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Escola Viva

A Gestão Flexível do Currículo como
instrumento de autonomia das escolas
Conferir às escolas a possibilidade de participar no desenvolvimento curricular, estabelecendo prioridades na apropriação contextualizada do currículo
e assumindo a diversidade ao encontrar as opções que melhor se adequem
aos desafios do seu projeto educativo é um dos objetivos do Despacho n.º
5908/2017, de 5 de julho.
Neste sentido, é colocada na mão de cada escola a responsabilidade de
se organizar de forma a assegurar um ensino de qualidade, garantindo que
o sucesso se traduz em aprendizagens efetivas e significativas, com conhecimentos consolidados, que são mobilizados em situações concretas que
potenciam o desenvolvimento de competências de nível elevado, que, por
sua vez, contribuem para uma cidadania de sucesso, no contexto dos desafios
colocados pela sociedade contemporânea.
Tendo como orientação o conjunto de competências inscritas nas propostas do perfil do aluno no final da escolaridade obrigatória, compete-nos
criar mecanismos utilizando as competências transversais e transdisciplinares,
de forma a mobilizar um conjunto sólido de conhecimentos, capacidades,
atitudes e valores. Pretende-se desta forma que o cidadão de sucesso seja
conhecedor, mas também capaz de integrar conhecimento, resolver problemas, dominar diferentes linguagens científicas e técnicas, cooperar, ser
autónomo, ter sensibilidade estética e artística e cuidar do seu bem-estar.
A concretização deste pressuposto implica, necessariamente, a mudança de atitudes e de práticas, não só no contexto escolar, mas também nos
restantes ambientes que contribuem para a formação do aluno, em que se
destaca o papel crucial da família.
A nível escolar é de realçar a importância dos anos iniciais de escolaridade, por serem os que mais determinam o desenvolvimento de competências
essenciais para as futuras aquisições. Assim, espera-se que, através de uma
gestão flexível e contextualizada do currículo, os espaços educativos assumam
dinâmicas de diferenciação pedagógica, de forma a integrar estratégias para
promover melhores aprendizagens em contextos específicos e perante as
necessidades de diferentes alunos.
Só com o envolvimento de toda a comunidade educativa poderemos
concretizar, a curto prazo, este desafio, pelo que urge que todos assumam
este compromisso.
Resta-me, finalmente, desejar uma boa quadra Pascal a toda a comunidade.
A Diretora
Rosa Figueiredo
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Presente musical em “Dia
do Pai”, no Lar da S.ta
Casa da Misericórdia

No dia 19 de março – Dia do
Pai –, os alunos do 5.ºA visitaram
o Lar da Sta Casa da Misericórdia
de Penalva do Castelo.
Esta atividade foi organizada
pela disciplina de EMRC e realizada nesta data para homenagear
os mais idosos que, nessa dia,
nem sempre têm a presença dos
seus filhos.
Durante a visita, sendo o 5.º A
uma turma do ensino articulado,
aproveitou para conversar com
um antigo presidente da Banda
musical e recreativa de Penalva
do Castelo, residente agora neste
Lar. Distribuíram ainda desenhos

e flores e, por fim, abrilhantaram
a visita com um momento musical, tocando e cantando canções
afinadas na alegria e na solidariedade.
Um dos idosos ofereceu-nos
um poema da sua autoria, que
transcrevemos:
“Que Deus te proteja, Pai”
Agradeço-vos pela vida, pelos
pensamentos
Proteção de Amor
Que sempre me soubeste dar.
Obrigado do fundo do coração.”
Alunos do 5.ºA

AGENDA DO 3º PERÍODO
 Início: 9 de abril
Termo: 6 de junho para o 9º, 11º e 12º ano (turmas com avaliação externa)
15 de junho para os restantes anos
29 de junho para a Educação Pré-escolar
maio / junho / julho - a confirmar para os cursos qualificantes (Profissionais), de acordo com as respetivas horas de formação previstas
 XIV PERCURSO PEDESTRE HISTÓRICO-CULTURAL “Caminho dos Galegos”: 3 de junho

entre 21 de maio e 5 de junho
 PROVAS FINAIS DO ENSINO BÁSICO – 9º ano:
1ª Fase – PLNM: 19 de junho; Português: 22 de junho; Matemática: 27 de junho
2ª Fase – PLNM: 19 de julho; Português: 20 de julho; Matemática:
23 de julho
Afixação das pautas com os resultados: 1ª Fase – 13 de julho;
2ª Fase - 3 de agosto

 Afixação das pautas de avaliação interna (anos sujeitos a
avaliação externa: 9º, 11º e 12º ano): 13 de junho

 PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO 3º CICLO:
1ª Fase - de 18 a 28 de junho
2ª Fase - de 20 a 27 de julho
Afixação das pautas com os resultados: 1ª Fase – 13 de julho;
2ª Fase - 3 de agosto

 PROVAS NACIONAIS DE AFERIÇÃO DO 1º, 2º E 3º CICLOS
DO ENSINO BÁSICO – 2º, 5º e 8º ano:
- 2º ano - Expressões artísticas e Expressões físico-motoras
entre 2 e 10 de maio; Português e Estudo do Meio em 15 de junho;
Matemática e Estudo do Meio em 18 de junho
- 5º ano - Português em 8 de junho; Ed. Musical, Ed. Visual e Ed.
Tecnológica entre 21 e 30 de maio
- 8º ano - Matemática em 12 de junho; Ed. Física e Ed. Visual

 EXAMES NACIONAIS E PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO ENSINO SECUNDÁRIO:
1ª Fase (obrigatória): de 18 a 27 de junho;
2ª Fase (só para quem não tenha aprovação na 1ª Fase ou pretenda realizar melhoria em exame realizado na 1ª Fase e no mesmo
ano letivo): de 18 a 23 de julho;
Afixação das pautas com os resultados: 1ª Fase – 12 de julho;
2ª Fase – 3 de agosto

 Encerramento do Ano Letivo para a Educação Pré-escolar e
1º CEB com realização de Marchas Populares: 22 de junho

março de 2018

escola viva

Página 3

SESSÃO DISTRITAL DO CÍRCULO DE VISEU
DECORREU EM PENALVA DO CASTELO

O programa “Parlamento dos Jovens” é
uma mais-valia para o desenvolvimento integral dos nossos jovens do Ensino Básico.
Através da implementação das diferentes
fases do programa e ações, estamos a educar
para a cidadania e a estimular o gosto pela
participação cívica e política.
Por outro lado, é uma oportunidade para
dar a conhecer a Assembleia da República e

as regras do debate parlamentar, promovendo-se assim o debate democrático, o respeito
pela diversidade de opiniões e pelas regras
de formação de decisões.
Neste contexto, os alunos vivem a experiência de participação em processos
eleitorais, nomeadamente nos momentos de
campanha, sendo estimulados a desenvolver
a capacidade de expressão e argumentação.

No nosso agrupamento, o programa
desenvolveu-se em dois edifícios, dado
que os alunos do 2.º ciclo se encontram
na Escola Básica da Ínsua e os do 3.º ciclo
frequentam a Escola Secundária.
Numa primeira fase, foi feita a divulgação
a toda a comunidade escolar e os alunos
aderiram, alguns levados pela curiosidade
e outros já com experiência de anos anteriores foram
divulgando a iniciativa aos seus
pares. Destacamos aqui o empenho e alegria
demonstrada pelos alunos que se
iam envolvendo
voluntariamente
nas atividades
propostas. Foram
realizadas diversas sessões informais, projetando
vídeos e analisando outros materiais sobre
o tema, até ao momento da constituição da
comissão eleitoral e da divulgação das normas
e do calendário eleitorais.
De seguida, os alunos organizaram-se
em listas e começaram a redigir as medidas,
elaborando cartazes que foram afixados nas
duas escolas. Também foi colocada toda a
documentação do processo eleitoral em placar
e nas vitrinas reservadas para o
efeito em ambos os edifícios.
É de referir que o tema, “Igualdade de Género”, este ano comum ao
Básico e Secundário, foi trabalhado
no Apoio ao Estudo e também na
disciplina de Português, facilitando
assim o debate e alargando a discussão a diferentes contextos.
Antes da realização das eleições, foram dinamizados vários
encontros informais com os elementos das cinco listas concorrentes.
Estiveram envolvidos 50 jovens,

sendo 22 rapazes e 28 raparigas com idades
compreendidas entre os 10 e os 14 anos.
No dia 11 de janeiro decorreram as eleições e de imediato foram divulgados os resultados eleitorais e afixados os documentos do
processo eleitoral – ata e lista dos deputados
eleitos à sessão escolar.
No dia 17 de janeiro, realizou-se a sessão
escolar, procedendo-se à eleição dos 2 deputados efetivos e 1 suplente para representarem o agrupamento na sessão distrital e à
aprovação do Projeto de Recomendação do
agrupamento. Foi também eleito o candidato
à mesa da sessão distrital – Teresa Soares,
n.º 15, do 6.º B.
Os jovens deputados eleitos – Francisca
Teixeira, do 7.º A, e Gabriel Pina, do 6. º C apresentaram o Projeto de Recomendação do
agrupamento na sessão distrital que decorreu
no dia 5 de março, na Loja do Cidadão em
Penalva do Castelo.
Refira-se que foi a primeira vez que Penalva do Castelo recebeu a sessão distrital
do Parlamento dos Jovens, destacando-se
a excelência da organização/receção que a
Câmara Municipal, através dos seus colaboradores, manifestou no apoio permanente e no
carinho muito especial, nomeadamente no que
respeita ao aconchego do espaço escolhido e
às iguarias da terra que foram postas na mesa
para degustação por todos os participantes.
A professora coordenadora:
Maria do Céu Gonçalves

Página 4

Escola Viva

março de 2018

"A voz dos jovens pela
igualdade de género"

O Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo participou no Projeto
Nacional “Parlamento dos Jovens – Ensino Secundário”, sob a coordenação
da professora Isabel Serra, cuja sessão
distrital teve lugar no dia 6 de março
no Auditório do ESTG, em Viseu, com
a presença de 24 escolas do distrito,
perfazendo um total de 75 deputados.

A participação do Agrupamento foi
assegurada pelos deputados efetivos
Rita Almeida e Oleksandr Arkhipov e pelo
deputado suplente Thomas Pinto. Apesar
de não terem conseguido ser eleitos para
a sessão nacional, a ter lugar em maio,
na Assembleia da República, a experiência em si revelou-se enriquecedora.
Na sessão distrital, encontravam-se
também presentes:
A deputada da Assembleia da
República Lúcia Araújo Silva, o
presidente da Câmara Municipal
de Viseu Almeida Henriques, o
representante do IPV João Vinhas
e a Diretora Regional do IPDJ
Catarina Durão.
A mesa desta Sessão foi presidida e secretariada por alunos
eleitos para o efeito, entre os
quais se encontrava na posição de
secretário-geral o aluno da nossa
escola Kevin Figueiredo.
O tema em debate este ano
foi a Igualdade de Género, cuja
discussão despertou o espirito
construtivo, altruísta, ambicioso e
esforçado de formar uma socieda-

de futura melhor.
A sessão foi semelhante às sessões
plenárias da Assembleia da República:
Foi dada a oportunidade a cada
escola de apresentar e defender o seu
Projeto de Recomendação. Todos os
projetos foram postos a votação.
A partir do projeto eleito, foi elaborado o Projeto de Recomendação do
distrito e eleitas as quatro escolas que o
defenderão na Assembleia da República.
Por fim, realizou-se a votação do
tema de debate para o ano seguinte, do
qual saiu vencedor a eutanásia, tema
proposto pela nossa escola.
Esta jornada foi uma experiência
enriquecedora para todos os envolvidos,
não só em termos de cooperação com
outras escolas, mas também em termos
políticos. Os alunos participantes tiveram
a oportunidade de dar o seu contributo
para a cidadania, aprender como é que
o sistema legislativo funciona e como se
discutem os assuntos no parlamento.
Foi uma participação bastante interessante que possibilitou o envolvimento
dos jovens na questão da Igualdade de
Género, um assunto que afeta todos

diretamente, mas sobretudo que impulsionou, novamente, a participação cívica
e ativa, daquilo que é a construção de um
processo democrático.
Esse processo implica discutir opiniões, defende-las, mas também saber
ouvir as dos outros e aprender a respeitar
as decisões da maioria. A democracia
consiste precisamente nisso. Foi esta a
grande lição adquirida com a participação no Parlamento do Jovens: a política
realiza-se através da participação cívica
de cada um, não através das convicções
pessoais de cada ser humano.
Este projeto, com mais de 20 anos,
providencia uma excelente oportunidade
de dar voz aos jovens para assim desempenharem o seu papel na sociedade
como cidadãos conscientes e ativos.
É de realçar a importância de jovens
aproveitarem a oportunidade que este projeto fornece para participarem ativamente
nas causas públicas. Todos nós, enquanto
o futuro de Portugal, podemos e devemos
ter um papel ativo na nossa sociedade.
O futuro do país vai depender das
ideias e da capacidade de cada um para
resolver os problemas que inquietam a
sociedade. A finalidade do Parlamento dos
Jovens é precisamente desenvolver uma
participação interventiva, argumentativa e
o exercício de uma cidadania responsável.
A participação no Parlamento dos
Jovens foi, pois, uma experiência relevante e positiva.
É desta maneira que é recomendada e
incentivada a participação da comunidade
escolar nas próximas edições do Parlamento dos Jovens. O projeto providencia
uma oportunidade que não deve ser
perdida para os alunos crescerem com os
valores da cidadania e democracia.
Rita Almeida, 12ºB

