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EDITORIAL

ais um ano letivo termina e, naturalmente, surge também a necessidade
de se preparar o próximo.
Neste final, é chegado o momento de se fazer o balanço, pois é necessário encerrar alguns ciclos para que, na próxima etapa, surjam novas oportunidades.
Atendendo ao contexto atual, marcado pela greve dos docentes às reuniões de
avaliação dos alunos, neste ano letivo o balanço torna-se mais difícil de fazer, na
medida em que ainda não podemos avaliar os resultados académicos dos alunos
que não se sujeitaram a avaliação externa.
No entanto, a escola não vive só dos resultados escolares dos alunos, que são
uma parte essencial da sua razão de existir, mas de todo um conjunto intencional
de atividades que contribuem para a formação integral dos alunos e os tornam em
seres autónomos, responsáveis, críticos e cidadãos do mundo.
É de realçar, neste caso, o sucesso das atividades realizadas nos diferentes níveis
de educação e ensino dos alunos do Agrupamento, destacando-se os resultados que
tiveram visibilidade mais imediata: a prestação dos alunos nos diferentes concursos
(matemática, leitura, ensino articulado da música,…) e o ótimo desempenho nas
competições do Desporto Escolar.
Queria registar com agrado o sucesso da última atividade, as Marchas Populares,
fruto do trabalho e colaboração dos diferentes elementos da comunidade educativa
(docentes, assistentes operacionais, autarquia, encarregados de educação,…).
As atividades com menos visibilidade não são de todo as menos importantes,
na medida em que contribuem para o desenvolvimento de competências essenciais
para os nossos alunos.
Agora resta esperar que as férias cheguem em breve e nos tragam razões
para continuar a acreditar que o nosso esforço não é em vão e que ser professor
continua a ser a mais bonita profissão do mundo, na medida em que fazemos
acontecer o futuro.
A todos muito obrigada!
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VISITA DE ESTUDO À
CIDADE DO PORTO
No passado dia 10 de maio, os
alunos das quatro turmas do 8º ano e
respetivos professores de Português e
de E.M.R.C. deslocaram-se ao Porto, no
âmbito de uma visita de estudo.
Uma vez chegados à Invicta, primeiramente dirigiram-se ao Teatro Sá
da Bandeira, a fim de assistir à representação da peça “Aquilo que os olhos
veem ou o Adamastor”, da autoria de
Manuel António Pina. Foi um espetáculo
bastante agradável e que correspondeu
plenamente às expectativas. Numa sapiente conjugação de movimento, luz e
sonorização, com uma pitada de humor
e de atualidade, revimos a bravura dos
nossos navegadores na época dos Descobrimentos.
Após o almoço, acompanhados
pelos docentes e ainda pelo professor
Ângelo, de Ed. Visual, que entretanto se
lhes juntou, os alunos iniciaram a visita
a pé por vários locais e monumentos
emblemáticos da cidade do Porto: a Rua

de Santa Catarina, a fachada do Coliseu
e do Rivoli, o interior da estação de São
Bento, a Sé do Porto, com uma belíssima
vista sobre a cidade e a zona ribeirinha;
a rua das Flores, entre outros.
A última etapa da visita consistiu num
passeio pela zona da Ribeira, à beira
Douro, um local singular pela sua beleza,
reconhecida também pelos inúmeros
turistas que por ali deambulavam.
O regresso a Penalva teve lugar já
pelo final da tarde e com um sentimento
de satisfação generalizado.
A atividade foi uma “aposta ganha”,
pois proporcionou a aquisição/consolidação de conteúdos programáticos por
parte dos alunos, o aprofundamento
dos seus conhecimentos históricos e
culturais, bem como da socialização e
da cidadania.
As docentes,
Elisabete Gueidão
e Elizabeth Cancelas

A Diretora
Rosa Figueiredo

OFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA
proposta

2018/2019

agrupamento de escolas de
penalva do castelo

aepc

Educação Pré-escolar
Ensino Básico:

CALENDÁRIO GERAL
DE EXAMES DO ENSINO
SECUNDÁRIO / ACESSO AO
ENSINO SUPERIOR 2018

- 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico,
incluindo ensino articulado da Música no 2º e 3ºCEB

1. De 18 a 27 de junho: 1ª fase dos exames nacionais, incluindo componente oral das provas de língua estrangeira;

- CEF de Nível II e Tipo 3: Auxiliar de Cozinheiro*

2. 12 de julho: afixação das pautas de resultados dos exames da 1ª fase;
3. De 18 a 23 de julho: 2ª fase dos exames nacionais, incluindo componente oral das provas de língua estrangeira;

Ensino Secundário:

Cursos cientíﬁco-humanísticos:

4. De 18 de julho a 7 de agosto: apresentação da candidatura ao ensino
superior – 1ª fase, incluindo a candidatura eletrónica;

- Ciências e Tecnologias
- Línguas e Humanidades

5. 3 de agosto: afixação das pautas de resultados dos exames da 2ª fase;

Cursos Proﬁssionais:

6. 10 de setembro: divulgação dos resultados da 1ª fase da candidatura
ao ensino superior;

- Técnico de Manutenção Industrial – variante Eletromecânica (1º ano)*
- Técnico de Restaurante / Bar (1º ano)*
- Técnico Auxiliar de Saúde (2º ano)
- Técnico de Eletrotecnia (2º e 3º ano)
- Técnico de Cozinha/Pastelaria (3º ano)

7. De 10 a 21 de setembro: apresentação da candidatura ao ensino superior – 2ª fase;
8. 27 de setembro: divulgação dos resultados da 2ª fase da candidatura
ao ensino superior;

As matrículas no 10º ano decorrerão no dia 13 de julho, entre as 14h00 e as 16h00

9. De 4 a 8 de outubro: apresentação da candidatura ao ensino superior
– 3ª fase;

* (sujeitos ao número de matrículas e aprovação ﬁnal)

10. 12 de outubro: divulgação dos resultados da 3ª fase da candidatura
ao ensino superior.
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Turma do 9ºA distinguida com o 1º prémio na Feira do Empreendedorismo Júnior e Expo Empresas, da CIM de Viseu Dão-Lafões
No âmbito da Educação
para o Empreendedorismo, a
turma A do 9º ano foi convidada
a participar com o desenvolvimento de um projeto, no grupo
Escolas Empreendedoras da
Comunidade Intermunicipal
(CIM) de Viseu Dão Lafões –
Expo Empresas Junior.
O desafio foi lançado no
início do 2º período. Durante
alguns dias, diretora de turma
e alunos refletiram sobre o
mesmo. Depois de ponderadas
todas as implicações no dia-a-dia da vida escolar do grupo,
decidimos avançar. A ideia de
criar uma Empresa Escolar começou a ganhar força e forma.
Havia um caminho a percorrer
com diretrizes muito claras
inerentes à criação de uma
empresa e este foi o primeiro
passo.
Decidimos que iríamos rentabilizar e divulgar ainda mais
e de uma forma inovadora produtos da nossa região, neste
caso a maçã bravo de Esmolfe
e o mel, com a criação de um
pastel recheado, combinando
esses dois maravilhosos ingredientes. À empresa acordámos
dar o nome do pastel – Maçamel. A este doce podemos aplicar a máxima
«nada se estraga, tudo se transforma!», porque o objetivo é que seja confecionado com
maçãs que não reúnem as características
exigidas para serem colocadas no mercado.
A preocupação com a sustentabilidade ambiental também foi tida em conta.
Com a ideia concebida era tempo de estabelecermos parcerias. Desejávamos como
parceiros o AEPC, a Câmara Municipal, a
Casa da Ínsua, a pastelaria Pena d’Alva, a
pastelaria do Mercado, o Sr. Alberto Carvalho,
produtor de maçãs bravo de Esmolfe, e a Eng.
Isaura Monteiro, produtora de mel. Todos
abraçaram carinhosamente o projeto.
Com toda a parte burocrática organizada,

metemos as mãos na maçã e o primeiro teste foi realizado no início de maio,
com um resultado maravilhoso que foi
distinguido com o primeiro prémio na
Feira do Empreendedorismo Junior e
Expo Empresas, realizada no dia 16 de
junho, no Parque Urbano de Tondela.
Para este desfecho foi também
importante a colaboração de outros
docentes da turma, nomeadamente o
da disciplina de Educação Visual.
Ao longo da concretização do projeto, os alunos da turma revelaram várias
competências, como a responsabilidade, o espírito de iniciativa, colaborativo
e de partilha.

A Diretora de Turma,
Clarinda Pires
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ONDE PARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
Concluído o 1º C.E.B., ingressou na atual
Escola-Sede do Agrupamento, ex-Escola C+S,
onde cresceu durante oito anos, até à conclusão
do 12º ano. Lembra-se no 1º dia nesta Escola?
Como foi?
Já foi há muitos anos, mas lembro-me que senti
uma mudança muito grande. A Escola Primária ainda
era lá em baixo, nas instalações antigas. De repente,
vimo-nos aqui, no meios de várias turmas, e maiores,…
Mas ambientámo-nos bem!
Que recordações guarda desse oito anos?
Recordações muito boas. Gostei muito de andar
aqui, gostei das instalações, dos professores, das funcionárias, sempre dedicadas. Sempre que precisávamos
de alguma coisa, estavam prontas a ajudar. Sempre foi
uma Escola que nos tratou bem. Há sempre momentos
menos bons, mas esses não fazem história…
Quais as disciplinas preferidas e as menos?
Sempre gostei mais das disciplinas relacionadas
com as Ciências. Desde pequeno que me senti mais
atraído pelas Tecnologias. Aquelas de que gostava
menos eram a História e outras, não relacionadas com
o que referi.
Quando decidiu seguir a área da Engenharia
Informática? Foi no Ensino Superior ou ainda antes?
Muito antes. Sempre tive grande interesse e entusiasmo pela Informática. Gosto muito de Programação
e de tudo o que se relaciona com esta área. Lembro-me
de que aqui, na Biblioteca da Escola, quando houve o
1º computador ligado à Internet, sempre que podia cá
estava eu! Na altura, não era algo muito acessível. Havia
os modem’s de 54 K, na linha telefónica… Resumindo,
foi bastante antes de chegar à Universidade que fiz a
minha opção.
Como correu a formação no Ensino Superior?
Correspondeu às suas expectativas?
Mais ou menos; inicialmente também foi um choque,
como nas outras mudanças de ciclo. Estava habituado
a um determinado mundo e cheguei a outro, completamente diferente, com mais pessoas, maior diversidade,
um ambiente social muito diferente. O 1º ano foi complicado para nos ambientarmos, mas depois prosseguiu
normalmente e correu muito bem!
Foi fácil a mudança para Lisboa? O que mais
achou estranho?
A adaptação é sempre difícil. De um meio pequeno
passamos para uma metrópole. Viver numa cidade
implica mudar alguns rituais, alguns hábitos.
Se não tivesse escolhido a área da Informática, que
outra poderia ter sido opção e porquê?
Sinceramente, não vejo outras opções. Na minha
folha de candidatura, a minha escolha foi sempre a
mesma, ainda que para universidades diferentes.
Mesmo agora, voltaria a escolhê-la de novo. Optei pela
área certa.
Pode resumir-nos o seu percurso e experiência
profissional?
Acabei o Ensino Superior. Enquanto andava a estudar tive alguns part-times. Surgiu depois a oportunidade
de fazer um estágio na PSA, em Mangualde. A minha
missão era fazer um conjunto de ferramentas informáticas para ajudar na produção dos carros. Existiam vários
serviços: de qualidade, de recursos humanos, de produção, … E estes estavam divididos em vários setores:
ferragem, pintura, montagem, logística, etc. Todos esses
serviços precisavam de intervenção informática, o que
foi a minha missão. Depois as coisas foram crescendo
e, quando dei por mim, tinha uma quantidade enorme
de serviço que já não conseguia fazer sozinho. Até que

