
tando nos docentes e demais profissionais o ónus a todo um 
sem fim de respostas a problemáticas sentidas pelos edu-
candos. 
   Equivocados estão aquele(a)s que julgam que a ESCO-
LA está, sempre, em primeiro lugar, e que a FAMÍLIA deve 
estar em segundo lugar. Ou… aquele(a)s que acreditam que 
um “não” traumatiza o(a)s filho(a)s e/ou que não existem 
situações-limite, porque é mais  sensato ensinar o(a)s filho(a)
s a superar as frustrações inevi - 
táveis do que fazê-lo(a)s acreditar na possibilidade de um 
mundo sem frustrações.  
   Obviamente que os pais/mães necessitam, primeiro, 
de se respeitarem, para obterem o respeito do(a)s filho(a)s.  
   Por isso, quem sentir dificuldade na capacitação pa-
rental deve humildemente procurar ajuda, também (entre 
outros) na escola do(a)s filho(a)s, porque a escola também é 
o elevador social de muitas crianças e jovens provenientes  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
de agregados mais desfavorecidos (…).  

  Também por isso, a falta de equidade, demonstrada 
pelo peso que as diferenças socioeconómicas e regionais 
(como se verifica no concelho de Penalva do Castelo) têm no 
desempenho do(a)s discentes, é um dos desequilíbrios que 
urge corrigir com a colaboração de todos e todas (incluindo 
E.E.). 

 

   Os atos praticados na escola (designadamente os 
psicológicos) devem corresponder ao garante da legalidade, 
da evidência científica e da deontologia profissional de 
quem os pratica e de quem os recebe, importando relevar 
que não deve o estatuto socioeconómico do(a) aluno(a) ou 
da sua família ser fator de discriminação (positiva ou negati-
va) nas escolas públicas. 

O acesso universal à educação significa que todas as 
pessoas, independentemente da sua classe social, género, 
sexualidade, origem étnica ou deficiência física ou mental, 
têm igual acesso à educação. 

Focar a atenção com discriminação positiva apenas 
nos alunos provenientes de famílias estruturadas consti-
tui atentado contra a Constituição da República e o Estado 
de Direito. 

Naturalmente, na qualidade de pais/ mães, damos 
aos filhos aquilo que não tivemos e tentamos poupar os fi-
lhos ao sofrimento e à deceção, dando-lhes tudo aquilo que 
não tivemos, esquecendo-nos de lhes transmitir aquilo que 
aprendemos, como (por exemplo) o que tivemos de lutar 
para alcançarmos as nossas conquistas. 

   A vida não nos dá (em absoluto) limites (que já 
existem per si), e, sim, obstáculos. Obviamente que, para 
percecionarmos a realidade dos obstáculos, é necessária 
uma cultura escolar e comunitária que permita diminuir a 
diferença de recursos educacionais entre discentes favoreci-
do(a)s e desfavorecido(a)s. 

 
(Continua na página seguinte) 