ENTREVISTA AO KEVIN FIGUEIREDO, QUE INTEGROU A MESA DA SESSÃO DISTRITAL
Como surgiu o teu envolvimento neste projeto?
Na verdade, o meu envolvimento neste projecto surgiu de uma
forma bastante curiosa. Decidi entrar numa lista que concorria para
o Parlamento dos Jovens apenas
para ajudar um amigo a formar
essa mesma lista, uma vez que ele
precisava de pessoas. Fiquei num
dos últimos lugares da lista, apenas
para “fazer número”. A lista acabou
mesmo por ganhar e depois deu-se a
sessão escolar, onde iríamos eleger
os deputados que iriam representar
a escola na sessão distrital, bem
como o presidente da mesa que
ia presidir à sessão escolar. Acabei
por ser eleito presidente da mesa
da assembleia geral da escola, sem

para que tal tivesse feito campanha.
Mais tarde, devido às influências
da minha professora de História
(e que boas influências!), decidi
candidatar-me à mesa distrital.
É a primeira vez que participas
ou já vivenciaste anteriormente
experiência semelhante?
Foi a primeira vez que estive envolvido neste tipo de actividades, nunca
tinha participado em nada do género.
Aliás, nunca tinha tido interesse.
Conta-nos o que sentiste quando foste eleito secretário da Mesa
da Sessão Distrital.
Na verdade, foi um misto de emoções. Fiquei muito surpreendido, pois
nunca me tinha passado pela cabeça
ser eleito, uma vez que nunca tinha
participado em nada do género.

Fiquei também muito feliz, pois foi
bom saber que as pessoas que me
elegeram confiavam em mim para o
cargo. Para além disso, foi muito bom
saber que estava a representar bem
a minha escola. Por outro lado, senti
também algum receio, pois não sabia
muito bem aquilo que me esperava.
Como decorreram os trabalhos?
Os trabalhos decorreram com
normalidade, pois toda a mesa era
muito competente naquilo que
fazia. Houve apenas um pequeno
erro na contagem dos votos já no
final do dia, devido ao cansaço, mas
foi rapidamente resolvido.
Pretendes continuar a experiência no próximo ano?
Sim, pretendo. Foi uma experiência interessante, na qual foi um

gosto participar. Se puder melhorar
o meu desempenho e ser eleito
para presidente da mesa da sessão
distrital, melhor ainda.
Qual a tua opinião sobre Igualdade de Género?
A minha opinião é a mesma que
a da esmagadora maioria dos jovens.
É algo que tem de ser uma realidade.
Já o é em algumas partes da nossa
sociedade, mas não em todas. Não
devemos ser condicionados em nada
na nossa vida, apenas por causa do
nosso género. É algo que não escolhemos, nasce connosco e não nos
deve nem prejudicar, nem beneficiar.
Igualdade é tudo.
Entrevista orientada pelo
Clube de Jornalismo
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À CONVERSA COM SALOMÃO CRUZ
O Clube de Jornalismo, dedicado
que é às coisas e às causas do seu
Agrupamento e da sua terra, foi ao
encontro de Salomão Cruz, natural
de Penalva do Castelo, onde reside
e onde se dedica à arte de contar
histórias…
Penalvense multifacetado e
sobejamente conhecido no seu
meio, o que nos conta é do que
dá testemunho na obra Crónicas
Contos e Rimas, que publicou
no final do ano transato, com a
chancela das Edições Esgotadas.
Sentemo-nos, então, à conversa!
- Qual a sua naturalidade e onde reside?
- Sou natural de Castendo. Como sabem, Castendo
era Penalva do Castelo antes de esta assim se chamar,
alteração que ocorreu em 1957. E moro cá também.
Tive algumas saídas por motivos profissionais, mas
precárias. Sempre residi cá.
- Há quantos anos escreve e quais são os temas
que privilegia.
- Escrevo desde sempre, isto é, comecei a escrever
muito novo, talvez com a vossa idade. E fui guardando
as coisas que fui escrevendo. Não escrevia compulsivamente, era quando calhava, quando achava que tinha
um assunto. Normalmente escrevia artigos pequenos,
crónicas, contos. Aliás, este livro é consequência disso mesmo. Ele não nasceu da decisão específica de
escrevê-lo. Decidi juntar os trabalhos que tinha
e assim nasceu “Crónica Contos e Rimas”, de
que me orgulho bastante.
- Conte-nos um pouco mais desta obra
que constitui a sua estreia literária.
- Como disse, o livro encontra-se dividido
por assuntos: a primeira parte é constituída
por crónicas escritas em jornais locais; há
outra secção onde se encontram histórias que
foram contadas na Rádio (RDP, Rádio Viseu),
no programa “Trem das Cinco”. O produtor, à
época, convidou-me a contar algumas histórias em que o protagonista fosse o comboio.
É claro que eram histórias faladas, com uma
linguagem diferente da escrita, que depois
tive que adaptar, naturalmente. A obra inclui
ainda algumas crónicas que escrevi para
“O Renascimento”, cujo protagonista era o
Efigénio, um nome fictício, para não identificar pessoas,
ainda que o enredo fosse real.
- O que mais lhe agradou na mesma?
- O que mais me agradou foi o facto de ter conseguido chegar a ser uma realidade. Editar uma obra tem os
seus custos e o meu orçamento não me permitia grandes
manobras. Agradeço o apoio que a Câmara Municipal
de Penalva do Castelo me proporcionou, permitindo-me
a publicação do livro. Estou muito grato por isso e pela
repercussão que teve. A tiragem não foi muito grande,
mas teve bastante visibilidade e adesão. Penso que
engrandece quem a escreveu e quem permitiu a sua
publicação.
- Qual o público a que se destina e onde é possível adquiri-la?
- Destina-se ao público em geral. É uma obra de fácil
leitura, não muito compacta, uma vez que é constituída

por histórias independentes umas das outras. Encontra-se à venda na Santa Casa da Misericórdia. Sugeri ao
Presidente da Câmara que assim fosse, atendendo a
que a referida Instituição se encontra a efetuar obras
dispendiosas. Ele concordou e assim se procedeu.
- Considera que o processo de criação literária
é algo fácil?
- Sim, toda a gente consegue escrever, mais ou
menos corretamente, sobre um ou outro tema. Basta
que invista nisso, que tenha dedicação e esforço. Agora
não será uma obra-prima, e também não é disso que
estamos aqui a falar... Mas podemos criar, contar uma
história, real ou imaginária.
- Indique-nos os autores que mais o marcaram
enquanto leitor.

- Li desde muito cedo e houve autores que me
marcaram bastante. É uma pergunta difícil, pois foram
tantos... Hoje as coisas estão mais simplificadas. Há
bibliotecas, espaços para consultar e adquirir livros. No
meu tempo, tínhamos que aproveitar a biblioteca itinerante, uma carrinha Citroen, cinzenta, que transportava
livros e se deslocava a várias povoações. Nós, jovens,
requisitávamos livros e devolvíamo-los quinze dias depois. Li tudo o que havia para ler e que se destinasse à
nossa idade: Enyd Blyton, Walter Scott,... À medida que
fui andando na idade fui lendo outras obras. Gostava
muito de Dostoievski, Tolstoi,... Sou um apaixonado por
literatura policial. Tenho todas as obras de Agatha Christie. Li também todo o Eça, Júlio Dinis, Camilo Castelo
Branco e Aquilino Ribeiro. Não sou particular adepto
de Saramago, mas gosto de José Cardoso Pires e da
generalidade dos nossos autores clássicos. Gosto de

Camões. Adoro Bocage, bem como banda desenhada,
desde o Astérix até à Mafalda...
- Nos dias de hoje, é frequente dizer-se que
nem sempre é fácil motivar para a leitura… Está
de acordo?
- Estou. Não é fácil nos tempos que se vivem, onde
as pessoas estão mais disponíveis para ouvir do que
para ler. Na TV ouve-se, leem-se as legendas... Eu
próprio já li bem mais do que leio agora, que quase
me limito aos jornais (não desportivos)... O professor
da disciplina de Português será muito importante para
incutir nos jovens este gosto. A BD poderá também ser
uma forma de os fazer gostar de ler!
- Acha possível viver da escrita em Portugal?
- Deve ser difícil! Aqui ou em qualquer país estrangeiro. Talvez seja mais fácil para alguns
escritores modernos, alguns jornalistas. Mas,
se os leitores são menos, publicar e vender é
um processo que se torna mais difícil.
- A que se dedica, para além da escrita?
- A escrita foi e é um hobbie. Profissionalmente, estou aposentado. Durante cerca
de 9 anos fui professor de Educação Física.
Depois concorri às Finanças, hoje, Autoridade
Tributária. E fiz todo o meu percurso profissional nessa área, até me aposentar, em 2012.
Atualmente, sou funcionário doméstico. Cozinho diariamente, para ajudar a minha esposa,
que ainda está a trabalhar, mas faço-o com
gosto. De resto, não faço nada de relevante.
- Segrede-nos se há algum outro projeto na forja…
- Não. Tenho tempo, mas preciso de arranjar disponibilidade mental. É preciso também saber
sobre o que se vai escrever. Vou fazer poesia? Mas
eu não sou poeta! Romances? Não sei fazê-los. Um
romance é uma história longa, com princípio, meio e fim.
Eu gosto de escrever textos pequenos, com o objetivo
da expetativa do resultado final, e que tenham algum
sentido de humor para cativar o leitor. Vou escrever, mas
ainda não sei quando nem sobre o quê.
- É pai, é avô…, acompanha, certamente, a nossa
juventude. Que mensagem lhes deixaria?
- Que acreditem neles próprios, que façam pela
vida, que acreditem que vale a pena estar cá e, sobretudo, que sejam otimistas! Serão capazes de construir
alguma coisa!
Entrevista conduzida pelo
Clube de Jornalismo
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“Em Taizé, senti-me acolhida, conheci pessoas com um
espírito incrível e encontrei-me a mim mesma. Aprendi a
lidar com as situações da melhor maneira possível”.
Carolina Ferreira, 10ºA
“Taizé foi a melhor experiência da minha vida, consegui
encarar os problemas e descobrir que errei em muitas situações, o que me levou a ser uma pessoa melhor.”
Eduardo Pinto, 10ºA