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
um ex-aluno que, após o cumprimento do 1º ciclo na ex-escola
primária da Vila, entre 1986/87 e 1989/90, desenvolveu aqui o
seu percurso do 5° ao 12º ano, na ex-C+S, entre os anos de 1990 O nosso ex-aluno de
e 1998, tendo frequentado e concluído o ensino secundário, no hoje, quando ingressou na Escola C+S
curso de caráter geral do Agrupamento 1 – científico e natural.
Seguiu-se o ensino superior, com a Licenciatura em Engenharia de Sistemas e Informática, no Instituto Politécnico de Viseu, concluída em 2004.
Iniciou os seus estudos superiores na Universidade Nova de Lisboa, tendo pedido a sua
transferência para o IPV em 2002.
Cumpriu o estágio na fábrica de automóveis do Grupo PSA, em Mangualde, onde
acabou por celebrar contrato de trabalho até há bem pouco tempo.
Atualmente, exerce a atividade profissional de CTO (Chief Technology Officer) e
Gestor de Projeto, na empresa EngPrime, Lda, em Viseu.
Referimo-nos a Pedro Manuel Fernandes Lopes, que nos visitou num destes dias.

consegui convencer os responsáveis e a Direção de que
precisava de estagiários. A pouco e pouco, a equipa foi
crescendo, fui orientando também estágios profissionais.
Constituiu-se uma equipa de Informática e começaram a
surgir pedidos na área da Automação (programação de
máquinas, robótica, …). Lá conseguimos dar resposta a
isto, com uma equipa multidisciplinar. Atualmente, surgiu
a oportunidade de ir trabalhar numa outra empresa,
em Viseu, a EngPrime, que se dedica exclusivamente
à área da Automação. Estou a fazer toda a gestão de
projeto da empresa, já com clientes por todo o país e
no estrangeiro.
Dentro da Informática, o que mais o seduz em
termos de desafio e de realização pessoal?
Coisas novas, sempre que surge a oportunidade de
criar algo para dar resposta ao que ainda não existe, ou
não é tal e qual como se pretende. As tecnologias que
podemos combinar para criar … é desafiante!
Hoje fala-se bastante na chamada inteligência
artificial. Que comentário lhe merece esta realidade
crescente?
Tem muito que se lhe diga… O que é a inteligência?
Um ser inteligente tem consciência, basicamente, é
o ser humano. Atualmente essa área tenta recriar o
modo como funciona o nosso cérebro e aplicar isso
às máquinas. E vemos que já há algumas mais ou
menos capazes, já com alguma autonomia, que vão
aprendendo a fazer coisas. Mas, se pensarmos que isso
poderá ser o futuro, o grande ponto a que irá chegar a
Informática, penso que ainda é muito cedo para isso. Do
que conheço, pois esta não é a minha especialidade, já

existe bastante progresso, mas ainda se está longe de
se criar algo da forma como se pensa.
Será que a taxa de desemprego aumentará?
Não, penso que até será o contrário. Podemos ver
até o que acontece nos países mais industrializados, a
Alemanha, por exemplo, em que existe cada vez mais
Automação e, paralelamente, a taxa de desemprego é
menor. A aposta de um país que quer evoluir é especializar as pessoas e não ter a mão-de-obra “pura e dura”.
Será o que diferenciará os países no futuro.
Como caracteriza o nosso país em termos de
desenvolvimento e inovação a nível da Informática?
Está a andar bem, mas ainda está muito aquém de
países vizinhos. Tem-se feito muito investimento em
Portugal. Nota-se um crescimento e há bons indicadores
a nível de futuro. Mesmo aqui em Viseu temos uma
empresa parceira da IBM. Estamos a crescer devagar.
Por isso é que vários recém-licenciados optam por sair
do país.
Que ligações mantem a Penalva do Castelo?
Todas. Eu continuo aqui a viver. Só isso já é uma
ligação bastante grande.
Sabemos que é pai e tem um filho a frequentar
a Educação Pré-escolar no nosso Agrupamento.
Como encara esta experiência?
É engraçado. Eu fiz este percurso todo cá e agora
vejo o meu filho a fazê-lo também. Vem ao de cima um
sentimento nostálgico.
Como ocupa os seus tempos livres?
Atualmente, desde que tenho o meu filho e de que
(Continua na página seguinte)
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Conferência-Debate "Os Refugiados, a Guerra e a Luta pela Paz"
Na tarde do passado dia 21 de
maio, o Agrupamento de Escolas
de Penalva do Castelo realizou um
conferência-debate com a participação de Ilda Figueiredo, presidente da
Direção do Conselho Português para
a Paz e Cooperação (CPPC), sobre a

e Cooperação – CPPC – formalizou
a sua constituição a 24 de Abril de
1976, tendo desenvolvido abertamente a sua atividade logo após o
25 de Abril de 1974. É herdeiro e fiel
aos princípios que norteiam o movimento da Paz em Portugal desde os

tares que assolam o nosso planeta,
obtendo aí respostas para todas as
suas questões.
Ilda Figueiredo referiu que o
Conselho Português para a Paz e
Cooperação condena a política de
colonização, limpeza étnica, ocupa-

questão dos refugiados, a guerra e a
luta pela Paz. Este debate realizou-se no Auditório da Loja do Cidadão
de Penalva do Castelo, gentilmente
cedido pela autarquia para o efeito.
O CPPC tem como fim “contribuir,
através da mobilização da opinião
pública, para a defesa da paz, da segurança e da cooperação internacionais, e para a amizade e solidariedade
entre os povos, de harmonia com o
espírito da Carta das Nações Unidas,
suas finalidades e objetivos.
O Conselho Português para a Paz

primeiros tempos da sua existência,
no início da década de 50. (in https://
www.cppc.pt/o-cppc)
Esta conferência teve como público-alvo alunos do 6º, 9º, 10º, 11º
e 12º ano, num total de 150 alunos.
Foi uma conferência bastante
participada pelos alunos, que colocaram questões relacionadas com a
política internacional de ajuda aos
refugiados, sobre a legalidade da
intervenção militar de um Estado
sobre outro Estado, bem como sobre
as causas dos atuais conflitos mili-

ção e repressão praticada por um
povo sobre outro povo, referindo,
entre outros aspetos, que luta para
que o Governo Português, nos fóruns
em que participa, defenda o direito
internacional e as resoluções da ONU
e uma solução justa para a situação
dos refugiados, nos termos do direito
internacional e das resoluções pertinentes das Nações Unidas.
A professora de Direito e Economia e coordenadora do departamento de CSH, Isabel Nogueira

ONDE PARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
este se começou a aperceber do meu lado “nerd”, passamos o tempo a fazer o que ele chama de “engenhocas”.
Pegamos em materiais, pequenos motores desses de
brincar, fios, baterias… e tentamos fazer alguma coisa
que mexa. São os nosso pequenos “robots”, que não
o são mas é assim que ele os chama… É a sua veia
tecnológica a vir ao de cima, provavelmente. Podem
consultar na youtube umas das “engenhocas” que
criámos juntos: https://youtu.be/jKbMrdv3vH0
Aprecia viver em Penalva do castelo?
Sim. Tenho cá as minhas raízes e é uma vila que tem

tudo o que a gente precisa. Infelizmente, não tem muita
opção de emprego para quem quer seguir determinadas
áreas, mas, se fosse ao contrário, também não teria
outras virtudes. No fundo, pesando tudo na balança,
aprecio viver cá!
Que conselhos daria aos alunos que estão
prestes a seguir o Ensino Secundário e a prosseguir
os estudos?
Que sigam aquilo para que se sintam motivados. Na
minha opinião, trabalhar em algo para que se pode dar a
nossa contribuição é a chave para um futuro de sucesso.

(Continuação)

Por vezes escolhe-se determinada área porque tem mais
emprego, o que também é uma justificação válida. No
entanto, alguns alunos acabam por demorar mais anos
a consegui-la ou até acabam por mudar. É importante
seguir aquilo de que se gosta. Como alguém disse, e não
me lembro agora do autor, se escolherem um emprego
na área de que gostem não terão que trabalhar nem
sequer um dia, pois todo o trabalho é alegria!
Entrevista conduzida por:
Joana Rocha e Luana Figueiredo, 9ºB
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BANDA MUSICAL E RECREATIVA DE PENALVA DO CASTELO FOI GALARDOADA
PELA CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS
COLETIVIDADES

A Banda Musical e Recreativa de Penalva do Castelo, que conta
com 193 anos de existência, foi contemplada, no dia 9 de junho de
2018, com o galardão de mérito atribuído pela Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto.
Este galardão foi entregue na Torre do Tombo, em Lisboa, numa
sessão solene comemorativa do “Dia Nacional das Coletividades”,
em que foram atribuídos galardões e distinções a “personalidades e
a entidades que se destacaram no apoio ao associativismo no ano de
2017”, como foi o caso da nossa Banda Musical.
Para receber o galardão estiveram presentes representantes
da Banda Musical: Anselmo Sales, Presidente da Direção; Manuel
Campos, Vice-Presidente; Jorge Martins, Secretário, e o Presidente
da Câmara Municipal de Penalva do Castelo, Francisco Carvalho.