 
PSICOLOGIA 

 
RESPONSABILIDADE PARENTAL NA EDUCAÇÃO (I) 
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 Consequentemente (em muitos casos), não é só a 
Educação dos educandos que é necessária, mas as do(a)s 
E.E. também, para que possamos falar de RESPONSABILIDA-
DE PARENTAL. 
   A escola pública tem por missão educar também dis-
centes carenciado(a)s a necessitar de uma verdadeira inclu-
são. Não pode nem deve estar exclusivamente focada no(a)s 
discentes “favorecidos”, que não podem/devem ter trata-
mento privilegiado face aos demais.   
 Quando falha a modelagem parental nas crianças e 
adolescentes de hoje (adultos de amanhã), correm o risco / 
perigo de não terem pensamento próprio, reproduzindo só 
aquilo que ouvem e veem nos pares. Por exemplo, quando a 
ostentação predomina na relação de pares (modelos de tele-
móveis, sapatilhas, roupas, etc) e é mais importante do que a 
educação, o sentido de respeito, a solidariedade, a justiça, 
então tudo pode falhar, inclusive a aprendizagem, porque os 
valores humanos não podem ser substituídos por crenças 
ligadas ao imediatismo do prazer e do consumo, do tudo e 
do agora, levando a sentimentos de incontrolabilidade e de 
incerteza sobre os resultados que se esperam da vida. 
 (…) 
  A evidência também nos diz que quando Encarregado
(a)s de Educação se desresponsabilizam do ónus de EDUCAR 
aumentam os fenómenos de intolerância, negligência, confli-
tualidade, perigo e risco, cujas vítimas são apenas umas: as 
crianças e jovens. 
 Aumenta também o risco / perigo de, no futuro, ter-
mos mais corrupção, subserviência, “cunhas” e 
“compadrio”,  originando caminho aberto para os 
“silenciosos” crimes de mobbing, prevaricação, nepotismo, 
peculato, coação, abuso de poder e violação de normas (em 
que Portugal aparece no topo do ranking). 

 

  Porque no momento em que estamos a escrever este 
artigo e a viver a quadra natalícia, a caminho de 2023, não 
podemos nem devemos esquecer as crianças e jovens verda-
deiramente necessitados de inclusão escolar, porque despro-
vidos de ambiente familiar estruturado e/ou de capacitação 
parental. 
  Ao entrarmos em 2023, é tempo de todos perceber-
mos que o bem-estar nas escolas é um assunto transversal a 
discentes, docentes, não docentes e famílias. 
  Porque o oposto da felicidade não é nem pode ser a 
infelicidade, devemos procurar encarar casuisticamente a 
realidade de cada aluno e respetiva família.  

 
 
 
 

 
 De acordo com os últimos indicadores, Portugal ainda 

tem um longo caminho a percorrer até poder ser considera-
do uma Economia do Bem-estar nas Escolas e nas Famílias. 

 Para superarmos esse constrangimento, é necessário 
existir uma mediação qualificada entre a instituição Família e 
a Instituição Escola na procura da felicidade. (…) 

 
Atualmente, está enraizada insidiosamente a ideia de 

que que o (a) bom/boa docente não “manda para a rua” dis-
cente (s) indisciplinado(a)s ou perturbador(a)s, por isso, de-
vemos interrogar-nos… se para “incluir” este(a)s discentes 
que não querem aprender, devemos excluir todo(a)s o(a)s 
outro(a)s discentes que querem aprender ?  

 Ou devem o(a)s docentes perder a sanidade mental e 
a autoridade ? 

     Também por isso é fundamental criar padrões de qua-
lidade na capacitação parental e incentivar o mérito e o cum-
primento de regras. Algo bastante importante e que o(a)s 
Encarregado(a)s de Educação necessitam conhecer para 
exercer a responsabilidade e/ou parentalidade plena. 

     Por muito que fira suscetibilidades, há necessidade de 
regras em tudo, também para assegurar que …quando no 
futuro, surgir…um “não” a este(a)s discentes, estejam me-
lhor capacitado(a)s para se autorregularem, minimizando-se 
o impacto de quadros depressivos, frustração, etc.  

  
Apesar de as atividades extracurriculares poderem não 

ser legalmente entendidas como atos de particular importân-
cia, o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar 
contempla a possibilidade de serem subscritos contratos psi-
cológicos relacionais com Encarregado(a)s de Educação,  fun-
damentais para alinhar expectativas, com o propósito de se 
atingirem ajustes, mudanças positivas / sucesso educativo, 
designadamente por via da tutoria, mentoria, enriquecimen-
to curricular e apoio à família (a necessitar do consentimento 
informado  de ambos os progenitores do(a) discente). 