TAIZÉ 2018 – Grupo de Penalva do Castelo

“A COLINA DO SILÊNCIO”
Ninguém fica indiferente a Taizé!
Para chegar temos que percorrer uma
distância considerável que exige passar
24 horas num autocarro, pernas dobradas,
dormir com a cabeça a baloiçar e as costas
a doer... Chegamos e, habitualmente, encontramos muita chuva, frio e um terreno cheio
de lama, onde as malas se deslocam penosamente e são colocadas numa tenda com
centenas e centenas de outras... Tudo fica ali
até nos serem atribuídas as camaratas, onde
passaremos uma semana em companhia de
6, 8 ou 12 pessoas, conforme o caso... Instalamo-nos e a aventura individual/espiritual
e social começa pouco depois.
Há três momentos de oração por dia
(8h30, 12h30 e 20h00), momentos de introspeção e silênciospartilhados. Inicialmente,
parece-nos estranho aquele ambiente de recolhimento solitário. Muito rapidamente nos
damos conta da riqueza desses instantes e é
na partilha, no olhar, no sorriso e, sobretudo,
na presença do outro que nos encontramos
e refletimos sobre a nossa vida. Pomos a nu
o que raramente temos coragem de ver e de
admitir. O filme da nossa vida passa várias
vezes pela nossa mente, de forma muito consistente e crítica, e é aqui que tudo muda...
Taizé começa a despertar em nós uma consciência moral/espiritual muito forte.
Nos momentos de reflexão partilhada,
nos grupos de reflexão, a experiência que
cada um vive é única e, atrevo-me a dizer,
maravilhosa e libertadora.
Uma semana de experiências únicas,

onde nos sentimos mais próximos do céu.
Diz-se mesmo que “Taizéé um pedacinho
de céu na Terra”. A paz, a harmonia, a simplicidade e o calor humanos são valores que
se respiram por todo o lado. Conhecemos
muita gente, encetamos conversas com
desconhecidos sobre questões profundas e
sérias, aprendemos a amar a diferença e a
respeitar a alteridade. Como ficar indiferente
a tudo isto?!
Impossível ir a Taizé sem aproveitar o
lago do silêncio, a Capela do silêncio, a Cripta
e a Capela principal. O espírito de Taizé é um
espírito de paz e amor, tolerância e partilha,
convívio e alegria... muita alegria!
Quando regressamos de Taizé, nada pode
ficar igual, tudo nos convida a olhar a nossa
vida quotidiana de outra forma, na família,
na escola, com os amigos e na sociedade em
geral. Se assim não for, Taizénão nos marcou
o suficiente, não fomos capazes de viver
convenientemente o seu espírito.
A multiculturalidade que este lugar acolhe é incrivelmente tocante, é a festa da diversidade que permite despertar a esperança de
que é possível vivermos em paz connosco e
com o resto do mundo. A humanidade de
Taizé terá que ser transportada por cada um
de nós para os diferentes cantos do planeta
e aí operar-se a diferença.
Como diz o irmãoAlois: «Cada uma das
nossas vidas pode tornar-se como uma
pequena luz de paz que brilha nas trevas».
Professora Maria Carmo Escabeche

“Este foi o primeiro ano em que fui a Taizé. Não sabia ao
certo o que me esperava, mas superou, completamente, as
minhas expetativas. Taizé não se explica, sente-se! Só quem
vai à viagem é que percebe… As relações estabelecidas, as
orações, onde nos podemos encontrar a nós próprios e
refletir um pouco sobre o nosso dia a dia e os nossos problemas. Taizé foi, sem dúvida, uma experiência que irei levar
para a vida toda, tal como as pessoas que trouxemos de lá.”
Daniela e André, 11ºA
“Taizé é um lugar inexplicável. E, por muito que tentemos, é impossível explicar o que significa. É um lugar onde
me encontrei e pude pensar nos diversos acontecimentos
da minha vida que, por vezes, em Portugal, não consegui,
devido à vida apressada que levo. Lá, aproveitei e dei valor
ao silêncio.”
Ana Soraia, 10ºB
“Taizé é uma experiência fantástica. Foi muito melhor
do que aquilo que estava à espera!”
Sandro Augusto, 10ºB
“Ir a Taizé foi uma das melhores experiências da minha
vida. Lá, aprendi a viver sem o telemóvel e autonomamente. Não há palavras para descrever, só mesmo sentindo e
vivendo essa experiência. Não foi fácil sair de Taizé, já que
lá uma semana parece uma vida e ficamos tão apegados
que, quando saímos, parece que a vida já não faz sentido.
Taizé vai ficar sempre no meu coração.”
Júlio, 10ºB
“Taizé, só pelo nome, já dá arrepios! Lá, todos os dias
são diferentes. Haveria muita coisa para dizer, porém, nem
um livro bastaria para descrever todas as emoções. Cada
pessoa vive Taizé à sua maneira. Não saímos de Taizé da
mesma maneira que viemos. É um dos melhores sítios que
existe e acho que consegue tocar, no mínimo, em todas as
pessoas que por lá passam. Não importa o país, a religião,
a cultura…
Agradeço a todos os que fizeram parte desta experiência
e a quem nos permitiu ir a Taizé. Obrigado, do fundo do
coração!”
Thomas Matos, 10ºB
“Já é o segundo ano consecutivo que vamos a Taizé e,
comparando um ano com o outro, percebemos que são
experiências totalmente diferentes, mas nenhuma é melhor
ou pior do que a outra! Cada pedaço da viagem faz Taizé
ter este significado para nós. Desde a viagem de autocarro
que, apesar de ser muito longa, consegue ser divertida,
à simplicidade da comida e à forma de comer! Desde as
magníficas reflexões que nos deixavam emocionadas, às
nossas amizades! Taizé é, realmente, um pedacinho do céu
na Terra e um ótimo lugar para refletir e tirar uma pausa
de realidade.”
Márcia, Jacinta e Salete, 11ºA
“Taizé foi uma experiência incrível, pois, de certa forma,
esta viagem surgiu numa altura da minha vida que precisava
de mudanças. Taizé desencadeou essas mudanças…
Espero, sinceramente, poder voltar e encontrar, de
novo, a paz que me faltava.”
Kassandra Almeida, 10ºA

ENTREVISTA
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ONDE PARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
- Concluído o 1º Ciclo, ingressou na atual
escola-sede do agrupamento, ex-escola C+S, onde
permaneceu 8 anos, até à conclusão do 12º ano. Que
recordações guarda desse tempo?
- Guardo essencialmente os momentos com amigos
que ainda hoje preservo. Pessoas que conheci enquanto
estudava em Penalva e que ainda hoje são dos meus
melhores amigos. A escola também faz parte desse
processo de criação de laços.
- Há algum episódio em especial, que não esquece
e queira partilhar connosco?
- Não propriamente um episódio, mas de uma
forma geral, o último ano aqui na escola. Acho que foi
aquilo que mais me marcou. Foi o mais intenso, porque
é o ano em que tomamos decisões que vão mudar a
nossa vida. A pressão aumenta, com os exames, com a
escolha dos cursos e das universidades. No meu caso,
estava a frequentar o curso de científico-humanístico,
onde, por norma, a matemática, a física ou a química se
tornam nas principais provas de ingresso para o ensino
superior. Como eu decidi que queria ingressar num
curso ligado a artes e letras, tornei-me na única aluna
da turma para quem a nota do exame de português era
mas importante do que qualquer outra associada às
ciências. Recordo, ainda hoje, o entusiasmo, o apoio e a
dedicação com que a minha professora de português, à
época, me ajudou na preparação para o exame nacional.
Por outro lado, o 12º ano foi aquele em que comecei a
ganhar consciência de que me iria “separar” de muitos
amigos, sobretudo porque as universidades onde queria
concorrer eram todas longe, implicavam que eu me mudasse. Recordo, dessa altura, um misto de entusiasmo
e angústia. Foi de facto um ano de viragem, como é na
de qualquer estudante nessa fase da vida, e esta escola
vai marcar sempre esse momento.
- Seguiu-se o ensino superior no curso de cinema.
Porquê essa opção?
- Durante muitos anos eu disse que queria seguir teatro/
representação. Desde miúda que queria ser atriz. Muita
gente me incentivava, mas também muita gente (sobretudo os meus pais) me alertava para as poucas saídas
profissionais e para as dificuldades em vingar nessa área.
Isso acabou por pesar na minha escolha final. Optei pela
licenciatura em cinema, que me mantinha em contacto com
as artes, não me desligava totalmente da representação,
mas oferecia, à partida, mais vertentes profissionais - som,
imagem, realização, edição. Acabou por ser igualmente difícil conseguir trabalho na área, percebi isso 3 anos depois.
O cinema português não é suficientemente valorizado, o
mercado é pequeno e há demasiada procura para a pouca
oferta em termos profissionais.
Não quis desistir logo, decidi complementar as competências que tinha adquirido, nomeadamente na área da
imagem e da comunicação (pela imagem), e assim se deu
a transição para o Mestrado em Jornalismo.
- O que é que mais a seduz no mundo da comunicação social?
- Contar histórias, falar de pessoas, e o facto de
não ser uma vida, nem uma profissão monótonas. Nós
fazemos sempre coisas diferentes. Por exemplo, eu só sei
no dia anterior que tipo de reportagem irei fazer no dia a
seguir! Num dia posso estar a fazer a cobertura de uma
manifestação de professores ou enfermeiros, no seguinte
vou acompanhar a visita do Presidente da República e
no outro, ser enviada para um incêndio. São sempre
temas diferentes, que nos obrigam a estar preparados
para qualquer situação, e a ter de estar em permanente
aprendizagem e atualização. Isso é ao mesmo tempo
desafiante e motivante. É disso que gosto.
- Tem preferência por algum meio em especial
(rádio, televisão, jornal…)?

A Escola-sede regista 31 anos de funcionamento e várias têm sido as fornadas de
alunos que por aqui passaram e fizeram o seu percurso escolar.
E surgiu a ideia: o que é feito dos nossos ex-alunos? Que rumo seguiram? Que recordações guardam desta casa que também foi deles?
Após a estreia desta secção na edição nº 44 do PENA JOVEM, em abril de 2007, há
precisamente 11 anos, coube agora a vez a uma ex-aluna que, após o cumprimento do
1º ciclo na ex-escola primária da Vila, desenvolveu aqui o seu percurso do 5° ao 12º
ano, na EBI de Ínsua e na ex-EB2,3/S, entre os anos letivos de 1998/1999 e 2006/2007,
tendo frequentado e concluído o ensino secundário, no curso científico-humanístico
de Ciências e Tecnologias.
Seguiu-se o ensino superior, com a licenciatura em Cinema, na Universidade da
Beira Interior - Covilhã, concluída em 2010 e o Mestrado em Jornalismo, em Lisboa,
na Escola Superior de Comunicação Social, concluído em 2013.
Atualmente, exerce a atividade profissional de Jornalista, em serviço na RTP Porto.
Referimo-nos a Maryline Sales Almeida, que nos visitou num destes dias.

- Televisão. Precisamente pela ligação ao cinema,
sempre gostei muto mais de contar histórias através da
imagem, através do som.
Costumo dizer que a diferença é que, em cinema, eu
contava histórias ficcionadas e agora, conto histórias de
pessoas reais, histórias verdadeiras.
- A formação no ensino superior correspondeu
às suas expetativas?
- Na licenciatura, achei o curso um pouco vago.
Abordámos todas as áreas do cinema, mas senti que não
aprofundámos nenhuma o suficiente. Isso praticamente
obriga à realização de um mestrado ou pós - graduação.
No caso do mestrado em jornalismo, acabou por
corresponder ao que eu estava à espera, porque eu não
vinha de comunicação social e muitas coisas eram, para
mim, uma novidade. Acho que conjugava muito melhor
a componente prática com a teórica.
- Se não tivesse enveredado pelo percurso formativo que cumpriu até aqui, que outra(s) área(s)
poderia(m) ter sido opção? Porquê?
- Não sei. A representação era uma coisa que eu
queria muito desde miúda, ainda que hoje em dia já
me seja difícil imaginar nesse papel, mas durante muito
tempo a área da educação também me fascinava;
gostava de ser professora, porque, lá está, também implica comunicar, transmitir mensagens ou conhecimento.
Depois havia aquelas ideias de criança, queria ser bióloga
marinha! Acho que uma percentagem considerável dos
miúdos sonha em ter esse tipo de profissões.
- Pode resumir-nos o seu percurso e experiência
profissional?
- Na área do jornalismo, eu comecei por ser colaboradora do jornal da vila, “O Penalvense”. Foi a forma que
encontrei de, com o tempo que tinha enquanto estudava,
ir experimentando fazer umas entrevistas e escrever
algumas reportagens. Cheguei também a fazer um
estágio na rádio Mangualde, durante as férias de verão,
entre o primeiro e o segundo ano do Mestrado. No último
semestre do curso, podia escolher entre fazer uma tese
ou um estágio curricular, e eu optei pelo estágio, que
fiz no Porto Canal. No final, acabei por ser convidada a
integrar a equipa e foi lá que trabalhei durante 3 anos e

meio. Nos primeiros dois estive como correspondente na
delegação de Aveiro, e depois mais um ano e meio na
redação-sede, no Porto. Continuei sempre a enviar currículos para outros sítios, nomeadamente para os canais
de televisão nacionais, de sinal aberto, porque gostava de
abraçar um desafio maior. Até que um dia, fui chamada
para uma entrevista na RTP, fiz testes e fui selecionada.
É lá que estou há mais de um ano.
- Sente-se profissionalmente realizada?
- Completamente. Sim.
- Como carateriza atualmente a comunicação
social no nosso País?
- Essa é uma pergunta difícil. Reconheço que há
coisas que funcionam mal, acho que há critérios que
estão invertidos.
O sensacionalismo tornou-se uma tentação, a publicidade ganhou um papel indispensável em qualquer órgão
de comunicação social, a linha que por vezes separa a
propaganda da notícia é ténue. A comunicação social
tornou-se um negócio, e isso acarreta demasiados perigos.
Depois, temos as consequências da inovação e da
tecnologia. Em quase tudo, elas são obviamente positivas,
mas é inegável que vieram contribuir para alguns fenómenos preocupantes. A Internet permite, por exemplo, que
em segundos se tenha uma notícia publicada e partilhada
por milhares de utilizadores, e fez com que todos os
jornais, rádios, tv’s ou sites de notícias queiram ser os
primeiros a publicá-la, mesmo que por vezes se sacrifique
algum rigor na informação. As redes sociais adensaram
esse fenómeno e trouxeram outro, igualmente perigoso:
as fake news. Mesmo que uma notícia seja falsa, ela
circula de forma tão rápida que pode ter efeitos alarmistas
ou destruir reputações em apenas alguns minutos.
É necessária, cada vez mais, uma maior capacidade
de filtrar a informação.
Tudo Isso faz com que o verdadeiro jornalismo acabe
por perder, infelizmente, alguma credibilidade.
- Se fosse uma ministra do Governo, o que faria
para desenvolver ou melhorar o País?
- Arrisco dizer que jamais seria ministra. Não me vejo
nesse papel. Mas penso que qualquer estratégia passaria
(Continua na página 9)
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CALENDARIZAÇÃO DOS PERCURSOS PEDESTRES E ROTAS DE ESTRADA 2018