INTERNET E NOVAS TECNOLOGIAS FORAM
TEMA DE DEBATE EM SEMINÁRIO

No dia 8 de junho, realizou-se, na sala polivalente da Biblioteca
Municipal, o seminário “Internet e Novas Tecnologias: desafios à
sua utilização por parte de crianças e jovens”, organizado pela
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Penalva do Castelo
(CPCJ), conforme definido no seu plano de ação para 2018.
No sentido de que a missão da CPCJ é o da promoção e proteção
de crianças e jovens, foram convidados os alunos do Ensino Articulado da Música do Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo
a protagonizarem o momento cultural que antecedeu a intervenção
dos oradores.
Seguidamente, a sessão de abertura ficou a cargo da Presidente
da CPCJ de Penalva do Castelo, Lucília Santos, que reforçou a im-

portância de se refletir sobre as gerações da atualidade, cada vez
mais dependentes do digital, bem como sobre as implicações dessa
dependência no seu desenvolvimento físico, afetivo e cognitivo.
Passada a palavra ao moderador dos três painéis seguintes, Rui
Martins, Presidente da Federação Regional das Associações de Pais
de Viseu, este introduziu a primeira das oradoras, Cristina Ponte,
professora associada com agregação no Departamento de Ciências
da Comunicação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa e Coordenadora Nacional do Projeto
EU KIDS ONLINE Portugal.
A interveniente abordou o tema “Crescimento e Tecnologias Digitais – como estabelecer um uso saudável por parte de crianças e
jovens”, tendo reforçado a importância das crianças terem acesso às
novas tecnologias, bem como dos pais fazerem do uso da Internet um
momento em família, que permita monitorizar os acessos e capacitar
crianças e jovens para o uso saudável desta ferramenta tão importante
quanto essencial nos dias de hoje.
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De seguida foi dada a palavra à Pedopsiquiatra Cátia Almeida,
pós-graduada em Saúde Mental, em Neurodesenvolvimento, Líder
de Pais do programa Básico dos Anos Incríveis, entre outros, que
abordou o tema “I-Teens – Educar na Era Digital” e focou o seu
discurso na necessidade das crianças terem tempo livre, que lhes
permita conhecerem-se a si mesmas e a expressarem melhor as suas
emoções, já que o facto de vivermos com a necessidade de que tudo
ocorra no menor tempo possível encurta o tempo para a experiência
e, consequentemente, para a aquisição de competências essenciais
ao bom desenvolvimento.
Por último, Tito de Morais, Fundador do Projeto Miúdos Seguros na
Net, que procura ajudar famílias, escolas e comunidades a promover
a utilização ética, responsável e segura das tecnologias da informação e comunicação, falou sobre “Cyberbullying – o efeito manada”,
tendo mostrado várias experiências sociais que permitiram verificar a
tendência inata que o ser humano tem para reproduzir comportamentos
quando se encontra numa situação grupal, fazendo o paralelismo com
as situações de bullying e cyberbullying.
A sessão de encerramento contou com a presença do Presidente
da Câmara Municipal, Francisco Carvalho, que agradeceu o trabalho
que tem vindo a ser desenvolvido pela CPCJ de Penalva do Castelo
em prol da promoção dos direitos das crianças e jovens do concelho.
Com a realização deste seminário procurou-se trazer ao debate e à
reflexão um dos grandes temas da atualidade e, simultaneamente, dar
ferramentas a pais, educadores e profissionais para melhor lidarem com
os novos desafios que se colocam na educação das crianças e jovens.

PENALVA DO CASTELO ACOLHEU FASE REGIONAL/INTERMUNICIPAL DO CONCURSO
NACIONAL DE LEITURA

A Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo organizou, no dia
21 de maio, a Fase Regional/Intermunicipal de Viseu Dão-Lafões
da 12ª edição do Concurso Nacional de Leitura, uma iniciativa que
contou com a participação de cerca de meia centena de concorrentes
provenientes dos 14 concelhos que compõem este território beirão.
Esta fase regional/intermunicipal assumiu a modalidade de “concurso-espetáculo”, foi constituída por uma prova escrita e por uma
prova oral/de palco e permitiu apurar os finalistas por categoria (ciclos
de ensino) que representarão a região na final nacional do Concurso
Nacional de Leitura.
As provas escritas, resolvidas por todos os concorrentes, decorreram na Biblioteca Municipal e basearam-se nas 4 obras literárias
selecionadas pela organização para esta etapa do concurso. As provas
orais/de palco, abertas ao público em geral, foram constituídas por
dois momentos (uma prova de argumentação e uma prova de leitura
expressiva), desenrolaram-se na Casa da Ínsua, no Salão Príncipe da
Beira, e foram realizadas pelos três concorrentes melhor classificados
de cada ciclo de ensino.
O Concurso Nacional de Leitura é uma iniciativa do Plano Nacional de
Leitura (PNL), em parceria com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos
e das Bibliotecas (DGLAB), a Rede das Bibliotecas Escolares (RBE), o
Instituto Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e a Rádio Televisão Portuguesa (RTP), e constitui o maior evento de promoção da leitura
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É impossível compreender o papel dos museus sem ter em conta
todas as conexões que protagonizam e possibilitam. Os museus são
uma parte integrante das suas comunidades, da sua herança cultural
e paisagística e do seu ambiente.

MÊS DE ABRIL DEDICADO À PREVENÇÃO
DOS MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA

dirigido aos estudantes portugueses, integrando, nesta 12ª edição e pela
primeira vez, alunos de todos os ciclos de ensino e envolvendo escolas
e bibliotecas públicas de todo o país. A Biblioteca Municipal de Penalva
do Castelo foi selecionada e convidada pela DGLAB para assumir a
organização desta fase do concurso na região de Viseu Dão-Lafões.
Através desta prova-espetáculo intermunicipal, que teve como principal objetivo estimular o gosto pela leitura nas gerações mais jovens,
num encontro que se tornou numa grande festa do livro, Penalva do
Castelo assumiu o estatuto de capital regional da leitura.
A organização desta iniciativa contou com o apoio direto da Coordenação Interconcelhia da RBE, do Agrupamento de Escolas de Penalva
do Castelo, designadamente da equipa da Biblioteca Escolar e do Curso
Profissional de Técnico de Cozinha / Pastelaria), bem como com o patrocínio de diversas outras entidades (Edições Esgotadas, Fnac/Viseu,
Leya/Pretexto, Papeleira Adrião e Parador Casa da Ínsua).

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS ASSINALADO COM VISITAS GUIADAS E OFERTA
DE “PASSAPORTE DOS NÚCLEOS MUSEOLÓGICOS”

O “Dia Internacional dos Museus” - 18 de maio - foi comemorado
em Penalva do Castelo com visitas guiadas aos Núcleos Museológicos
do concelho (Casa da Ínsua e Misericórdia).
Duas turmas, do 5º ano do Agrupamento de Escolas local, tiveram a
oportunidade de conhecer e contactar com o património museológico.
A cada estudante foi entregue um “Passaporte dos Núcleos Museológicos”, com uma breve contextualização histórica dos espaços
visitados e um campo destinado ao “Carimbo da Visita”.
A Câmara Municipal pretende, com a promoção deste tipo de
iniciativas, contribuir para uma melhor compreensão de todo um passado histórico e cultural do concelho e das suas gentes e sensibilizar
os mais jovens para a importância da preservação destes espaços,
assegurando que as gerações futuras possam usufruir dos mesmos.
Este dia é celebrado há mais de 30 anos com programas que pretendem realçar o importante papel destes na sociedade. Este ano o tema escolhido foi ”Museus hiperconectados: novas abordagens, novos públicos”.

No mês de abril do corrente ano, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Penalva do Castelo (CPCJ) associou-se à campanha
nacional de Prevenção dos Maus-Tratos na Infância através da
realização de um conjunto de iniciativas que permitiram continuar a
trabalhar nesta tão importante missão da prevenção.
O mês foi aberto com uma ação de sensibilização realizada em todos os estabelecimentos de ensino do Pré-Escolar e 1º ciclo do ensino
básico, onde foram distribuídos diversos materiais alusivos à campanha.
Em simultâneo, um pouco por todo o concelho, nomeadamente nas
instituições públicas, foi divulgado o cartaz da campanha e colocado
algum material identificativo deste mês, como o tão simbólico laço azul.
Para os alunos do ensino secundário foi promovida uma peça de

teatro intitulada “E tu? Aguentas?”, dinamizada pela Visuanarte Ateliês,
que versou sobre a problemática do bullying e das relações amorosas
violentas e que contou com a presença de cerca de 200 alunos.
Foi ainda realizada a IV Caminhada Azul, na qual estiveram presentes cerca de 130 pessoas e que iniciou com a participação do grupo de
dança da Associação Rio Côja. Antes da partida, os participantes for-

maram um laço humano azul, aceitando o repto lançado pela Comissão
Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens.
Durante duas semanas esteve patente, no átrio da Câmara Municipal,
a exposição “Jardim da Prevenção”, resultado do trabalho elaborado
pelos alunos do Pré-Escolar e 1º CEB, na qual cada estabelecimento
de ensino construiu uma floreira com mensagens alusivas à prevenção
do abuso sexual.
Esta campanha teve como objetivo primordial sensibilizar toda a comunidade para o importante papel de adoção de uma cultura preventiva,
face às diversas formas de maus-tratos infantis, bem como promover
os direitos das crianças e o seu superior interesse.