Neste tipo de “contrato” é expresso o compromisso, a 
flexibilidade e abertura para ajustes e monitorização advinda 
da RESPONSABILIDADE PARENTAL, permitindo o crescimen-
to pessoal e compromisso tácito e explícito dos Encarregados 
de Educação Responsáveis, ao invés de delegar a tutela da  
educação na escola durante o período escolar, considerando 
erradamente a única medida “que se apresenta como do 
superior interesse dos discentes e com potencial a, definiti-
vamente, afastar situação de perigo existencial dos mes-
mos”.                                                     

 (Continua na página seguinte) 
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   Obviamente que quando o principal desafio dos pais 
e/ou mães é (por exemplo) pôr comida na mesa e/ou pagar 
a renda da casa, significa que não podem exercer a parenta-
lidade na plenitude.  
   Sabemos que a situação é agravada quando, por esse 
motivo, existe dificuldade em conciliar a vida profissional 
com a vida pessoal e familiar. Nestas situações, compete ao 
Estado assegurar o Superior Interesse dos discentes meno-
res. Mas, como, se Portugal aparece em terceiro lugar 
na lista de países com mais falta de recursos, designadamen-
te humanos no ensino público? 
 
   Enquanto pais e mães, tendemos a estar do lado do 
problema (e não da solução), quando é evidente que as 
questões relacionadas com os aspetos de natureza psicosso-
cial existentes nas escolas, e que agora são intituladas de 
“emergentes”, nos colocam desafios de enorme complexida-
de.  
 
   A atitude responsável dos Pais e Encarregados de 
Educação é fundamental em todos os momentos, deven-
do ser pacientes com o(a) seu/sua educando(a), para que 
exista um relacionamento de respeito recíproco em to-
dos os momentos. 
 
   Por outro lado, quando um(a) discente (criança ou 
adolescente) se sente respeitado(a), valorizado(a) e ouvi-
do(a), é mais fácil cumprir o estipulado/esperado sem ter 
que ser lembrado(a) a cada momento sobre as conse-
quências quando não cumpre o que deve fazer.  
   O(a)s discentes gostam de regras e gostam de autori-
dade. Pelo que nos é dado observar e que é corroborado 
pela evidencia científica, 80% dos discentes, inicialmente, 
têm dificuldades em cumprir “as regras”, porque desconhe-
cem ou ninguém lhes explicou/ensinou a cumprir.  
   Ao contrário do que é comumente referido, o(a)s 
discentes respeitam e gostam de docentes que “tenham 
mão” na turma. Da mesma forma que gostam de E. E. res-
ponsáveis e disciplinadores.  
   Não é por acaso que é comum ouvir-se que a EDUCA-
ÇÃO e as regras vêm de casa. Se não queremos chamar-lhe 
regras, podemos chamar-lhe: Valores éticos. 
 
   Porque não há progresso sem mudança, um(a) dis-
cente que não é educado(a) a conseguir autorregular-se (a si 
próprio(a)) acaba por ter dificuldades em ajustar a progres-
são natural do seu desenvolvimento intrapsíquico (mudanças  

 
 
 
 

 
cíclicas naturais), compete-nos a todos e todas perceber  que 
a maioria do(a)s discentes são vítimas de déficit de RESPON-
SABILIDADE PARENTAL, frequentemente devida a ausência 
de conciliação entre a vida profissional. pessoal e familiar.  
     Não é por acaso que em vários países com elevados 
índices no setor da EDUCAÇÃO, a semana de trabalho com 4 
dias tem tido sucesso e as famílias sentem-se mais felizes e 
mais produtivas.  
     É o caso dos países nórdicos, em que a EDUCAÇÃO é 
prioridade nas políticas públicas. Os salários não sofreram 
alterações. As pessoas passam mais tempo com a família. Os 
níveis de stress, ansiedade, depressão e burnout diminuíram 
drasticamente. Por exemplo, no Japão há indicadores de 
aumento da produtividade em 40% e na Nova  Zelândia, em 
20%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Mas, todos e todas somos agentes de mudança(s) em 
curso (inevitável e irreversível). Por isso, é preciso valorizar 
o compromisso dos discentes e dos E.E. com a EDUCAÇÃO. 
Da mesma forma que é fundamental respeitar o trabalho, 
seja ele braçal ou intelectual.  
 