A Câmara Municipal, em parceria com as Juntas de Freguesia, as
Associações/Instituições locais e com o apoio dos Bombeiros Voluntários / Unidade de Cuidados à Comunidade Pena D’Alva, promove
a dinamização dos cinco Percursos Pedestres do concelho (com momentos de animação e recriação histórica) e as duas Rotas de Estrada.
Deste modo, a calendarização prevista para 2018 é a seguinte:
PR4 PCT Rota dos Ambientes Rurais, em Castelo de Penalva (29 de
abril); PR2 PCT Caminho dos Galegos/Rota de Santiago, em Mareco
(03 de junho); PR5 PCT Trilho do Ryal, em Real (17 de junho); PR1
PCT Rota da Sr.ª da Ribeira, em Moinhos de Pepim (1 de julho) e
PR3 PCT Rota dos Cenários do Passado, em Esmolfe (22 de julho).
As Rotas de Estrada “Lugares da Memória” serão dinamizadas com
passeios de cicloturismo: no dia 20 de maio, realiza-se o Circuito 2 e,
no dia 16 de setembro, o Circuito 1.
Aceite o convite para participar nos Percursos Pedestres e
Rotas de Estrada! Visite as pitorescas freguesias do Concelho:
partilhe emoções com as nossas gentes!

DESFILE DE CARNAVAL JUNTA MILHARES
DE PESSOAS EM PENALVA DO CASTELO

Realizou-se pelo terceiro ano consecutivo o Desfile de Carnaval
pelas principais ruas da Vila de Penalva do Castelo.
Esta iniciativa foi organizada pelo Município de Penalva do Castelo
em conjunto com as associações/instituições do concelho e pessoas
a nível individual.
Cerca de trinta carros alegóricos e mais de nove centenas de figu-
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Penalva do Castelo.
A boa disposição reinou entre todos os participantes, que no final
foram brindados pela Autarquia com a oferta de um kit para aconchegar
o estômago num dia de muita folia.
O Presidente da Câmara Municipal, Francisco Carvalho, agradeceu
a todos os que se envolveram, realçando o espírito de associativismo
na organização do cortejo. Este tipo de iniciativas proporciona momentos de convívio e lazer que contribuem para a dinamização da oferta
cultural do concelho.

CIRCUITO MUNICIPAL DE NATAÇÃO

A Piscina Municipal de Penalva do Castelo recebeu, no dia 17 de fevereiro, a 4ª Concentração do Circuito Municipal de Escolas de Natação.
Estiveram presentes cerca de duas centenas e meia de atletas,
três dezenas de técnicos / treinadores a representar as duas dezenas
de Escolas de Natação, nomeadamente: ARCA, Mangualde, Castro
Daire, Aguiar da Beira, Arganil, SC Lamego, Forlife, S. João da Pesqueira, Nelas, AEFD S. Pedro do Sul, Sernancelhe, Príncipe Perfeito,
Vila Nova de Paiva, Tábua, Resende, Centro C.R. Ferreirim, AEFD
Tondela, Vouzela, CCP Oliveira do Hospital e Penalva do Castelo.
Nesta prova, a Escola Municipal de Natação de Penalva do Castelo
fez-se representar por 8 atletas, tendo estes conquistado um 1º lugar,
três 2º lugares, um 3º lugar, dois 4º lugares e dois 5º lugares.
O Circuito Municipal de Escolas de Natação tem como objetivo
essencial contribuir para a descoberta de talentos entre os praticantes
desta modalidade desportiva.
A participação nesta prova pretende ser mais um estímulo dado
aos oito atletas do concelho, encorajando-os a prosseguir a prática
da natação, quer na vertente competitiva, quer no âmbito do lazer.

PENALVA DO CASTELO MARCA
PRESENÇA NA BTL’18

A Câmara Municipal marcou presença, no dia 2 de março, em mais
uma edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) – Feira Internacional
de Turismo, na Fil (Parque das Nações), em Lisboa.
O Município esteve integrado no Stand do Turismo do Centro de
Portugal, espaço dedicado à Comunidade Intermunicipal Viseu Dão
Lafões. Durante o tempo dedicado a Penalva do Castelo foi possível
degustar alguns dos produtos locais mais emblemáticos – Queijo Serra
da Estrela, Maçã Bravo de Esmolfe, Vinho “Dão de Penalva” e o Pastel
de feijão “Castendo”. Além disso, os visitantes que por ali passaram
encontraram informação e material de promoção turística.
A participação neste certame permitiu promover o potencial de Penalva
do Castelo, constituindo-se como um momento privilegiado para a divulgação de produtos de valor gastronómico, turístico, cultural etc. do concelho.
A BTL decorreu entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março e congregou diversos expositores. É a maior feira de oferta turística falada
em português, uma oportunidade para conhecer novos destinos e
soluções de viagens, juntando num só espaço mais de 1.000 expositores de vários operadores, desde hotelaria, viagens, transportes, entre
muitos outros e onde passaram mais de 77 mil visitantes em 5 dias.

A COMÉDIA “OS MENTIROSOS” VAI ESTAR
EM PENALVA DO CASTELO

rantes deram vida ao corso carnavalesco, que durante duas horas e
meia abrilhantou as ruas e animou as muitas centenas de penalvenses e forasteiros que se deslocaram para assistir a um espetáculo
memorável, apesar das condições meteorológicas não terem sido as
mais favoráveis.
O percurso teve início, pelas 14h30, junto à Piscina Municipal, e
final junto ao edifício dos Paços do Concelho, com paragens em frente
à Loja de Cidadão e junto da escadaria da Igreja da Misericórdia de

No dia 14 de abril, pelas 21.00horas, Penalva do Castelo recebe a
comédia “Os Mentirosos”, um espetáculo teatral, de entrada gratuita.
A peça a exibir é a produção mais recente do Teatro Olimpo, da
autoria de Pedro Ventura Cabral, um texto interpretado pelos atores
Ricardo Vinagre e Casimiro Simões.
A comédia satiriza a importância da mentira na manutenção da
paz social e do normal funcionamento da sociedade… Trata-se afinal
de contas de uma sucessão de peripécias provocadas por algumas
mentiras, aquelas pequenas mentiras, aparentemente inofensivas,
que marcam o nosso dia-a-dia, sem causar estragos… Aliás, evitando
grandes e irreversíveis estragos…
O Município de Penalva do Castelo associa-se ao projeto “VIVER O
TEATRO”, visando a promoção de peças culturais de natureza teatral.

escola viva
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Conferência Teen
Numa organização conjunta Comunidade Intermunicipal (CIM) Dão Lafões, Município de Penalva do Castelo e
AEPC e no âmbito da 7ª edição do projeto
“Empreendedorismo nas escolas de
Viseu Dão Lafões”, realizou-se, no
passado dia 22 de fevereiro, uma Conferência Teen, destinada aos alunos do
ensino secundário profissional, que teve
como objetivo principal proporcionar

a estes alunos o contacto com jovens
empreendedores e conhecer as suas
histórias contadas na primeira pessoa,
para o que a conferência contou com a
presença de um empreendedor local/
municipal, Telmo Laires, que criou um
negócio ligado à exploração do mirtilo,
e de Francisco Lufinha, um jovem português praticante de kitesurf que “fixou
um novo recorde mundial da maior via-

gem de kitesurf em dupla, ao percorrer
1664 kms, juntamente com Anke Bandt,
recordista mundial alemã, numa odisseia
sem precedentes que teve início no dia
4 de setembro, em Ponta Delgada, nos
Açores, e terminou em Oeiras, após
9 dias. É também detentor do record
mundial da maior viagem de kitesurf
sem paragens: 874 kms em Lisboa e a
ilha da Madeira, em 48 horas.

ONDE PARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
por promover igualdade territorial e de oportunidades. E
aí cabe, naturalmente, muita coisa: desde logo a capacitação financeira e de infraestruturas das zonas mais
vulneráveis do país - como o interior, que pelas piores
razões passou a merecer maior atenção no último ano.
Encontrar mecanismos de promoção do emprego
e de atração de empresas nessa zona do mapa
nacional que não é só paisagem, é fundamental.
Depois, temos os problemas que se tornaram quase crónicos, de que tanto se fala, mas sobre os quais tão pouco se
continua a fazer, como o combate à precariedade laboral.
Entristece-me a dimensão que o problema assume no
nosso país, e entristece-me particularmente que, numa
sociedade cada vez mais qualificada, essa seja a realidade
com que vive uma parte considerável dos jovens, das mais
diversas áreas de formação, em Portugal. O desenvolvimento do país jamais poderá, a meu ver, passar por aí.
- Que ligações mantém com Penalva do Castelo?

- Imensas. Tenho aqui a minha família, sempre
que posso nas folgas venho cá. Continuo a encontrar-me cá com muitos dos meus amigos. Embora a
maior parte deles também trabalhe fora, Penalva
acaba por ser quase sempre o ponto de encontro.
Agora vivo no Porto e adoro a cidade, mas de facto,
a tranquilidade e o sossego que Penalva oferece são
indescritíveis, e acredito que se passa a valorizar muito
mais isso quando se sai daqui.
- Como ocupa os seus tempos livres?
- Faço as coisas banais. Gosto de ler, ver séries, ir ao
cinema, fazer exercício físico, mas passo muito do meu
tempo a ver notícias, o que não é necessariamente bom.
Às vezes só me apercebo disso porque sou alertada pela
minha família ou por quem está comigo - “se calhar já
mudavas de canal”, mas é quase inevitável. Tirando isso,
também adoro viajar. É algo que faço sempre que posso.
- Que géneros literários mais aprecia?

(Continuação)

- Eu não sou esquisita. Gosto de variar e, sobretudo, de me deixar surpreender. Aprecio, por exemplo,
um bom romance, mas não é fácil para mim escolher
um único género. A escolha de um livro também
depende muito do meu estado de espírito na altura.
- Que conselho daria aos alunos que estão a terminar
o secundário e prestes a seguir estudos?
- Que sigam, sempre que possível, aquilo de que
mais gostam, com que se identificam. Que se esforcem
por consegui-lo. E, sobretudo, que já partam conscientes
de que a concorrência é cada vez maior, o que exige que
o trabalho para marcar a diferença também tenha que
ser muito maior. Apesar de tudo, encarem isso como um
desafio e não como uma adversidade.
- Obrigado pela disponibilidade e bom trabalho!
Entrevista conduzida por: Ana Cristina Gouveia,
Sónia Ferreira e Vânia Albuquerque, 12ºA
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Quadro 1 – Projetos apresentados a votação

2018

Respondendo ao desafio lançado no ano
letivo anterior pelo Governo da República,
segundo o Despacho n.º 436-A/2017, este
ano está novamente a decorrer no Agrupamento de Escolas de Penalva do Casteloo
Orçamento Participativo das Escolas. Este
projeto tem por objetivos contribuir para as
comemorações do Dia do Estudante; estimular a participação cívica e democrática dos
estudantes e permitir que os alunos decidam
onde querem que parte do orçamento da sua
escola seja aplicado.
Num processo democrático e participativo,
todos os alunos do 3º ciclo do ensino básico
e do ensino secundáriosão convidados à
elaboração, apresentaçãoe votação de proposta de projetos que visem a melhoria das
condições de cada estabelecimento de ensino
frequentado por eles.
As propostaselaboradas pelos estudantes vão a votação e o projetovencedor será
executado segundo o orçamento atribuído a
cada escola. Esse orçamento corresponde a
um euro por cada aluno, sucedendo que às
escolas com menos de 500 alunos é atribuído
o valor mínimo de 500 euros, como é o caso
da Escola Básicacom 3º ciclo/Secundária de
Penalva do Castelo.
Todo o processo passa por várias etapas:
abertura do procedimento; desenvolvimento
e apresentação das propostas; divulgação e
debate; votação; divulgação dos resultados;
planeamento da execução e execução da medida, devendo todo o processo estar concluído
até ao final de 2018.
O desenvolvimento do projeto “Orçamento
Participativo das Escolas” iniciou-se em fevereiro e envolveu ativamente os alunos do
3º ciclo e ensino secundário.Foram vários os
projetos apresentados, que visaram principalmente a criação/dinamização de espaços de
lazer, como podemos depreender do quadro
1, tornando a escola um espaço mais atrativo.