PELA COMUNIDADE
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“CROSS REST”

representou o concelho de Penalva do
Castelo no Concurso de Ideias de Negócio 2018 das Escolas Empreendedoras da CIM de Viseu Dão-Lafões - nível secundário

No âmbito da iniciativa Escolas
Empreendedoras da CIM (Comunidade Intermunicipal) de Viseu Dão-Lafões, decorreu o Concurso de
Ideias de Negócio 2018, entre as
escolas com ensino secundário da
região, evento que visa promover o
empreendedorismo em meio escolar.
Primeiramente, foi selecionada a
melhor ideia de negócio do Município
de Penalva do Castelo, em sessão
que decorreu na tarde do passado dia
11 de maio, no auditório da escola-sede, em que foram apresentados 3
projetos / ideias de negócio, da iniciativa de alunos das turmas 10ºD e
11ºB, ambas do curso profissional de
Técnico de Eletrotecnia (ver tabela).
O projeto / ideia vencedora foi o
defendido pelos alunos Diogo Gomes
e Marco Gomes, que frequentam o
segundo ano do referido curso, projeto designado de “CROSS REST” e
que consiste num descanso automático para motos de cross, já que ambos os alunos são praticantes dessa
modalidade de desporto motorizado.
Todos os concorrentes receberam
prémios de participação, constituídos por produtos endógenos do
concelho, oferecidos pela Câmara
Municipal. A equipa vencedora foi
premiada com um Jantar no Hotel

de Charme “Casa da Ínsua”.
Na fase regional, que decorreu
em Viseu no dia 30 de maio, os
nossos representantes estiveram
bastante bem na
apresentação da
sua ideia, a par
dos seus homólogos dos outros
13 municípios da
CIM, mas não obtiveram qualquer
dos 3 primeiros
e únicos lugares
premiados.
Com este projeto, que envolve
alunos, professores e empresas, pretende-se
reforçar o empreendedorismo,
a criatividade e a
NOME
CROSS REST
WATER
GUARDIANS
WATER
INNOVATION

inovação nos jovens em idade escolar e impulsionar o desenvolvimento
sustentado da região Dão-Lafões.

DESCRIÇÃO

PROMOTORES E TURMA

Descanso automático para motos de
cross.

Diogo Gomes e Marco Gomes,do
11ºB – Eletrotecnia

Reaproveitamento de águas sanitárias e
pluviais.

António Alexandre Santos e Bruno
Isidoro, do 11ºB - Eletrotecnia

Reaproveitamento de águas em fase de
Manuel Sousa e João Carvalho, do
aquecimento, com o auxílio de dispositivo 10ºD – Eletrotecnia
aplicado na torneira.
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Entrevista a um ex-combatente da Guerra Colonial

MANUEL DE OLIVEIRA LOPES

Boa tarde! Tive conhecimento da sua participação na Guerra Colonial.
Na disciplina de História e Geografia de Portugal, foi-nos pedido que entrevistássemos um
ex-combatente, pelo que lhe peço que partilhe um
pouco da sua história.
- Como se chama?
- Manuel de Oliveira Lopes.
- De onde é natural?
- De Carvalhal, São Pedro de France, Viseu.
- Em que colónia portuguesa prestou serviço
militar?

- Na Guiné.
- Em que lugares esteve colocado?
- Sedngal.
- Em que ano prestou serviço militar?
- Entre 1973 a 1974.
- Que idade tinha quando partiu para a guerra
colonial?
- Tinha 21 anos.
- Quanto tempo esteve em serviço militar?
- 26 meses.
- Foi obrigado a combater ou foi voluntário?
- Fui obrigado.
- Foi sujeito a algum tipo de treino para combater?
- Aos treinos básicos, aqui em Portugal.
- Tinha alguma alcunha?
- Sim, era o “Lopes transmissões”.
- Que família deixou em Portugal?
- Pais, irmãos e mulher grávida.
- Como viajou para esse país?
- No barco Uíge, tinha o nome de uma região de
uma colónia.
- Que material precisou de levar?
- Nada, só a roupa do corpo.
- Quais foram as suas maiores dificuldades, em
termos alimentares, com a água e os animais ferozes
que tinham de enfrentar?
- A alimentação era escassa e miserável, a água
era imprópria para consumo, tínhamos que tomar
medicação para desparasitar. A nível de animais eram
só as abelhas, mosquitos e cobras que mais nos incomodavam.
- Quais os sentimentos que experimentou enquanto participou na guerra colonial?

- Muita revolta e injustiça, porque estávamos a
defender algo que sabíamos que não era nosso.
- Qual era a função que exercia?
- Era transmissor.
- Gostaria de contar algo importante que lhe
tenha acontecido como transmissor?
- Fui eu que recebi a mensagem que se tinha dado o
25 de Abril. Achei estranha aquela mensagem pela sua
extensão. Pedi ao meu colega cripto que a traduzisse
e ele deu-me a notícia que se tinha dado um Golpe de
Estado em Portugal.
- Teve algum acidente durante esse tempo?
- Não, porque tive sorte. Num combate em que era
para ter ido, um colega ofereceu-se para ir no meu lugar
e ficou ferido com um tiro nas nádegas.
- Alguma vez foi castigado?
- Não.
- Como comunicava com a família?
- Através de aerogramas todos os dias e uma carta
aos fins de semana.
- Morreu alguém do seu grupo?
- Sim, morreram 7 colegas a 7/7/1973, às 7 horas
da manhã.
- Qual foi o melhor momento na sua participação?
- Não houve nenhum. Só quando me disseram para
vir embora.
- E o pior momento?
- O pior momento foi quando morreram os meus
colegas.
- Lembra-se do seu capitão?
- Sim, era o capitão Farinha.
- A que força militar pertencia?
- À artilharia.
- E a sua companhia sabe identificá-la?
- Sim, era a 3ª companhia do batalhão 6522 de
artilharia.
- Ainda tem amigos da época da guerra?
- Muitos amigos, já morreram alguns, mas mantenho
contacto com a maior parte dos meus colegas.
- Tem participado em convívios de ex-militares?
- Sim.
- Agradeço desde já ao Sr. Manuel pela partilha
da sua história.
Entrevistador: João Ferreira, aluno do 6.ºB

escola viva
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Caminhada Eco Escolas
No final de mais um ano lectivo, mais
concretamente no passado dia 6 de junho,
realizou-se uma caminhada, para que os
nossos alunos estivessem em contacto direto com a natureza e fizessem um pouco de
esforço físico (atividade física na natureza).
Esta caminhada foi organizada no âmbito
de uma proposta da Associação de Estudantes, para este dia.
Estiveram envolvidos na sua organização
a equipa do Eco escolas, a Direção do Agrupamento e a Câmara Municipal (parceiro imprescindível), GNR e Bombeiros Voluntários.
Participaram nesta atividade de cerca de
8km todos os alunos da escola-sede, os professores e alguns assistentes operacionais.
O percurso, apesar de dificuldade média-alta,
foi muito bonito. Descemos até à Sra. de Lurdes, subimos até à encosta do lado oposto
a Penalva e lá regressamos nós, com uma
vista deslumbrante sobre a vila.
A subida desde o rio Côja até Penalva foi
uma missão quase impossível, sobretudo
para quem habitualmente não caminha muito,
mas os resistentes chegaram sãos e salvos.
E isso aplicou-se a quase toda a gente, exceto três pessoas apoiadas pelos bombeiros.
A meio do percurso e de forma gentil, a
Câmara Municipal ofereceu maçãs e água a
todos os caminhantes. É de salientar a adesão
dos alunos que inicialmente não estavam muito motivados, mas que se portaram muito bem,
resistentes e bem dispostos. Há, no entanto,

um ponto muito negativo nesta atividade e
que urge corrigir: depois da distribuição das
garrafas de água, houve quem as tivesse atirado ao chão, à medida que as esvaziavam.
A sensibilidade para as questões ambientais
ainda não surtiu efeito. A família, a sociedade,
a escola... todos têm uma grande responsabilidade na mudança de comportamentos.
Felizmente que havia um “carro vassoura”,
um grupo de voluntariosos e preocupados que
recolheram todas as garrafas deixadas para
trás, atiradas para a o chão.

Apelo aos alunos que tenham uma consciência ecológica que lhes permita ter uma
relação diferente com a natureza.
Preservar, prevenir é criar meios para
vivermos todos melhor, com mais qualidade
de vida.
Vamos continuar a caminhar com um espírito verdadeiramente desportivo e ecológico.
Seguiu-se um almoço-convívio no refeitório da escola.
Equipa Eco escolas
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NOVAS DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES

No dia 15 de junho, pelas 14h00, o 8ºB
apresentou na sala de convívio dos alunos
um espectáculo de dança, teatro e música.
A directora de turma, Ana Paula Tomás, e a
professora de Geografia, Rosa Soares, foram as impulsionadoras deste projeto e nele
acreditaram.
Ao longo do ano letivo, os alunos e as
professoras escolheram o tema da peça de
teatro e realizaram os ensaios na horas da
área disciplinar de Oferta Complementar. As
músicas e as danças foram escolhidas pelos

alunos e tiveram o apoio das professoras para
a apresentação final. A professora de música,

Lídia Almeida, também apoiou este projeto e
ensaiou os alunos.
“A Visita do Principezinho” foi a peça
representada pela turma. O ambiente, a protecão da floresta foram os temas abordados.
Os alunos do 8ºB estiveram entusiasmados e
motivados na apresentação do espectáculo
na festa final de ano. As professoras proporcionaram aos alunos uma experiência de
“palco” que contribuiu para alcançar o principal objetivo – desenvolver a autoconfiança.
Afinal todos são capazes. É uma questão
de atitude.
Um dia, o Principezinho disse: “As estre-

las são todas iluminadas… Não será para
que cada um possa um dia encontrar a sua?”

Se vier com um arranhão, recuso. Já sabe:
Quero a devolução de meu dinheiro.
– Está bem, Coronel, ordens são ordens.

O que saberei, o que não saberei nunca,
está na Biblioteca em verde murmúrio
de flauta-percalina eternamente.

Segue a Biblioteca pelo trem-de-ferro,
fino caixote de alumínio e pinho.
Termina o ramal, o burro de carga
vai levando tamanho universo.
Chega cheirando a papel novo, mata
de pinheiros toda verde.
Na biblioteca escolar da EBI de Ínsua, os alunos
do 4º ano e do 2º ciclo partilharam leituras através da
apresentação do livro que mais gostaram de ler. Esta
atividade teve como objetivos a promoção da leitura
e da capacidade de falar sobre um livro perante uma
plateia. Houve alunos que elaboraram os cartazes
fantásticos que estiveram expostos na biblioteca e
outros fizeram powerpoints e até criaram uma música.
Foram fantásticos!
Bem-hajam!
O final do ano letivo chegou.
Mas a leitura continua, porque aprender é o que
nos faz crescer.
Só para relembrar a importância da leitura… um
poema delicioso que nos transporta para o mundo
fantástico do livro:

BIBLIOTECA VERDE

– Papai, me compra a Biblioteca Internacional de
Obras Célebres.
São só 24 volumes encadernados em percalina verde.
– Meu filho, é livro demais para uma criança!...
– Compra assim mesmo, pai, eu cresço logo.
– Quando crescer, eu compro. Agora não.
– Papai, me compra agora. É em percalina verde,
só 24 volumes. Compra, compra, compra!...
– Fica quieto, menino, eu vou comprar.
– Rio de Janeiro? Aqui é o Coronel.
Me mande urgente sua Biblioteca
bem acondicionada, não quero defeito.