    Tudo que vemos ao nosso redor existe porque cada 
pessoa, de cada área, de cada profissão, serve como engre-
nagem de uma máquina maior. Por isso, devemos orgulhar-
nos de fazermos a nossa parte e de respeitarmos todos 
aqueles que contribuem para que a nossa vida siga em ple-
no funcionamento. (…) 

 
     A RESPONSABILIDADE PARENTAL é determinante 
para, além do verdadeiro sentido de comunidade, a pros-
peridade, a coesão territorial e o respeito entre todos 
(gerações presentes e futuras).  
 
(Texto com supressões) 

 
Autor: Alberto R. Neves 

T.E. - Psicólogo  
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DIA EUROPEU DA PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS 
CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL  

E O ABUSO SEXUAL 
 

 Para assinalar esta data e fomentar a conscienciali-
zação da comunidade, a Comissão de Proteção de Crian-
ças e Jovens (CPCJ) de Penalva do Castelo promoveu um 
conjunto de iniciativas, em estreita parceria com o Agru-
pamento de Escolas, a Câmara Municipal, a Biblioteca 
Municipal e a GNR. 
 No dia 22 de novembro, teve lugar a palestra “Um 
olhar sobre o abuso sexual…”, um tema sempre atual e 
sobre o qual é necessário informar e ser informado. O 
público-alvo foram os alunos do 9º e 10º ano do Agrupa-
mento de Escolas, que se mostraram bastante interessa-
dos e participativos na apresentação efetuada pela Dr.ª 
Suzana Lucas, Psicóloga na Consulta de Sexologia do Cen-
tro Hospitalar Tondela – Viseu, EP. Psicóloga no NAVVD – 
Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Domésti-
ca em Viseu e na Casa de Abrigo para Mulheres Vítimas 
de Violência Doméstica com Doença Mental. 
 Também a “Escola Segura” e a Biblioteca Municipal 
de Penalva do Castelo contribuíram, em parceria com a 
CPCJ local, para a dinamização de iniciativas que em mui-
to engrandeceram o assinalar desta data junto da comu-
nidade. 
 

A CPCJ de Penalva do Castelo 

 
33º ANIVERSÁRIO DA CONVENÇÃO  
SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA 

 
  A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de 
Penalva do Castelo, em colaboração com o Agrupamento de 
Escolas concelhio, assinalou o 33º Aniversário da Convenção 
sobre os Direitos da Criança, documento primordial que as-
senta em quatro pilares fundamentais: não discriminação, 
participação, sobrevivência e desenvolvimento. A iniciativa 
integra-se, também, no âmbito da execução das atividades do 
Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação (2022
-2026). 

  A construção do “Estendal dos Direitos” contou com a 
participação ativa e interessada da Educação Pré-Escolar e do 
1º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento. Cada turma/grupo 
selecionou o(s) direito(s) a trabalhar, contribuindo, deste mo-
do, para o envolvimento individual e coletivo dos diversos 
agentes (crianças e adultos), bem como para a sensibilização/
consciencialização da comunidade educativa através da expo-
sição que se encontra patente nos Jardins de infância e Esco-
las Básicas do 1º Ciclo do concelho. 

  A proposta de construção de um mural alusivo ao tema, 
emanada da Comissão Alargada desta CPCJ, foi acolhida com 
bastante entusiasmo pelo Agrupamento. A primeira fase dos 
trabalhos, constituída pela elaboração de desenhos pelos alu-
nos da Educação Pré-Escolar e 1º CEB e respetiva seleção, en-
contra-se em curso, pelo que em breve terá início a pintura de 
uma das paredes exteriores da Escola Básica do 1º Ciclo de 
Roriz. 

  A todos as instituições parceiras endereçamos os nossos 
sinceros agradecimentos. 

 

 

A CPCJ  

de  

Penalva do Castelo 
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