Projeto

Proponentes

1. “Vem divertir-te
no bilhar”

Jéssica Rodrigues,
Juliana Sousa, Daniela
Correia, Carina Costa
e Leonardo Baptista
Joana Rocha, Luana
Figueiredo, Catarina
Santos, Catarina
Trigoso e Diogo Costa

Colocar uma mesa de bilhar
na sala de convívio dos
alunos, tornando a sala mais
atrativa
Aproveitar um espaço na
escola para criar uma sala de
cinema.
Melhorar o campo de baixo
para promover o desporto

3. “Aumentar o
balcão do bar
dos alunos”

Rafael Pinto, Dani
Melo e Rúben Lopes

Aumentar o atendimento no
balcão do bar dos alunos,
diminuindo as filas de espera e
evitando que os alunos
cheguem atrasados às aulas

4. “Espaço para
máquinas de
exercício físico”

Francisco Ferreira,
Marco Soares e Marco
Daniel

5. “Uma escola
aquecida é uma
escola com
vida”

Ana Ferreira, Mariana
Ferreira, Andreia
Mendes, Margarida
Lopes e Diogo
Albuquerque

Colocação de máquinas e
objetos de exercício físico no
espaço da escola, para treino
e atividades relaxantes
Manutenção do equipamento
de aquecimento da escola e
investimento no combustível

6. “Uma televisão
no bar dos
alunos”

André Cabo, André
Ferreira, Beatriz
Gomes, Jéssica Lopes
e Tiago Pinto

2. “Lazer e
atividade física
na escola”

Breve descrição

Colocação de uma televisão
melhor no bar dos alunos, com
leitor de dvd e uma caixa com
sugestão de filmes

As propostas foram a votos no dia 22 de
março e os resultados eleitorais foram os
seguintes:

Votos em branco
Votos nulos
“Vem divertir-te no bilhar”
“Lazer e atividade física na
Escola”
“ Uma Escola aquecida e uma
escola com vida”
“Aumentar o balcão do bar
dos alunos”
“Espaço para máquinas de
exercício físico”
“Uma televisão no bar dos
alunos”
Total de votos

TOTAL DE
VOTOS
7
27
78
71
50
38
20

A taxa de participação nas eleições foi de
77,4%, o projeto vencedor foi “Vem divertir-te
no bilhar”, com 25,5% dos votos, seguindo-se
“Lazer e atividade física na EscoPERCENTAGEM
la”, com 23,2%.
2,3%
Um voto de agradecimento à
8,8%
equipa da BE no apoio prestado
25,5%
no ato eleitoral, tal como ao grupo
23,2%
de alunas que ajudaram na contagem/confirmação dos votos. É
16,3%
ainda de louvar a envolvência dos
12,4%
diretores de turma na divulgação/
orientação dos alunos na apre6,5%
sentação dos projetos.

15

4,9%

306

100%

A coordenadora do projeto,
Professora Rosa Soares
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NOVAS DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES
Literacia 3D

comunicação em público e partilha de experiências com colegas de
outras escolas.
Este é o terceiro ano consecutivo em que participamos neste concurso e os alunos apurados para a fase distrital foram: Gil Macário,
4ºB; João Miguel Ferreira, 6ºB e Tiago Santos, 7ºC.

Concurso “Miúdos a votos”

A 2ª edição deste concurso já começou. As listas dos livros preferidos dos alunos do 1º, 2º e 3º ciclo estão afixadas nas bibliotecas
das escolas. Os alunos vão constituir equipas, escolher um livro que

Este concurso é da responsabilidade da Porto Editora e consiste
num desafio nacional dirigido aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico de todo o País, envolvendo os respetivos professores e
estabelecimentos de ensino, com o propósito de avaliarem as suas
competências em quatro dimensões do saber: Matemática, Ciência,
Leitura e Inglês.
Este desafio pelo conhecimento decorre durante o ano letivo em
três fases – local, distrital e nacional – com base em provas interativas
disponibilizadas através da plataforma online Escola Virtual. A primeira
fase decorreu, na escola, de 13 a 17 de novembro de 2017 e a fase
distrital decorreu no dia 2 de março na Escola Secundária de Viriato
- Viseu. Os alunos que representaram o nosso agrupamento foram:
Literacia da Leitura - Marta Lopes de Figueiredo, do 7ºC
Literacia Matemática - Beatriz Martins Ferreira, do 5ºA
Literacia Ciência - Diogo Oliveira, do 6ºA
Este desafio pelo conhecimento lançado aos alunos dos 5º,6º,7º e
8º anos ajudá-los-á a consolidar as aprendizagens e a ambientar-se
a um contexto similar ao das avaliações internacionais.
Aguardamos os resultados.

Projeto SOBE

Algumas escolas do Jardim
de Infância e do 1º ciclo aderiram a este projeto que é implementado com o empenho das
educadoras e das professoras
envolvidas, em parceria com o
Centro de Saúde de Penalva
SAÚDE ORAL
do Castelo e com a biblioteca
escolar. O projeto SOBE tem
BIBLIOTECAS
como objetivo integrar a temátiESCOLARES
ca da saúde oral nos currículos
escolares, através de uma abordagem transversal, e também pretende
contribuir para a alteração dos comportamentos ligados à saúde oral.

conste das listas e o processo será semelhante ao de umas eleições
políticas, promovendo a leitura e a cidadania.
Assim, haverá recenseamento, apresentação de candidaturas,
campanha eleitoral, votação e escrutínio dos votos, sempre com a
participação dos alunos. Os alunos interessados neste concurso poderão inscrever-se na biblioteca e durante a campanha eleitoral vão
defender os seus livros preferidos em comícios, cartazes, programas
de rádio, sessões de esclarecimentos, debates …
As eleições decorrerão no Dia Mundial do Livro, 23 de abril.

Mês da Leitura “Leituras à solta …”

Festejar a leitura é uma atitude e, por isso as leituras acontecem e
suscitam sempre novas leituras. Durante este mês personagens invadiram a biblioteca escolar da EBI de Ínsua e foi lançado um desafio aos

Concurso Nacional de Leitura

A 12.ª edição do Concurso Nacional de Leitura (CNL) decorre entre o dia 20 de novembro de 2017, data
oficial de abertura, e o próximo dia 10
de junho, data de celebração da língua
portuguesa.
Este concurso tem como objetivo
promover a prática da leitura entre os
alunos e avaliar a leitura de obras lidas
por estes alunos. Na primeira fase do
concurso, os alunos do 1º, 2º e 3º ciclo
leram uma obra e responderam a um
questionário de escolha múltipla sobre o
conteúdo dessa obra e a uma questão de
resposta extensa. Os três apurados (um
de cada ciclo) representarão o agrupamento na fase distrital que se realizará em maio. A participação neste
concurso proporciona aos alunos oportunidades acrescidas de leitura,

seus utilizadores. Assim, foram lançados vários desafios de leituras e
escritas que estarão concluídos no próximo período.

Votos de uma Páscoa recheada de livros!
Boas leituras!
A professora bibliotecária,
Edite Angélico
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CANTAR DE REIS
Para manter viva a tradição, nos dias 5 e 8 de janeiro, os
alunos da educação pré-escolar (EPE) e do 1.º ciclo, da EBI, de
coroa na cabeça, cantaram os Reis com entusiasmo.
Devido às condições climatéricas, no dia 5, os alunos em vez

de irem à escola sede, veio a senhora Diretora à EBI ouvir os
meninos cantar os reis, dedicando-lhe uma quadra.
No dia 8 de janeiro, de manhã, as crianças da EPE foram à
Câmara Municipal, à Biblioteca Municipal e a alguns estabelecimentos comerciais. À tarde, foi a vez dos alunos do 1.º CEB
irem à Câmara Municipal e ao Lar da Misericórdia de Penalva do
Castelo entoarem, com alegria, canções alusivas à efeméride:
Cantamos os Reis
Com muita alegria
Para todos vós
Hoje neste dia. (bis)
Como alegres passarinhos
A nossa vida é cantar
Vimos dar as Boas Festas
E um bom ano desejar. (bis)
Foi um momento agradável e os alunos deliciaram-se com
as guloseimas que receberam.

março de 2018
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"FEIRA DO QUEIJO"
À semelhança do ano anterior, os trabalhos alusivos à “Feira do
Queijo”, elaborados pelos alunos da educação pré-escolar e 1.º ciclo
de todo o Agrupamento, foram expostos no espaço onde decorreu a
XXVII Feira do Pastor e do Queijo.
Assim, puderam ser contemplados e apreciados por quem se
deslocou à Feira.

Apesar desta exposição se realizar há muitos anos, não faltou a
criatividade e foram realizadas verdadeiras obras de arte.
Todos os participantes estão de parabéns, pois o local da exposição
foi o mais apropriado e a mesma primou pela variedade e qualidade
dos trabalhos.

AEPC PARTICIPOU NA XXVII FEIRA-FESTA DO PASTOR
E DO QUEIJO DE PENALVA DO CASTELO
O AEPC participou na última
edição da Feira-Festa do Pastor e
do Queijo, evento que decorreu nos
passados dias 3 e 4 de fevereiro,
nesta Vila.
O AEPC marcou presença com
um espaço próprio no recinto da
Feira-Festa, onde se destacou uma
mostra-venda de produtos alimentares confecionados pelos alunos
do curso profissional de Técnico de
Cozinha/Pastelaria, no âmbito das
atividades de formação técnica do
curso. De igual modo, e aproveitando
a presença do programa televisivo
(Continua na página 20)
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No dia 10 de janeiro, realizou-se na Escola-Sede do Agrupamento
a 2ª Eliminatória das XXXVI Olimpíadas Portuguesas de Matemática.
A listagem dos alunos apurados para esta eliminatória é a seguinte:
A Final Nacional realizou-se no Agrupamento de Escolas de MiAluno

Ano/Turma

Categoria

Filipe Dias Santos Martins
Rodrigo Clemente Cabral
Rui Pedro Gomes Coelho
Diogo Tomás Rebelo Couto

7ºC
9ºA
9ºA
10ºA

Júnior
A
A
B

randela, de 22 a 25 de março. Infelizmente, nenhum aluno do nosso
Agrupamento ficou apurado para esta Final. Talvez no próximo ano!
Aos nossos alunos desejamos que continuem, com esforço, dedicação e persistência!
Os enunciados das provas, bem como as sugestões para a
resolução dos problemas, estão disponibilizados na página http://
olimpiadas.spm.pt/
NÍVEL ESCOLA
O 14º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos
(2017/2018) é uma competição dirigida essencialmente
aos estudantes dos ensinos básico e secundário, estruturada e
realizada por uma Comissão Organizadora (Nacional+Local) em
colaboração com a Associação Ludus, a Associação de Professores
de Matemática, a Sociedade Portuguesa de Matemática e apoiada
pelo programa Ciência Viva.
Trata-se de uma competição que é disputada em quatro categorias, correspondentes aos três ciclos do ensino básico e ao ensino
secundário.
Ao nível de Escola, este ano o Campeonato de Jogo Matemáticos foi realizado em moldes distintos. Ao longo das várias tardes
de quarta-feira foram realizados os treinos e as eliminatórias, com a
seguinte calendarização:

10 DE JANEIRO
17 DE JANEIRO
24 DE JANEIRO
31 DE JANEIRO
7 DE FEVEREIRO
21 DE FEVEREIRO
28 DE FEVEREIRO
7 DE MARÇO
14 DE MARÇO
16 DE MARÇO