Sou o mais rico menino destas redondezas.
(Orgulho, não; inveja de mim mesmo)
Ninguém mais aqui possui a coleção das Obras Célebres.
Tenho de ler tudo. Antes de ler,
que bom passar a mão no som da percalina,
esse cristal de fluida transparência: verde, verde...
Amanhã começo a ler. Agora não.
Agora quero ver figuras. Todas.
Templo de Tebas, Osíris, Medusa, Apolo nu, Vênus nua...
Nossa Senhora, tem disso nos livros?!...
Depressa, as letras. Careço ler tudo.
A mãe se queixa: Não dorme este menino.
O irmão reclama: Apaga a luz, cretino! Espermacete cai
na cama, queima a perna,
o sono.
Olha que eu tomo e rasgo essa Biblioteca
antes que pegue fogo na casa.
Vai dormir, menino, antes que eu perca a paciência e
te dê uma sova.
Dorme, filhinho meu, tão doido, tão fraquinho.
Mas leio, leio... Em filosofias tropeço e caio,
cavalgo de novo meu verde livro,
em cavalarias me perco, medievo;
em contos, poemas me vejo viver.
Como te devoro, verde pastagem!...
Ou antes carruagem de fugir de mim
e me trazer de volta à casa
a qualquer hora num fechar de páginas?
Tudo que sei é ela que me ensina.

(Carlos Drummond de Andrade)
E porque o hoje é sempre diferente do amanhã, e
porque a biblioteca de hoje é diferente da biblioteca do
amanhã, acreditemos que podemos …
E porque a biblioteca é um espaço de partilha e
porque o jornal também é um espaço de partilha, aqui
deixo um excerto de um livro que envolve o leitor do
início ao fim. Aconselho
a leitura de “Abraço”, de
José Luís Peixoto
“Cada dia é sempre
diferente dos outros,
mesmo quando se faz
aquilo que já se fez. Porque nós somos sempre
diferentes todos os dias,
estamos sempre a crescer e a saber cada vez
mais, mesmo quando
percebemos que aquilo
em que acreditávamos
não era certo e nos parece que voltámos atrás. Nunca
voltamos atrás. Não se pode voltar atrás, não se pode
deixar de crescer sempre, não se pode não aprender.
Somos obrigados a isso todos os dias. Mesmo que, às
vezes, esqueçamos muito daquilo que aprendemos
antes. Mas, ainda assim, quando percebemos que
esquecemos, lembramo-nos e, por isso, nunca é exatamente igual.”
José Luís Peixoto in “Abraço”
Vamos abraçar a leitura e mergulhar nos pensamentos e devaneios daqueles que tiveram a coragem de os
registar, de os marcar e de os expor.

BOAS LEITURAS!

ABRAÇO aos utilizadores das bibliotecas!
A professora bibliotecária,
Edite Angélico
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“9º e 12º ano – E agora?!”

Q

uase a finalizar um ciclo de estudos
fulcral na tua formação académica e pessoal, e a iniciar um período de vida também
desafiante, o Clube de Jornalismo convida-te
a revelares um pouco das tuas emoções e dos
teus anseios…

9º ANO
1. Depois de terminares o 9º ano, que área
de estudos pretendes seguir?

JOANA ROCHA, 9ºB
1. Depois de terminar
o 9.º ano, a área de estudos que pretendo seguir
é Ciências e Tecnologias.
2. Escolhi esta opção
porque gosto mais das disciplinas ligadas às Ciências,
e também porque a carreira
que pretendo seguir exige
que siga esta área.
3. Ao longo destes três ciclos, o que mais me
agradou na escola foi estar com os meus colegas,
que sempre me acompanharam na mesma turma
desde o jardim de infância, a disponibilidade dos
professores para qualquer dúvida que eu tivesse,
e também as funcionárias, que sempre estiveram
disponíveis para tudo aquilo de que os alunos
precisassem.
4 . Os momentos que considerei os mais difíceis
foram quando eu esperava ter uma nota num teste,
mas, quando o recebia, via que correspondia ao
que tinha em mente.
5. Fora da escola pratico dança e natação.
6. Os conselhos que eu gostava de deixar aos
alunos mais novos é a consciência de que, para
conseguirem aquilo que realmente querem, precisam de se esforçar, de lutar todos os dias. Só
assim alcançarão os seus objetivos, de que nunca
devem desistir. Há certos momentos na vida em
que podemos pensar que não conseguimos e
que não somos capazes, mas, sem tentar, como
garantimos que isso é verdade? Não podemos…
Por isso, nunca baixem os braços e nunca deixem
de sonhar!
MARTA FERREIRA, 9ºB
1. Após terminar o 9°
ano pretendo prosseguir
na área de Ciências e Tecnologias.
2. Acho que esta é a
opção mais acertada relativamente à área específica
que pretendo seguir no ensino superior. Também as
disciplinas que englobam
este curso são aquelas de
que gosto e que me dão prazer estudar. Apesar de
tudo isto, as notas também têm um certo peso na
nossa decisão.
3. Um pouco de tudo, desde a turma que me
acompanhou até ao final deste ciclo, até aos professores que tive.
4. Sim. Às vezes, nem tudo é um mar de rosas.
Mesmo que não queiramos desanimar, há momentos em que só nos apetece desistir, mas desistir não
é a resposta, temos de nos esforçar ao máximo.
5. Sim, faço parte de um grupo de cantares.
6. Gostaria de lhes dizer para se dedicarem, se
esforçarem e darem o seu melhor, pois no final vai
compensar o esforço feito.

2. Explica-nos a razão desta opção.
3. Ao longo destes três ciclos, o que mais te
agradou na escola?
4. Tiveste, certamente, momentos que consideraste mais difíceis…
5. Realizas outro tipo de atividades fora da
escola? Quais?
6. Que conselhos gostarias de deixar aos
alunos mais novos?
LEONOR PINTO, 9ºB
1. Depois de terminar
o 9º ano pretendo seguir
o curso científico-humanístico de Ciências e Tecnologias.
2. Esta opção surge
pelo facto de me identificar
mais com as disciplinas
desta área e, sobretudo,
por me oferecer um leque
mais abrangente de saídas profissionais.
3. Toda a envolvência desta escola me agradou
muito. Desde os professores, funcionários, colegas
e principalmente os amigos.
4. Os momentos mais difíceis foram sem dúvida as semanas em que os testes se acumulavam e o
tempo parecia não chegar para estudar para todas
as disciplinas e ter bons resultados. Confesso que
este ano sinto uma responsabilidade ainda maior
pelo facto de ter exames.
5. Sim, pratico natação.
6. Aconselho todos a elaborar um projeto de
vida, estabelecer metas, organizar o estudo de
forma a conciliar o convívio com os amigos e os
momentos de lazer, pois há tempo para tudo desde
que se tenha vontade. Nunca desistam dos vossos
sonhos, pois são sempre possíveis de realizar, com
muito trabalho e dedicação!
LUANA VAZ, 9ºB
1. Depois de terminar o
9º ano, quero seguir a área
de Humanidades.
2. Vou escolher Humanidades porque gosto das
disciplinas que oferece.
3. O que mais gostei
nestes três ciclos foram,
sem dúvida, a turma que
trago desde a infância, as
amizades que fiz e as viagens organizadas pela
escola ao longo destes anos.
4. Os momentos que achei mais difíceis foram o 7º
e o 8º ano. Foram complicados, em todos os sentidos.
5. Não pratico nenhuma atividade, nos meus
tempos livres. Costumo ver séries.
6. Preparem-se, a vida não é como nos “Morangos com Açúcar”! É muito para além disso.
CARINA COSTA, 9ºC
1. Penso seguir os estudos, designadamente o
curso de Ciências e Tecnologias.
2. Porque é a opção que está mais relacionada
com as áreas que mais me interessam.
3. O que mais me agradou foram a simpatia, a
competência dos professores, as amizades que fiz ao
longo destes três ciclos e as lições de vida que levei.
4. O que considerei mais difícil foi a falta de
tempo para estudar, sobretudo quando tinha
vários testes seguidos, mas isso é óbvio, faz parte
da vida escolar de um aluno.