TREINOS
TREINOS
TREINOS
TREINOS RASTROS
TREINOS AVANÇO
ELIMINATÓRIA RASTROS (3ºCEB)
TREINOS PRODUTO
ELIMINATÓRIA AVANÇO (3ºCEB E
SECUNDÁRIO)
TREINOS FLUME
ELIMINATÓRIA PRODUTO (3º
CEB)
TREINOS FLUME
ELIMINATÓRIA PRODUTO
(SECUNDÁRIO)
ELIMINATÓRIA FLUME
(SECUNDÁRIO)

PRODUTO (SECUNDÁRIO): Diogo Couto, 10ºA
FLUME (SECUNDÁRIO): Tiago Carvalho, 10ºA
AVANÇO (SECUNDÁRIO): Kevin Figueiredo, 11ºA-LH
A competição Nacional realizou-se no passado dia 16 de março,
no Externato de Penafirme, em Torres Vedras. Nesta edição do CNJM
estiveram inscritos 1951 alunos de 435 instituições de ensino nacional.
Na manhã do dia 16 de março, acompanhados pelos professores
Cândida Rodrigues e Rui Matos, os nossos representantes rumaram
a sul, para marcar mais uma vez presença neste evento.
Para esta participação a Direção do Agrupamento de Escolas disponibilizou um suculento e delicioso lanche à base de bôlas de carne,
rissóis de carne e peixe, croquetes, bolos diversos, refrigerantes e
águas. A confeção destas iguarias esteve a cargo da turma 11ºB, curso
profissional de Cozinha-Pastelaria, com a supervisão da professora
Ângela Murtinheira.
O nosso Agrupamento fez-se representar por 3 alunos da EBI de
Ínsua e 6 alunos da EBS. Alcançaram-se bons resultados, como se
pode verificar no site oficial, https://cnjm14.wixsite.com/extp.
No ensino secundário, os alunos Diogo Couto e Tiago Carvalho, ambos do 10ºA, passaram a fase de grupos e participaram na Fase Final!
Decorridos os jogos, voltámos a casa, depois de uma viagem que
teve início por volta das 7h e finalizou às 19h, sem quaisquer problemas.
Muitos parabéns a todos!



14º CAMPEONATO NACIONAL –
TORRES VEDRAS

Nas eliminatórias foi apurado um aluno por jogo e por nível de
ensino para representar a Escola Básica e Secundária de Penalva do
Castelo neste campeonato nacional. Assim, os selecionados foram:
RASTROS (3ºCEB): Pedro Sequeira, 7ºC
AVANÇO (3ºCEB): Simão Pereira, 7ºC
PRODUTO (3ºCEB): António Pais, 7ºC



Grupo de Professores de Matemática
do 3º Ciclo e Ensino Secundário

escola viva
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CORTA-MATO DISTRITAL
No dia 18 de janeiro, realizou-se no Parque
Urbano de Tondela o Corta-mato da Coordenação Local do Desporto Escolar de Viseu.
O AEPC participou com 36 alunos dos vários escalões etários e de ambos os géneros.
Antes da prova começar, exteriorizavam
um misto de ansiedade e vontade de conseguir um bom lugar na classificação geral. No
final da corrida, apesar de estarem completamente exaustos, patenteavam um sentimento
de prova superada e muita satisfação.
Embora o mais importante destes aconteci-

mentos desportivos seja a participação
e as vivências que aportam aos participantes, os resultados alcançados pelos
alunos do nosso agrupamento foram,
no geral, muito positivos, tendo vários
alunos conseguido ficar no top 10 e
em termos coletivos também obtiveram
bons resultados.
Todavia, as classificações atingidas

A.E. Penalva do Castelo organiza
Concentração de Natação
No dia 22 de janeiro, realizou-se na Piscina
A prova decorreu num ambiente de sã camaMunicipal de Penalva do Castelo, sob a organização radagem e excelente desportivismo entre todos os
do AEPC, a primeira Concentração de Natação do participantes.
grupo B do Quadro Competitivo da Coordenação
Relativamente a resultados alcançados, os
Local do Desporto Escolar de Viseu. Realizaram-se alunos do nosso Agrupamento conseguiram bons
provas dos vários níveis e ainda atividades aquáticas resultados, de entre os quais se podem destacar os
(jogos) para os alunos com necessidades educativas da tabela seguinte.
especiais e para aqueles que estão a
Escalão
dar os primeiros passos na Natação.
Nome
Estilo
Distância Classificação
etário
O nível I é considerado de iniciaMafalda Costa
Infantil B
Costas
25 metros
2º
ção e nele se encontram os alunos
Marta Figueiredo Infantil B Mariposa
50 metros
1º
que estão a fazer a adaptação ao
Márcia Adro
Infantil B
Livre
100 metros
1º
meio aquático e à iniciação técnica.
Petra Melo
Infantil B
Livre
50 metros
1º
O nível II é considerado elemen- João Carlos Lopes Iniciado
Costas
50 metros
1º
tar, em que se faz o aperfeiçoamento João Carlos Lopes Iniciado
Livre
50 metros
1º
técnico.
Lucas Órfão
Iniciado
Livre
25 metros
2º
O nível III é onde se encontram
Rui Tomás
Iniciado
Costas
50 metros
2º
os alunos mais evoluídos tecnicaRicardo Costa
Juvenil
Livre
25 metros
1º
mente.
Nesta Concentração participaram os AgrupaFoi uma manhã desportiva, onde os nadadores
mentos de Escolas de Penalva do Castelo, Vila evidenciaram as suas potencialidades e capacidades.
Nova de Paiva, Castro D’Aire, Mangualde e Sátão,
Após o almoço, servido no refeitório da escolaperfazendo um total de 140 alunos.
-sede do Agrupamento, todos os participantes, muito
satisfeitos, regressaram
às respetivas escolas.
Não podia terminar
sem deixar um agradecimento à Câmara Municipal de Penalva do
Castelo pela cedência
da Piscina Municipal e
aos funcionários que nela
exercem funções, pela
disponibilidade e colaboração prestada.

teriam sido certamente melhores se todos
os alunos apurados tivessem participado, o
que não foi possível, em virtude de alguns se
encontrarem com síndromas gripais.
A participação no Corta-mato Distrital é
uma experiência que, pela sua envolvência,
dimensão e até dificuldade, a maior parte dos
alunos participantes guardará na memória ao
longo da vida!

Alunos de Penalva do
Castelo conquistam Medalhas no Mega Atleta!

Com a Pista do Estádio do Fontelo quase impraticável
para a prática do Atletismo, devido às condições climatéricas
das últimas semanas, realizou-se, no dia 16 de março, mais
um Torneio Mega Atleta, da Coordenação Local do Desporto
Escolar de Viseu.
O AEPC, como já vem sendo habitual, foi dignamente
representado pelos seus alunos, que conseguiram atingir
resultados brilhantes de entre as várias centenas de alunos
participantes.
Vários alunos conseguiram apurar-se para as meias-finais
e finais e dois deles conseguiram subir ao pódio. A aluna Matilde Melo classificou-se em 2º lugar no Mega km e o Pedro
Magalhães alcançou dois honrosos 3ºs lugares, um no Mega
Sprinter e outro no Mega Salto.
Mais uma vez os alunos de Penalva do Castelo revelaram
a “fibra” de que são constituídos! De facto, é de louvar o grande
esforço, dedicação e empenho revelados numa pista em tão
más condições.
Todos os alunos que representaram as cores do nosso
Agrupamento de Escolas estão de Parabéns!

Professor António Fortuna,
Coordenador do Clube do Desporto Escolar
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linhas de escrita

O heterónimo mais sossegadamente persuasivo
Fernando Pessoa criou diversos heterónimos, dos quais se destacam Alberto Caeiro,
Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Todos eles
têm características que os distinguem uns dos
outros e os tornam únicos. No entanto, aquele
que mais me marcou foi, sem dúvida alguma,
Ricardo Reis.
Ricardo Reis tem uma capacidade de viver
o presente, em pleno. Ele é capaz de não se
agarrar ao passado e de não ansiar pelo futuro. Oscar Wilde dizia: “Viver é muito raro. A
maioria das pessoas limita-se a existir”. Assim
sendo, Ricardo Reis é, com certeza, uma dessas pessoas raras, que vive em comunhão com
a ideia do carpe diem, ainda por cima sendo
capaz de explicar, humildemente, as razões, os
motivos que o levam a adotar essa filosofia de
vida tão plena, sossegada, positiva e hiperbolicamente proveitosa, como se nota nos poemas
“Prefiro rosas, meu amor, à pátria” e “As rosas amo dos jardins de Adónis”. No primeiro
poema, Reis explicita a sua preferência por
rosas e magnólias, pois não exigem esforço e
não trazem desassossego. Já a pátria, a glória
e a virtude são conquistas desnecessárias,
que trazem desassossego e, para além disso,
não acrescentam nada à Natureza nem à alma
humana. No segundo, incita que vivam cada
dia como se fosse o último.
Este heterónimo tão especialmente idílico,
mais do que aceitar a inevitabilidade da morte,
é capaz de viver com isso, de se conformar e
de viver sossegadamente, aceitando as leis
fatais do destino. Aliás, somente alguém que
não teme a morte é capaz de viver, mesmo
sabendo que o fluxo do rio caminha em direção

ao mar. Essa aceitação, que me causa arrepios,
encontra-se implícita, especialmente nos poemas “Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do
rio” e “Antes de nós nos mesmos arvoredos”.
No primeiro, Reis refere que “…a vida / Passa
e não fica, nada deixa e nunca regressa” e que
“Passamos como a vida”, constatação que
impele para a aceitação de que a vida caminha
em direção à morte e que nós acompanhamo-la, inevitavelmente, nesse caminho, portanto
“Sossegadamente fitemos o seu curso”.
No segundo poema, Reis refere que,
por um lado, há uma relação de semelhança entre os humanos e a Natureza, pois fazem parte da mesma
realidade perene. Por outro lado,
há um contraste, pois a Natureza
vive eternamente, por meio de
regenerações cíclicas, enquanto que o ser humano faz parte
desse trabalho regenerador,
caminhando, inevitavelmente, para a morte. Uma
vez que o fim é sempre
a morte, Ricardo Reis
incita para que não nos
agitemos “debalde”.
Concluindo, reforço o meu fascínio pelos
ideais deste heterónimo, capaz de viver o
presente, aceitando-o
tal como é, inspirando-me a pôr o quanto sou em tudo o que faço.
Sónia Ferreira, 12º A
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Alberto Caeiro:
O POETA DA
FELICIDADE
Para mim, o heterónimo mais marcante de Fernando Pessoa é Alberto
Caeiro.
Este heterónimo pessoano é mais
conhecido pela sua obra “O Guardador de Rebanhos”, obra de onde é
possível inferir a sua filosofia
de vida e maneira de estar
no mundo.
Alberto Caeiro é o poeta
das sensações, em que
predominam os estímulos
visuais e auditivos.
Caeiro é o poeta
da objetividade e da
natureza: “Se falo
da natureza não é
porque saiba o que
ela é / Mas porque
a amo, e amo-a
por isso”. Rejeita
também qualquer
interferência por
parte do pensamento ou da metafísica:
“pensar é estar doente dos olhos”.
Através da não intelectualização do
real, do sensacionismo e da tranquilidade com que vive a sua vida, Caeiro
consegue atingir a felicidade, o que
contrasta com o resto do universo pessoano.
Desta maneira, Caeiro mostra que
é ainda possível encontrar felicidade e
bem-estar pessoal no mundo moderno, algo considerado “impossível” pelo
ortónimo e pelo heterónimo Álvaro de
Campos.
Portanto, reitero que, para mim, o
heterónimo pessoano mais marcante é
Alberto Caeiro, porque é uma representação de esperança, da possibilidade da
felicidade e que não estamos condenados a viver num mundo cinzento.
João Martins, 12ºA
(Produção escrita na disciplina de Português: conceção de texto de opinião de
caráter argumentativo sobre o heterónimo
de Fernando Pessoa mais marcante, após
a experiência de leitura e estudo da heteronímia)
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DESPERTE OS SENTIDOS
COM DELTA GRAN CAFÉ
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A Delta transporta para o Gran Café o melhor das
origens selecionadas da Ásia, África e Américas. Um
café elaborado para conferir a cada chávena um sabor
intenso e aroma subtil, envolto em notas de caramelo
e frutos secos que transformam cada chávena num
momento de puro prazer.
Deixe-se envolver pelo Delta Gran Café.
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OFERTAS FORMATIVAS QUALIFICANTES NO AEPC
A par da oferta formativa do chamado
regime regular, em que se incluem a educação pré-escolar, o 1º, 2º e 3º ciclo do ensino
básico e os cursos científico-humanísticos do
ensino secundário, o AEPC – Agrupamento de
Escolas de Penalva do Castelo proporciona
igualmente outra oferta - o ensino profissional - que, além da componente de formação/
educação, confere também um nível de qualificação profissional, à luz do QEQ – Quadro
Europeu de Qualificações, que contribui para
a elevação do nível de qualificação / profissionalização da população que as frequenta.
No presente ano letivo e a funcionarem
desde setembro último, como verdadeira
opção para muitos dos nossos jovens quando
concluem o ensino básico, temos os seguintes cursos profissionais, com 3200 horas de
duração (3 anos):