5. Sim, faço parte do
Rancho Folclórico de Penalva do Castelo e toco órgão
na casa do Povo de Esmolfe.
6. É muito importante
saber gerir o tempo. É
possível ser-se bom aluno
e praticar uma atividade de
lazer que cada um gosta.
Temos de nos mentalizar
que na escola estamos a
construir o nosso futuro, por isso é crucial definir
prioridades.
DANIELA CORREIA, 9ºC
1. Pretendo seguir o curso profissional de
Animadora Sociocultural.
2. O que me levou a
escolher este curso foi
o facto de gostar muito
de área sociocultural, por
exemplo, para trabalhar
em lares. Há idosos que
são abandonados pelos
familiares ou outros casos.
Sei que posso organizar ou
coordenar animações de
vários géneros para essas pessoas. Frequentando
e concluindo este curso vou sentir-me bem.
3. As amizades que fui fazendo durante estes
três ciclos e o carinho que os professores e funcionários tiveram connosco.
4. Os testes e as matérias difíceis.
5. Não.
6. Que nunca desistam dos seus sonhos por
acharem que o caminho para lá chegar a difícil, pois, se houver esforço e dedicação, conseguem
chegar longe e, se calhar, mais longe do que alguma
vez imaginaram.
JULIANA SOUSA, 9ºC
1. Pretendo seguir Humanidades.
2. O meu objetivo é
conseguir entrar no Curso
de Direito e posteriormente especializar-me
em Magistratura (Juiz),
pois é uma área de grande
interesse para mim.
3. O que mais me agradou foram a forma como
os professores souberam lidar connosco para nos
prepararem para as etapas seguintes, a amizade
que criámos com os funcionários e o convívio
entre os alunos.
4. Foi a mudança do 1º CEB para o 2º, e deste
para o 3º, pois foram acrescentadas mais disciplinas e a responsabilidade passou a ser maior.
5. Faço parte do Rancho Folclórico de Penalva
do Castelo.
6. Aconselho os alunos mais novos a que prestem especial atenção nas aulas, para que consigam
entender a matéria. Assim o esforço em casa será
menor e terão mais tempo para outras atividades.
JÉSSICA RODRIGUES, 9ºC
1. Pretendo seguir Humanidades.
2. Aquilo que pretendo seguir futuramente implica a frequência deste Curso (Humanidades). As
disciplinas que o constituem são também aquelas
de que mais gosto.
3. O que mais me agradou foram os profes(Continua na página seguinte)
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“9º e 12º ano – E agora?!”
sores, todos, com a sua
forma de ensinar, ainda
que uns mais simpáticos
do que outros.
4. O grau de dificuldade das matérias foi aumentando de ciclo para ciclo.
5. Não.
6. O meu conselho é que
estudem para conseguirem
alcançar os seus objetivos e
sentirem que estão a fazer aquilo que querem.
12º ANO
1. Qual o curso que frequentaste e como
foi o teu percurso escolar nesta escola?
2. Tiveste, certamente, momentos que consideraste mais difíceis…
3. Durante o tempo em que frequentaste a
escola, o que mais te agradou?
4. Visto que estás a terminar o teu percurso,
o que pretendes fazer daqui em diante?
5. Explica-nos a razão dessa opção.
6. No teu entender, quais são os principais
problemas com que os jovens de hoje se
defrontam?
7.Conta-nos como ocupas os teus tempos
livres.
8. Para terminar, há algum conselho que
queiras deixar aos alunos, sobre como
alcançar êxito escolar?
JOÃO MARTINS 12ºA
1. Frequentei o Curso
de Ciências e Tecnologias.
O meu percurso escolar
foi, de uma maneira geral,
bom, sendo que pareceu
que passou a voar.
2. O que considerei
mais difícil foi a adaptação ao ritmo de estudo do
secundário, tendo perdido
grande parte do 10º ano nessa adaptação. As épocas de exames nacionais foram também momentos
difíceis devido ao stress.
3. Algo que me agradou foi a preocupação que
alguns professores têm em relação aos alunos,
estando sempre disponíveis para apoiar, tanto no
que respeita às suas disciplinas como, por vezes,
a nível pessoal.
4. Pretendo ingressar no ensino superior numa
área das tecnologias.
5. É uma área que me agrada bastante e também procurada no mercado de trabalho. Junta o
útil ao agradável.
6. Acho que dois grandes problemas são a falta de
perspetivas para o futuro e a pressão, por norma por
parte da família, em relação ao desempenho escolar.
7- Aproveito algum do meu tempo livre para estudar, o restante preencho-o com alguma leitura e outras atividades comummente praticadas por jovens.
8. Comecem a pensar no que querem para o
vosso futuro, para que as escolhas sejam bem feitas
e comecem a aplicar-se desde o início.
RITA ALMEIDA, 12ºB
1. Curso Científico-Humanístico de Línguas e
Humanidades. Acho que o meu percurso escolar
foi bom, embora tenha noção de que poderia ter
sido ainda melhor se no 10º ano tivesse tomado
consciência da importância que esse ano iria ter
no meu percurso escolar.
2. Os momentos mais difíceis foram, sem dúvi-

da, causados pelos exames
nacionais, tanto no 11º
como no 12º. A falta de
tempo e a dificuldade em
conciliar o estudo com as
atividades de lazer também causaram momentos
de grande stress.
3. Aquilo que mais me
agradou foram, sem dúvida, as vivências, nomeadamente as relações que desenvolvi, tanto com os
colegas, como com os professores. Relativamente
a estes últimos, considero-me sortuda pela amizade e pelo apoio que prestaram, não só a nível
educativo mas também a nível pessoal.
4. De momento, a única coisa que posso
afirmar com certeza é que pretendo ingressar no
ensino superior. Dentro desse campo, ainda estou
a considerar as minhas opções. É algo que exige
alguma reflexão.
5. Sempre foi o meu objetivo.
6. De uma forma geral, destaco a pressão que
nos é imposta, que começa a aumentar gradativamente no ensino secundário. O problema reside
no facto de, muitas vezes, conduzir um grande
sentimento de desalento perante a incapacidade
de corresponder às expectativas.
7. Ocupo os meus tempos livres de formas
muito diversas, desde filmes e séries a gaming.
Contudo, a leitura ocupa um lugar predominante
entre os diversos hobbies que pratico.
8. Apliquem-se, desde o primeiro dia do 10º
ano, para alcançarem os vossos objetivos. Ainda
que não os tenham definidos, como foi o meu
caso, é importante darem o vosso melhor. Quando chegamos ao 10º ano, ainda não temos bem
consciência da importância do secundário e, consequentemente, contentamo-nos com resultados
meramente satisfatórios. Só quando chegamos ao
12º ano é que nos apercebemos de que podíamos
ter feito melhor e que tudo o que fazemos, desde o
primeiro dia, se vai refletir no nosso percurso. Não
cometam esse erro: apliquem-se desde o início.
ANDREIA ROMÃO, 12ºB
1. Frequentei o Curso Científico-Humanístico
de Línguas e Humanidades.
Relativamente ao meu
percurso escolar, apesar
dos altos e baixos, confesso
que foi bastante satisfatório, pois mantive as
minhas notas ao longo dos
anos e consegui adaptar-me facilmente e ultrapassar grande parte dos
obstáculos e desafios.
2. Sim, como em tudo há sempre momentos difíceis e esses foram o facto de no secundário o estudo
e o trabalho, para alcançarmos os nossos objetivos,
ter de ser muito maior que nos anos anteriores, uma
vez que lutamos por uma média e qualquer décima
poderá fazer a diferença para o nosso futuro.
3. De uma maneira geral, tudo me agradou, mas
confesso que as amizades e as relações que me foi
possível estabelecer com alguns dos professores
foram, sem dúvida, indispensáveis.
4. Pretendo ingressar no Curso de Gestão de
Empresas.
5. Escolhi esta área porque a gestão sempre foi
algo que me despertou interesse, mas a escolha
específica deste curso deve-se ao facto de ter um
leque alargado de áreas, desde a contabilidade às

finanças, à gestão de recursos humanos, ao marketing, o que me leva a ter uma maior diversidade de
saídas profissionais.
6. Na minha opinião, a falta de empregabilidade
dos jovens de hoje fá-los viver num mundo onde a
pressão para serem os melhores e a competitividade
estão presentes diariamente entre eles, apesar de
terem a vida mais facilitada, devido às tecnologias.
7. Nos meus tempos livres gosto de conviver
com os que me rodeiam, ouvir música, ver filmes e
conhecer sítios novos. Para além disso, faço parte
do Rancho Folclórico de Penalva do Castelo.
8. Sim, em primeiro lugar que aproveitem ao
máximo o tempo escolar; em segundo, que, apesar de todas as dificuldades e obstáculos, nunca
desistam dos vossos objetivos. Podem achar que
o percurso até os atingirem será difícil, mas um
dia mais tarde irão ver que todo esse trabalho,
sacrifício e dedicação valeram a pena.
JOÃO PEDRO PEREIRA, 12ºC
1. O meu curso foi o de Técnico de Gestão e
Programação de Sistemas Informáticos (GPSI).
Foi um bom percurso, mas tenho pena de não ter
aproveitado esse tempo para estudar mais. Temos
de fazer opções e a minha
foi não estudar muito, mas
mesmo assim completei
com sucesso a minha vida
escolar.
2. O momento mais difícil e complicado foi quando chumbei, pois sabia que
podia ter completado tudo
sem essa fase. Para além
de que a vida não é como
queremos e cada um colhe aquilo que semeia.
3. Talvez tudo aquilo que conquistei: mais cultura, sabedoria e amigos que ficam para a vida, não só
amigos, colegas, mas também docentes e auxiliares
da escola, que sempre nos ajudaram em tudo.
4. Ainda não sei se quero continuar estudos.
Fiquei com uma boa média no final do curso, mas
seguir não é bem o que quero fazer, pois acho que
estar a seguir sem vontade vai ser gastar dinheiro
e tempo em vão. Se não é mesmo o que queremos,
nunca nos vamos aplicar como deveria ser.
5. Algumas das razões foram apontadas na resposta anterior: a falta de interesse e vontade. Sem estes dois aspetos não é possível continuar os estudos.
6. Os maiores problemas dos jovens é tentarem
serem os “boss”, serem pessoas que não são na
realidade. Querem passar uma imagem de masculinidade e de afirmação pessoal. Não se querem
aplicar. E até ao 10º ano a matéria é pacata, fácil de
aprender, nada que não se consiga com um bocado
de estudo. Portanto o maior problema é a falta de
estudo e concentração.
7. Agora que já percebo de programação faço
por aceder a aplicações e programas só para usar
no tempo que tenho em excesso. Participo também
em atividades escolares e fora da escola.
8. Aproveitem o tempo de escola, pois, quando
estiverem a acabar, como eu, vão olhar para trás e
pensar que podiam ter aproveitado melhor o tempo,
estudando e aplicando-se mais. O futuro da nossa
geração está nas nossas mãos. Portanto, apliquem-se. Vão ter tempo para se divertirem nas férias e
até mesmo durante o ano letivo, mas também não
pode ser todos os dias. E a coisa mais importante é
não se deixarem levar por maus caminhos.
Entrevistas conduzidas pelo
Clube de Jornalismo
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Uma árvore, um amigo!

Crianças da EPE e 1.º
CEB foram ao cinema
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No âmbitodo Plano Anual de Atividades, os alunos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo de todo o Agrupamento procederam à comemoração
doDia Mundial da Árvore/ Floresta.
Com o objetivo de sensibilizar
toda a comunidade educativa para a
preservação da floresta e, ao mesmo
tempo, minimizar a falta de árvores
provocada pelo flagelo dos fogos do
último verão, procedeu-se à plantação
de árvores, cedidas pelas autarquias,
nas localidades onde existem Escolas/
Jardins em atividade.
As crianças participaram com muito
interesse na sua plantação e foram
incentivadas a cuidarem e protegerem aquelas
árvores como se fossem um amigo verdadeiro,

devido à sua importância na manutenção da
vida na Terra.

Visita de Estudo
Os alunos do 1.º Ciclo do
Agrupamento realizaram, nos
dias 11, 18 e 25 de maio, uma
visita de estudo à Base Aérea
de Monte Real, transportados
pelo Município de Penalva do
Castelo.
Após o almoço na cantina
da Base Aérea, deu-se início
à visita. Puderam observar os
carros dos Bombeiros da Força
Aérea, o Museu, Monumentos
em homenagem a elementos
da Força Aérea, a descolagem e
aterragem de vários aviões F16
e entrar num deles, imaginando-se por momentos o seu “piloto”.
Foram ainda ver os cães nos canis e alguns deles realizaram exercícios solicitados pelos
seus treinadores,o que suscitou a admiração das crianças.
Terminada a visita,
passou-se pela Praia
da Vieira, onde todos
lancharam e degustaram com agrado um
gelado. Alguns alunos
nunca tinham visto o
mar e ficaram deslumbrados com a sua
imensidão. Houve alunos que ainda foram
pisar a areia e molhar
os pés.
No regresso, os alunos não demonstraram
cansaço, pelo contrário, vinham muito animados e satisfeitas.
Eles gostaram muito da Visita de Estudo, proporcionando-lhes novas vivências que irão
permanecer na sua memória.
Um bem-haja a todos os intervenientes.

ALMOÇO CONVÍVIO
Os alunos do 4.º ano de escolaridade da EBI de Ínsua, conjuntamente com os seus
professores e alguns elementos da direção realizaram, no dia 19 de junho, um almoço convívio na Escola Sede do Agrupamento, para assinalar o final do 1.º ciclo. Como sobremesa,
tiveram um grande bolo de chocolate que eles degustaram com agrado.
A senhora diretora enalteceu todo o trabalho que eles realizado ao longo do 1.º ciclo
e incentivou-os a serem alunos empenhados e trabalhadores para que tenham sucesso.

O Município de Penalva do Castelo, para assinalar o
Dia Mundial da Criança, proporcionou a todos os alunos
da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do Agrupamento de
Escolas de Penalva do Castelo a ida ao cinema,em Viseu.
O filme animado “Um voo em grande” encantou as
criançase apelou para os valores da solidariedade e amizade. No intervalo do mesmo, as crianças deliciaram-se
com uma caixinha de pipocas oferecida pela Câmara
Municipal. Alguns alunos ficaram para a parte da tarde,
almoçaram no Palácio do Gelo e usufruíram dos insufláveis e pinturas faciais. Outros almoçaram no Parque
da Cidade ou Fontelo.
Foi uma atividade que agradou muito às crianças.
Um bem-haja à Câmara Municipal pela colaboração e
dinamização da atividade.

A GNR
e a Segurança
A Guarda Nacional Republicana (GNR)
do posto territorial de Mangualde, em parceria com a CPCJde Penalva do Castelo,
promoveu, no dia 19 de junho, em Penalva
do Castelo, uma atividade para os alunos do
1.º CEB de todo o Agrupamento.
Os alunos foram distribuídos por quatro
grupos, participando rotativamente em várias
atividades. Efetuaram uma visita guiada ao
posto da GNR, onde estavam expostos trabalhos sobre segurança, executados pelos
alunos.Andaram de bicicleta numa pista para
aprenderem as regras de segurança; visualizaram um vídeo, na Biblioteca Municipal,
sobre a história da GNR e suas valências;
observaramvários veículos e equipamentos
(carros, motas, carrinhas, assim como utensílios utilizados na preservação ambiental).
Para finalizar, foram apresentados três
cães que executaram alguns exercícios, cumprindo as ordens dadas pelo seu treinador. As
crianças ficaram encantadas com eles, bem
como com a mascote “Guardoo”.
Foi uma atividade enriquecedora que
sensibilizou os alunos para a importância
das Forças de Segurança na segurança de
todos nós.
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EB1 de Roriz
Percurso do fabrico do pão:

Depois de juntarmos os
ingredientes, tivemos que
amassar a massa.
A seguir, fomos para
o «forno comunitário» de
Roriz, para cozer a massa.
O pão quente era delicioso!
Todos os anos fazemos
uma Festa de Natal com os
nossos pais.
Também desfilámos no
dia de Carnaval!
Quisemos saber o percurso do fabrico do queijo. Fomos à quinta
da mãe do Simão (em Lusinde) ver o processo da ordenha.

De seguida, fomos à Queijaria
da Casa da Ínsua.

Durante o ano, fizemos visitas de estudo. Fomos ao RI de Viseu
e à base aérea de Monte Real. Lanchámos na Praia da Vieira.
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XIV Percurso Pedestre Histórico-Cultural

“Caminho dos Galegos”
Como atividade marcante e estruturante do Plano Anual do nosso
Agrupamento, decorreu a XIV edição do designado “Caminho dos
Galegos”, no passado dia 3 de junho, em Mareco.
Com o empenho de grande número de alunos, professores e funcionários, foi possível a concretização da atividade, que voltou a atrair a
participação de mais de 500 “peregrinos”, oriundos de vários pontos do
país, num evento organizado pelo AEPC, em parceria com a Câmara

Municipal de Penalva do Castelo e com as Freguesias limítrofes (União
de Freguesias de Mareco e Vila Cova do Covelo, União de Freguesias
de Tavares e Freguesia de Castelo de Penalva), além da colaboração
também valiosa de outras entidades como os Agrupamentos de Escuteiros de Ínsua e de Vildemoinhos, Bombeiros Voluntários locais e
Associação de Pousadas.
Continua na página 18
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AS MARCHAS SAÍRAM À RUA
O Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo dinamizou, em parceria
com a Câmara Municipal, no dia 27 de junho, o Encerramento do Ano Letivo/
Santos Populares, em Penalva do Castelo, na Praça do Antigo Mercado Municipal. Foi uma noite de convívio que envolveu toda a comunidade educativa
e os alunos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do Agrupamento.
O desfile saiu da EBI de Ínsua encimado por um carro com músicas alusivas aos Santos Populares. As crianças, engalanadas com seus arcos e balões,

abrilhantaram a noite, dançando as marchas com alegria e graciosidade. A
comunidade aderiu em massa a esta iniciativa, visualizando e aplaudindo
cada uma das marchas.
Também se realizou uma feira de produtos regionais trazidos pelas crianças.
Foi uma noite cheia de luz e cor, com muita música e animação.Bem-haja a todos os que se envolveram e colaboraram nesta iniciativa para que
a mesma tivesse sucesso
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VISITA DE ESTUDO À
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Os alunos do curso de Línguas e Humanidades
(12ºB, 11ºA e 10ºB) e 12 alunos do ensino básico
(3 alunos do 7ºA, 6 do 5ºC, 1 do 6ºB e 2 do 6ºC),
acompanhados pelas respetivas professoras, Isabel
Nogueira, Isabel Serra e Maria do Céu Gonçalves,
efetuaram uma visita de estudo, no dia 11 de abril, à
Assembleia da República, tendo como objetivo principal
promover o contacto com as funções desempenhadas
pela Assembleia da República, bem como perceber o
funcionamento deste órgão tão importante para o bom
exercício da democracia.
No plano da visita de estudo constava uma visita
guiada ao Palácio de S. Bento, um encontro com um deputado e a observação ao vivo de uma sessão plenária.
A visita iniciou-se por volta das sete e meia da manhã, sendo o ponto de encontro a sede do Agrupamento
de Escolas de Penalva do Castelo. A viagem foi longa
mas tranquila e chegámos ao Palácio de São Bento por
volta das 13h10. A receção foi da responsabilidade do
deputado do Partido Comunista Português (PCP) Miguel
Tiago, eleito pelo círculo de Lisboa, que efetuou uma
visita guiada ao grupo, explicando a história do Palácio,
bem como algumas curiosidades.
Visitámos o átrio principal do Palácio de São Bento,
os corredores de acesso à Escadaria Nobre, a Sala do
Senado, utilizada para reuniões de comissões, para
trabalhos dos grupos parlamentares, para sessões
solenes, seminários, palestras, reuniões internacionais
e, ainda, para sessões nacionais do Parlamento dos
Jovens. Os alunos e professores tiveram o privilégio
de se sentarem nas cadeiras da sala.
Foi-nos também dada a conhecer a escadaria
nobre, onde tivemos a oportunidade de apreciar o
impressionante e pesado candeeiro de 1191 Kg e as
pinturas alusivas às forças produtivas da nação. No
painel central foram representadas as Artes e Ofícios,
no painel da esquerda a Agricultura e a Pecuária e
no painel da direita o Comércio (naus, mareantes e
mercadores). Do outro lado, estão representadas as
classes sociais e políticas.