- Técnico Auxiliar de Saúde (1º ano);
- Técnico de Eletrotecnia (1º e 2º ano);
- Técnico de Cozinha/Pastelaria (2º e 3º
ano);
- Técnico de Gestão e Programação de
Sistemas Informáticos (3º ano).
Os cursos de Auxiliar de Saúde, de
Eletrotecnia (somente 2º ano), de Cozinha/
Pastelaria e de GPSI iniciarão (caso dos dois
primeiros) ou retomarão (caso dos restantes)
a Formação em Contexto de Trabalho (estágio em empresa) no presente ano letivo,
mais concretamente em 21 de maio os cursos
de 3º ano e na terceira semana de junho os
restantes.
À semelhança da experiência de há 4
anos, em que alguns alunos estagiários
cumpriram a FCT em empresas de Espanha
e Itália, ao abrigo do Programa Erasmus+

INICIA, e de há um ano, em que outros
e atuais alunos dos cursos de Cozinha/
Pastelaria e de Gestão e Programação de
Sistemas Informáticos puderam usufruir
de projeto similar, designado Erasmus+
ATIVA-TE, com validade de 2 anos (2017 e
2018), também neste ano tal experiência irá
ser proporcionada a alunos dos cursos de
Auxiliar de Saúde (1º ano) e Cozinha/Pastelaria (2º ano), em empresas de Espanha,
Itália e Malta.
Esta modalidade formativa é apoiada e
financiada pelo novo Programa Operacional
Capital Humano (POCH), no âmbito do novo
quadro comunitário Portugal 2020 (20142020).
Professor Francisco Guedes,
Coordenador das Ofertas Qualificantes

Os Maias
Visitas de estudo
Neste 2º período, realizaram-se as seguintes visitas de estudo:
- No passado dia 26 de janeiro, os alunos das turmas do 5º e 6º ano, enquadrados
pelas atividades da disciplina de Matemática, viajaram até Viseu para assistirem
ao espetáculo “MATEMATICOMANIA”.
- Os formandos do curso profissional de Técnico de Eletrotecnia – 1º e 2º ano
puderam complementar a formação que lhes é proporcionada na escola com a
visita a duas empresas de referência no panorama industrial nacional: a CIMPOR –
Cimentos de Portugal, em Souselas - Coimbra, em 25 de janeiro, e a EFAPEL, fábrica
de material elétrico e de eletrónica, situada em Serpins – Lousã, em 14 de março.
- Os alunos do curso profissional de Técnico de Cozinha/Pastelaria - 3º ano
puderam conhecer o Museu Nacional do Pão, em Seia, na encosta norte da Serra
da Estrela, na tarde do passado dia 27 de fevereiro, no âmbito da disciplina de
Economia, que integra a componente científica do curso (ver texto neste jornal).
- No dia 1 de março e por iniciativa dos Serviços de Psicologia e Orientação, os
alunos do 11º ano regular e profissional viajaram até à Exponor, grande espaço de
exposições e feiras do Norte do País, situado em Matosinhos - Porto, onde puderam
visitar a “QUALIFICA 2018” – Feira de Educação, Formação, Juventude e Desporto.
- Contextualizados pelas atividades da disciplina de Direito, os alunos das turma
12ºB – curso de Línguas e Humanidades, puderam conhecer o funcionamento e
as competências de um Julgado de Paz, com a
visita à unidade de Aguiar da Beira, na manhã
do passado dia 6 de março (ver texto neste
jornal).

TARDE DE TEATRO
No âmbito das atividades da disciplina de
Português, as turmas do 11º ano regular e
profissional deslocaram-se até ao Auditório
Municipal de Vila Nova de Paiva, na tarde do
pretérito dia 23 de fevereiro, com o propósito
de assistirem à representação dramática de
“Os Maias”, romance emblemático de Eça de
Queirós que é objeto de estudo da disciplina.

Numa sexta-feira de fevereiro, os alunos
do 11º ano deslocaram-se a Vila Nova de
Paiva para assistirem a uma interpretação da
obra “Os Maias”, de Eça de Queirós.
Foi uma ótima experiência, pois a companhia de teatro era bastante divertida. O único
aspeto menos positivo é que algumas partes
importantes do livro não foram representadas
e fizeram bastante falta para a perceção
global da obra.
A minha personagem favorita foi Dâmaso
Salcêde, que representava a podridão da sociedade, basicamente era o rafeiro de Carlos
da Maia, pois andava sempre atrás dele e a
imitá-lo. Apesar disso, era muito engraçado.
Outras personagens que também me marcaram foram João da Ega, Maria Eduarda e,
claro, a personagem principal Carlos da Maia.
A cena que mais me chocou foi quando
a ação atingiu o clímax, com Carlos a descobrir que está apaixonado pela sua irmã e,
mesmo assim, a não conseguir resistir-lhe,
cometendo incesto voluntariamente.
Gostei muito da experiência e, sem dúvida, até a repetiria, pois adoro teatro, pela
proximidade que sentimos em relação às
personagens.
Inês Castro Azevedo, 11ºA
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ALUNOS ITINERANTES ESTIVERAM ENTRE NÓS
No final do passado mês de fevereiro, alguns
alunos filhos de profissionais itinerantes frequentaram o nosso Agrupamento durante uma
semana, precisamente o tempo em que o Ruben
Circus esteve radicado em Penalva do Castelo.
No País, existem cerca de 400 alunos abrangidos por este regime, criado para responder às
necessidades formativas dos jovens cujos pais /
enc. de educação exercem atividade profissional
itinerante, ou seja, que lhes não permite a fixação
num determinado local, como acontece com as
companhias de circo. Neste caso, o aluno é matriculado numa escola, que o avalia no final do
ano letivo a partir dos dados e evidências disponibilizados pelas escolas frequentadas pelo aluno.
O Clube de Jornalismo entrevistou o Ruben
Freitas, que integrou a turma 8ºD e dá nome ao
circo fundado pelo seu pai.
- Como te chamas e que idade tens?
Sou o Ruben Freitas e tenho 13 anos.
- De onde és natural?
- Do Porto, embora não tenha sotaque...
- Tens irmãos, irmãs…
- Tenho um irmão com 7 anos e vou ter também
uma irmã, que vai nascer no início de setembro.
- Os teus pais também estão no circo?
- Sim. O meu pai é malabarista e é o apresentador do espetáculo. A minha mãe é trapezista e
malabarista.
- Diz-nos se este circo já existe há muito tempo
e quantos profissionais lá trabalham.
- Inicialmente, o meu pai, a minha avó e os

meus tios tinham um circo à sociedade. Depois
separaram-se e o meu pai criou este, que tem cerca
de três anos. Trabalham lá cerca de 15 pessoas,
incluindo os meus pais.
- Estás agora, e durante uma semana, aqui na
nossa escola, em virtude do facto de o circo Ruben
ter estado no passado fim de semana em Penalva
do Castelo. A que se deve este nome?
- Foi o meu pai que sugeriu este nome, porque
eu tenho o papel principal.
- Fala-nos das atividades que lá executas.
- Sou trapezista, por influência da minha mãe.
Ela é romena. Estou bem amarrado, penso que não

cairei! Para além disso, entro num aquário com
piranhas, cerca de 30 a 40, com muita coragem,
brinco com elas, dou-lhes comida. Tenho um fato
de mergulho, habitualmente não há problemas.
Só fui mordido numa ocasião, que foi a primeira
vez em que lá entrei usando o meu brinco. Então
tive que sair imediatamente, antes que o sangue
começasse a espalhar-se... Foi um susto! Mas penso que elas já me conhecem. Dizem que os peixes
têm apenas cerca de 15 segundos de memória...
- Conta-nos como é a tua vida, na medida
em que tens que acompanhar o circo de terra
em terra.
- Estou uma semana em cada escola, basicamente de quarta-feira à quarta-seguinte. Por cada
escola onde passo, enviam um relatório para a
minha escola, no Porto, e depois lá atribuem-me
uma avaliação. A minha mãe ajuda-me muito a
estudar em casa.
- Achas que é uma experiência enriquecedora?
- Sim, eu gosto muito da vida circense. Já me
habituei, nasci nisto... Conheço pessoas novas,
locais diferentes, sobretudo na zona norte e centro
do país. Quando aqui cheguei, reconheci logo alguns
colegas com quem já tinha estado há uns anos atrás,
na E.B.I. de Ínsua. E voltei a ficar na turma deles.
- O que gostarias de fazer mais tarde, que
profissão gostarias de seguir?
- Quero dar continuidade a esta profissão. É
a minha vida!
Entrevista orientada pelo Clube de Jornalismo
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Shoes

Palácio do Gelo Shopping
Piso 1, loja nº L117A. - VISEU
AEPC PARTICIPOU NA XXVII FEIRA-FESTA
“Aqui Portugal”, produzido e transmitido pela RTP1 a partir de
Penalva do Castelo, o nosso Agrupamento esteve também em
direto no mesmo programa, com a intervenção da sra. Diretora,
professora Rosa Figueiredo, e de alguns alunos do referido curso
profissional, o que proporcionou uma grande visibilidade junto dos
telespectadores do canal público, incluído a comunidade penalvense espalhada pelo mundo.
Porseu lado, os alunos da educação pré-escolar e doprimeiro ciclo
de todo o concelho, orientadospelas
educadoras de infância, professores
doprimeiro ciclo e professores das atividades deenriquecimento curricular,
aderiram novamente ao convite da Câmara Municipal de Penalva
do Castelo e empenharam-se naelaboração de diversos trabalhos
alusivos aotema do queijo e da pastorícia, o que muito valorizou o
espaço onde decorreu esse evento estruturante do nosso concelho
que é a Feira-Festa do Pastor e do Queijo.

escola viva
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Visita de Estudo ao Julgado de Paz de Aguiar da Beira
Na manhã do dia 6 de março, os alunos do 12ºB
- curso de Línguas e Humanidades e a professora de
Direito, Isabel Nogueira, deslocaram-se a Aguiar da
Beira com o objetivo de conhecerem e se informarem
sobre o funcionamento do Julgado de Paz.
Por volta das 10h chegaram ao destino e foram,
atenciosamente, recebidos pela Juíza, Dra. Cristina, e
pela Dr.ª Paula.
Os Julgados de Paz estão em funcionamento desde
2002. Foram criados para a promoção de diferentes
formas de resolução de litígios, assegurando a proximidade entre a Justiça e os cidadãos. Os Julgados
de Paz resultam de uma parceria entre o Ministério da
Justiça e as autarquias, sendo o respetivo financiamento
partilhado entre essas duas entidades.
Em Aguiar da Beira e Trancoso, o Julgado de Paz
existe desde 2004, em 2008 foi alargado a Penalva do
Castelo, Sátão e Vila Nova de Paiva, podendo os munícipes dos cinco concelhos propor ações em qualquer
dos Julgados do Agrupamento já instalados: Vila Nova
de Paiva, Aguiar da Beira e Trancoso.
O Julgado de Paz, antiga Câmara Municipal de
Aguiar, foi recentemente restaurado e reinaugurado no
dia 27 de julho de 2017, data em que a nova Juíza de
Paz começou a exercer a sua função neste julgado.
Nas novas instalações, o 1º piso divide-se por uma
Sala de Apoio Administrativo, uma Sala de Testemunhas,
a Sala de Julgamentos e a Sala de Atendimento. No piso
de baixo encontra-se a Sala de Pré-mediação, onde o
mediador dá uma breve explicação do que é a mediação e
a Sala de Mediação que é a fase mais importante, voluntária e sigilosa, onde as partes tentam entrar em acordo.
O Julgado de Paz de Aguiar, e todos os outros, têm
competência para apreciar e decidir ações declarativas
cíveis, abrangendo as seguintes matérias: direitos e deveres de condóminos; entrega de coisas móveis; posse,
usucapião e acessão; pedidos de indemnização cível
em virtude da prática de crime, quando não haja sido
apresentada queixa ou havendo lugar a desistência de
queixa, emergentes de: ofensas corporais; difamação,
injúrias; furto; dano; burla para obtenção de alimentos,
bebidas ou serviços.
Este piso dispõe desta estrutura por força da lei,
que exigia duas salas e dois técnicos, para se poder
manter o sigilo.
Após uma breve visita das instalações e dos

serviços do Julgado de Paz, regressámos ao piso de
cima onde decorreu a nossa
sessão de esclarecimento,
num clima de grande conforto. A sessão explicativa
sobre o funcionamento do
julgado de paz decorreu na
sala de julgamento, tendo
a Dr.ª Juíza começado por
distribuir uns folhetos informativos sobre os Julgados
de Paz e um mapa com os
25 julgados. Referiu também
que muitos cidadãos não
estão informados da sua
existência e, se conhecem,
não sabem as suas funções
e a sua utilidade.
O grande objetivo dos
Julgados de Paz é ser uma
justiça de proximidade, sendo esta a grande definição
de Julgado, para que o cidadão se sinta confortável,
onde o diálogo é o principal meio para as pessoas se
entenderem, onde o cidadão fala por si próprio (não é
obrigatória a presença de advogado, mas a pessoa pode
levar caso queira).
A duração média dos casos é de 47 dias, mas
existem processos com 200/300 dias, dependendo do
caso em questão.
Em relação às taxas, a utilização dos Julgados
está sujeita a uma taxa única no valor de 70,00 euros,
que pode ser repartida entre as partes, ou seja, cada
um paga 35 euros. Os serviços do Julgado de Paz são
os serviços judiciais mais acessíveis ao cidadão. A Dr.ª
Cristina afirmou que os Julgados de Paz estão um pouco
incluídos no espírito de oralidade e da informação.
Desde 2004, o Julgado de Paz de Aguiar da Beira
recebeu 1458 processos, 1440 findos e apenas 11 prosseguiram para sede de recurso. Esta estatística mostra
bem a grande utilidade dos Julgados e da eficiência.
Depois de um breve resumo/explicação da utilidade,
do funcionamento e dos serviços do Julgado de Paz da
Aguiar da Beira, a Dr.ª Juíza colocou-se à disposição
para responder às perguntas colocadas pelos alunos. Na

questão respeitante ao papel das Juntas de Freguesia

na divulgação dos Julgados de Paz, a Juíza referiu que
têm um papel muito importante, fundamental. Acrescentou que depois de conhecer as equipas de trabalho fez
um plano de ação de divulgação e nesse âmbito reuniu
com a Ordem dos advogados, com solicitadores, com
alguns Presidentes de Junta. Neste ano, a próxima
ação de divulgação será feita com os Presidentes
da Junta para se divulgar uma cultura de paz, pois
é fundamental que os mais jovens percebam que os
assuntos também se resolvem através do diálogo.
Relativamente aos concelhos que fazem parte do
agrupamento, referiu a importância e necessidade da
colaboração institucional, mas também a ajuda dos
jovens, que é preciosa para implementar uma cultura
de paz, pois os jovens são o «Hoje» e o «Amanhã».
No dia 19 de dezembro de 2007, foi assinado um
protocolo entre o Ministério da Justiça e o Município de
Penalva do Castelo com o objeto de regular a instalação,
organização e funcionamento do julgado de paz de
Penalva do Castelo, mas continua à espera até hoje!

Visita de Estudo ao Museu do Pão

No passado dia 27 de fevereiro, pelas
13h25, os alunos da turma 12ºC - Curso de
Cozinha/Pastelaria foram visitar o Museu do
Pão (Seia), acompanhados pela professora
Isabel Nogueira, no âmbito da disciplina de
Economia.
No início da visita fomos a um espaço
temático, onde viajámos e onde entrámos
no mundo da fantasia. Neste espaço encontrámos os gnomos da tribo dos Hérminos,
que nos levaram a uma viagem imaginária e
mitificada do passado do pão.
De seguida passámos por outras salas
expositivas, onde entrámos no mundo real
do Ciclo do Pão.
Na primeira sala, a chamada sala do Ciclo
do Pão, vimos alguns instrumentos que se
usavam para fazer o pão antigamente.
Nesta sala observámos, também, três moinhos em contínua laboração, cujo som ainda
nos remete para um passado tão recente e,

contudo, já tão distante.
Pouco depois visitámos a sala da Arte do
Pão, onde estavam expostos uma série de
objetos artísticos que têm inspiração no pão.
Posteriormente, fomos à sala do Pão Político, Social e Religioso, onde observámos a
simbologia do pão na sociedade, na política
e na religião, mediante a exposição de documentos variados, alguns de cariz político e
objetos religiosos associados ao cristianismo
e ao judaísmo.
Foi uma visita, sem dúvida, muito importante para o nosso curso e para percebermos um
pouco da história do pão. Esta visita só teve
aspetos positivos, pois tudo foi feito para que
assim fosse, e o único aspeto que não apreciámos foi mesmo as condições meteorológicas.

André Pereira, Sara Gomes,
Sónia Rodrigues, 12ºC C/P

Mª Fátima Amaro, 12ºB
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O Projeto + Contigo é um
projeto regional que tem como
população-alvo alunos do 3º ciclo do ensino básico e do ensino
secundário da região Centro. Na
nossa escola estão a ser intervencionados os alunos do 7º ano de
escolaridade e do 8ºC.
A sua finalidade consiste na
prevenção do suicídio, mediante a
promoção da autoestima, da resiliência psico-social e a prevenção
de comportamentos de risco.
O projeto contempla sessões
em contexto de sala de aula onde
são trabalhados os conceitos ao
longo do ano letivo.
O projeto tem um dia em que
toda a comunidade escolar é

escola viva

convidada a participar no
mesmo, dia 12 de março, e,
como esse dia coincidiu com
o domingo, foram propostas
atividades para a semana
seguinte, relacionadas com
o projeto de modo a integrar
toda a escola.
Assim, ao longo da semana de 12 a 16 de março, foram desenvolvidas atividades no
âmbito do Dia + contigo, que se
enumeram:
- No dia 12, Dia do Abraço, 6 de
alunos do 8ºC distribuíram abraços
aleatoriamente no espaço escolar.
- No dia 13, Dia do lanche-convívio, os alunos do curso profissional
de técnico de cozinha/pastelaria
confecionaram um lanche destinado a toda a comunidade educativa,
com alimentos promotores de
saúde mental.
- No dia 14, Dia da árvore dos
afetos, criou-se uma árvore com
mensagens escritas pela comunidade educativa.
- No dia 15, Dia do Smile e tran-

quilidade (Smile
– como é que te
sentes hoje?):
quem participou
colocou-se em
frente a um espelho e selecionou
o Smile de acordo
com o seu estado de espírito.
(Tranquilidade):
na escola viveu-se
um dia de calma
e mais tranquilidade.
- No dia 16, Pedypaper, que decorreu nos últimos
90 minutos da tarde de sexta-feira,
com orientação da turma do curso
profissional de técnico de saúde e
onde participaram alunos do 7º ano
e do 8ºA.
A equipa do EPS – Educação
Para a Saúde vem por este meio
agradecer a colaboração da Direção,
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dos Professores, dos Alunos, dos
Encarregados de Educação e dos
Assistentes Operacionais, nas
atividades comemorativas da
semana + Contigo.
A Coordenadora
Professora Ana Paula Tomás
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Participação dos alunos do 2.º
Ciclo no pré-campeonato para
os Jogos Matemáticos
Os alunos do 5.º e 6.º anoda escolaEBI de Ínsua puderam participar,
no passado dia 7de março, num pré-campeonato, realizado a nível
de escola, a fim de serem apurados os alunos que representaram o
Agrupamento no14º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos,
que decorreuem Torres Vedras, no dia 16 de março.
Esta é uma das várias atividades de Matemática que o grupo de
docentes tem vindo a dinamizar com os seus alunos do 2º ciclo. Na
presente edição, os referidos alunos foram desafiados a participar
em 3 jogos: Gatos & Cães, Rastros e Produto.Este ano participaram
36 alunos, tendo sido o jogo “Produto” o que registou mais adeptos.
O Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos é uma competição
dirigida essencialmente aos estudantes dos Ensinos Básico e Secundário e estruturada e realizada por uma Comissão Organizadora (Nacional
e Local) em colaboração com a Associação Ludus, a Associação de
Professores de Matemática, a Sociedade Portuguesa de Matemática e
a Ciência Viva. É disputado em quatro categorias correspondentes aos
três ciclos do ensino básico (primeira, segunda e terceira categorias)
e ao ensino secundário (quarta categoria), e regime aberto.Em todas
as categorias há apenas uma final nacional.
Os jogos matemáticos que fazem parte deste campeonato são jogos
de tabuleiro, que promovem as mesmas competências da Matemática,
e têm a seu favor o facto de serem “naturalmente apelativos" e, por
isso, os alunos aderem com facilidade.
Esta competição pretende desenvolver nos alunos competências
de raciocínio lógico-abstrato e despertar o seu interesse para a Matemática, desafiando-os a exercitar competências típicas da disciplina
de forma lúdica.
Esta competição decorreu num ambiente muito positivo, em que os
alunos mostraram entusiasmo e espírito de competição mas também
de companheirismo.
Os alunos vencedores do 2º ciclo foram:
1.º lugar

Gatos & Cães
Diogo Oliveira 6.ºA

Rastros
Pedro Magalhães 5.ºB

Produto
Mariana Almeida 6ºC

2.º lugar

Roberto Francisco 5.ºC

Leonor Carvalho 5.ºB

Marisa Ferreira 6.ºC
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Visita ao RI 14
No âmbito do PAA, os alunos de todo o Agrupamento da Educação
Pré-escolar e do 1.º Ciclo visitaram o Regimento de Infantaria de Viseu,
nos dias 14, 15, 21 e 22 de março.
O principal objetivo foi proporcionar aos alunos o conhecimento
das Forças Armadas e reconhecerem a importância das mesmas na
defesa nacional e na conquista da paz.
Foi uma visita enriquecedora, que lhes permitiu conhecer o quartel
em diferentes áreas: museu, camaratas, parada, viaturas e material
militar. Também tiveram a oportunidade de conhecer o refeitório, onde
todos almoçaram.
Esta visita só foi possível porque tivemos o apoio da Câmara Municipal que transportou todos os alunos.
O nosso obrigado a todos os intervenientes.

-------- PASSATEMPOS ------LABIRINTO
Porque é Páscoa, leva as amêndoas às crianças! 

Docentes de Matemática e Ciências Naturais

E porque os ditados populares já não
são o que eram…
Uma impressora disse para outra: - Essa folha é sua ou é impressão minha?
A arquivo dado não se olha o formato.
Não adianta chorar sobre arquivo deletado.
Melhor prevenir do que formatar.
Vão-se os arquivos, ficam os back-ups.
Quem clica seus males multiplica.
Extraído da net
http://etnografianovirtual.blogspot.pt/search/label/cibercultura
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Instalação artística: uma reflexão sobre a celebração da Páscoa
A propósito do conteúdo Perspetiva Cónica central, patente neste fresco famoso realizado por Leonardo da Vinci, entre 1494
e 1497, os alunos e professor de Educação Visual do 9º ano conceberam uma representação de alimentos que poderiam estar
presentes se a Última Ceia fosse nos dias de hoje.

INSTALAÇÃO ARTÍSTICA “105 + 1”
A propósito da comemoração
do Dia da Árvore, 21 de março,
os 105 alunos das turmas do 8º
e 9º ano e o respetivo docente de
Educação Visual empenharam-se
na conceção de uma instalação
artística que esteve patente na
Estufa existente em espaço da
Escola-sede.
Associando os conceitos turma/
floresta, os cilindros que preenchem a instalação resultam do reaproveitamento de tubos de cartão,
procurando traduzir a linguagem
imagética de uma floresta.
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"ARTE EM MOVIMENTO II"

Matilde Almeida, da turma 5ºC, é a vencedora do concurso de desenho "Arte em Movimento
II", promovido pela Associação de Munícipios do Planalto Beirão.
O trabalho da aluna passará em breve a decorar as viaturas de recolha do lixo no concelho de Penalva do Castelo, esperando-se que a sua mensagem tenha efeitos nos hábitos de
Reciclagem da população.