Conhecemos a antecâmara da Sala das Sessões,
conhecida como Sala dos Passos Perdidos. Aprendemos que esta sala, adjacente à Sala das Sessões,
funciona como o grande centro de encontros entre os
deputados, membros do governo e jornalistas.
As paredes da antecâmara estão decoradas com
pinturas, organizadas por ordem cronológica, que retratam diversas personalidades históricas.
A designação desta sala de espera é curiosa e está
relacionada com o facto de “às portas da Câmara dos
Deputados vinham requerentes saber de notícias sobre
as promessas dos eleitos e, muitas vezes, percebiam
que tinham vindo para nada… Eram passos perdidos”.
Por outras palavras, as pessoas que aguardavam um
encontro com os parlamentares vinham sem rumo definido, muitas vezes, após muitas horas perdidas à espera,
iam-se embora sem cumprirem o que as trouxe ali no
primeiro lugar, daí a denominação “Passos Perdidos”,
no sentido literal da expressão.
Por último, deslumbrámo-nos com a decoração
pictural do Salão Nobre dedicada à temática da expansão marítima portuguesa. O estilo arquitetónico desta
sala, bem como a sua decoração,
inserem-se plenamente no gosto
e estética do Estado Novo. As
paredes estão decoradas com
pinturas subordinadas à temática
dos Descobrimentos portugueses.
O Salão Nobre é hoje um espaço vocacionado para receções
oficiais e outros atos, tais como
conferências nacionais e internacionais, entrega de prémios e
outras cerimónias, tais como o
café de ciência, que se realizaria
nesse mesmo dia. Tivemos a
oportunidade de visitar a única
varanda da fachada principal, cuja
vista panorâmica da cidade nos
tirou o fôlego.
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Na despedida, enquanto aguardávamos o início da
sessão plenária, o deputado aproveitou para falar da
importância de os cidadãos participarem ativamente nas
causas públicas, afirmando que, embora a Assembleia
da República seja o órgão mais importante na tomada de
decisões, a democracia concretiza-se “nas ruas”, todos
nós temos uma voz e devemos manifestá-la da maneira
mais correta e responsável. Todos nós, enquanto futuros
cidadãos de Portugal, podemos e devemos ter um papel
ativo na nossa sociedade.
Por último, nas galerias destinadas ao público, o
nosso grupo escolar teve o privilégio de assistir ao vivo
a uma sessão plenária. Neste espaço decorreu aquele
que foi o momento mais interessante da visita.
Acompanhámos o debate das diversas forças políticas, a cujo final, infelizmente, não pudemos assistir,
pois eram horas de regressar a casa. Porém, a sessão
foi, sem dúvida, a melhor forma de terminarmos a nossa
visita guiada à Assembleia da República.
Aprendemos uma lição importante: naquela sala
decorrem reuniões que têm um grande impacto no nosso
dia-a-dia e, sobretudo, no nosso futuro, pois é lá que é
decidido o futuro do nosso país.
Podemos dizer que os objetivos foram cumpridos:
ficámos a conhecer a composição e as funções da Assembleia da República, bem como o tipo de propostas
que podem ser feitas nesta Assembleia, e assistimos a
uma Sessão Parlamentar.
Gostámos muito. Mais do que isso, podemos dizer,
com segurança, que terminada esta visita de estudo,
somos agora cidadãos mais informados, responsáveis
e autónomos.
De uma maneira conclusiva, a visita de estudo à
Assembleia da República foi muito agradável, produtiva e de extrema importância, na medida em que nos
possibilitou conhecer e interagir pessoalmente com
um deputado, conhecer melhor este espaço tão importante no exercício da democracia e o reforço de um
conteúdo já lecionado nas aulas de Direito. Tratou-se
de uma experiência muito enriquecedora, gratificante
e sobretudo única.
Rita Almeida, 12ºB

XIV Percurso Pedestre Histórico-Cultural “Caminho dos Galegos”
Numa extensão de cerca de 8 km, a XIV
edição desta atividade de pedestrianismo
proporcionou um são convívio entre os participantes, a salutar prática desportiva ao ar
livre, bem como o contacto com o património
material e imaterial local.
A concentração dos participantes ocorreu
pelas 9h00, no Largo da Junta de Freguesia
de Mareco, onde decorreu uma pequena Fei-

ra. Após o acolhimento dos participantes e a
Bênção dos Peregrinos, deu-se início à caminhada, presenteada com a representação,
por parte de alunos, pessoal docente e não
docente, de alguns quadros históricos, como
o Hospital do Caminho, os Guardas da Ponte
(portagem), os Bobos da Corte, os Trovadores
e artistas com músicas melodiosas, o Almocreve, os Lutadores, as Cartomantes e a leitura

Continuação da página 16
do futuro, Jogos Medievais,...
A animação esteve a cargo de um grupo
de alunos de Educação Musical e do grupo
feminino convidado Girafoles, cujo instrumento
principal é a gaita-de-foles.
A jornada terminou com um delicioso porco
no espeto, acompanhado de arroz de feijão.
Professor Francisco Guedes
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Visita de Estudo da Turma 11ºB a V.N. de Gaia e Porto
No dia 23 de maio, a turma agregada
11º B - cursos profissionais de Técnico
de Eletrotecnia e de Técnico de Cozinha/
Pastelaria realizou uma visita de estudo
às Caves de Vinho do Porto da “Real
Companhia Velha”, em Vila Nova de Gaia,
ao Teleférico de Gaia e à Ponte D. Luís I.
A visita começou nas instalações das
caves com apresentação de um vídeo
sobre a “Real Companhia Velha”, a mais
antiga e emblemática empresa de vinhos
de Portugal, celebrando este ano 262
anos de existência e de atividade ininterrupta ao serviço do Vinho do Porto. Desde a sua instituição por Alvará Régio de
El-Rei D. José I, em 10 de Setembro de
1756, a importância desta Companhia
ficou bem patente através dos valiosos
serviços prestados à comunidade. Destaca-se nesta informação a importância
do papel do Marquês de Pombal nesta
região, criando a chamada “Demarcação
Pombalina da Região do Douro”, levada
a cabo entre 1758 e 1761.
Esta empresa regista uma história

fabulosa e um passado glorioso. Em
relação ao futuro, permanece a vontade de manter um elevado padrão de
qualidade dos seus vinhos e a confiança
numa Companhia onde o rigor e a visão
de fazer ainda mais história são uma
preocupação constante.
A “Real Companhia Velha” tem sabido preservar e honrar a sua tradição,
apostando no futuro, através de um

constante processo de modernização e
experimentação na região demarcada
do Douro.
A qualidade destes vinhos deve-se
às características do terreno (xisto) e
às temperaturas que ali se fazem sentir
na época em que as uvas crescem e
amadurecem.
De seguida, fez-se a visita guiada
às caves onde os vinhos repousam, em
pipas de vários tipos de madeira que
marcam a qualidade e a diversidade dos
vinhos produzidos por esta empresa. Viram-se os vários tipos de vinho, o porquê
da diferença de cores, de intensidade
dos sabores, entre outras propriedades.
Seguiu-se uma prova de vinhos, com
dois tipos: um branco (Lágrima) e um
tinto (Royal). Os alunos que tinham
condições para o fazerem gostaram da
prova, assim como os professores que
os acompanharam. Depois da despedida do guia, dirigimo-nos em direção ao
Teleférico de Gaia.
Entre a zona histórica de Gaia e a
História do Vinho do Porto, há uma viagem por fazer.
Na viagem que efetuámos de Teleférico desde o tabuleiro superior da
ponte D. Luís I até ao rio e vice-versa,
a perspetiva que se tem da cidade do
Porto (Ribeira), do rio Douro e de Gaia é
de uma beleza de se perder o fôlego. A
beleza da zona histórica do Porto e os

rústicos telhados das caves de Gaia são
incomparáveis.
Fizemos uma viagem fantástica que
ligou as duas margens com o Teleférico
de Gaia e a Ponte D. Luís I. Duas perspetivas suspensas que se complementam
e tornam este percurso inesquecível. Na
margem norte, vimos a zona histórica do
Porto, classificada pela UNESCO como
Património Mundial. Na margem sul, as
Caves do Vinho do Porto em Gaia, de
várias marcas do melhor que se produz
no Alto Douro Vinhateiro.
Da estação superior do Teleférico
tem-se uma vista fabulosa. Os turistas
eram imensos, quase não se ouvia falar
português.
Depois de almoço, no centro comercial “Arrábida Shopping”, dirigimo-nos
ao Porto e visitámos, de passagem, a
Rotunda da Boavista, a Casa da Música,
a Torre dos Clérigos, a Avenida dos Aliados com o edifício da Câmara Municipal
ao cimo, a Sé do Porto e regressámos
pela Ponte do Freixo. Atravessámos
assim três das cinco pontes que ligam
Gaia ao Porto.
Todos gostámos muito do dia, das
visitas, do que vimos e ouvimos e do
convívio.
Regressámos a Penalva do Castelo no
final da tarde.
Os alunos do 11º B
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ENCONTRO DISTRITAL
No dia 2 de junho, 16 alunos de ambos os sexos, do 3º
e 4º anos de escolaridade que
frequentam a Atividade Física e
Desportiva das AEC’s na EBI do
Ínsua, participaram no Encontro
Final Distrital do projeto Andebol4Kids, organizado pela Associação de Andebol de Viseu, que
se realizou no Estádio Municipal
de Castro Daire.
O Nosso Agrupamento participou com 2 equipas, uma mas-

culina e outra feminina. A equipa
masculina foi campeã da série e a
equipa feminina ficou em 4º lugar
na sua série.
Foi um dia bem passado, onde
os alunos se divertiram a jogar
andebol, conviveram com colegas
de outras escolas, efetuaram um
passeio pela Vila de Castro Daire
e visitaram o Centro de Interpretação e Informação do Montemuro
e Paiva.

CAMPEÃS DISTRITAIS NAS
ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS
“As nossas alunas estão de parabéns!”
O grupo-equipa feminino de Atividades
Rítmicas Expressivas - nível introdutório
sagrou-se campeão distrital de Viseu, num
espetáculo fantástico de encerramento das
atividades que decorreu em S. Pedro do Sul,
no passado dia 6 de junho!
Quero realçar o trabalho, dedicação,
compromisso, responsabilidade e gosto
pela modalidade deste grupo de alunas.
Simplesmente fantásticas!
Iniciámos esta modalidade neste ano
letivo, de uma forma algo atribulada. Com o
decorrer do tempo tudo se foi organizando
e terminou desta forma!
Valeu a pena termos utilizado, em muitos dias, parte da nossa hora de almoço e
também abdicado de muitas outras coisas!
Fizemos história, mas a vitória foi só a
cereja no topo do bolo, porque o mais importante foi formar um grupo/equipa com alunas
muito responsáveis, com gosto pela modalidade e uma enorme vontade de aprender,
para assim se tornarem mais competentes.
A cerimónia terminou em festa e regressámos a Penalva do Castelo felizes e
orgulhosos por estarmos presentes entre os
melhores dos melhores!!!
Tenho muito orgulho por tudo que
fizemos!
Parabéns, meninas!
Pais, sintam muito orgulho nas vossas
filhas!
Escola, não deixem morrer este sonho!
“Que os sucessos do futuro se devam
aos méritos do presente”
Professor
Carlos Agostinho Sousa

Grupo/Equipa de BOCCIA

No dia 20 de abril, o nosso aluno Ricardo Costa, do 10º D, participou na competição individual, do Campeonato Regional de Boccia
do Desporto Escolar 2018, que se realizou no Pavilhão Municipal
de Montemor-o-Velho.
Neste evento estiveram em competição todos os alunos dos distritos de Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Guarda, Leiria e Viseu, que
passaram a sua fase Distrital. O Ricardo obteve um brilhante 3º lugar
Professor José Carlos Couto

VICE-CAMPEÕES
REGIONAIS EM ANDEBOL
O grupo/Equipa de Andebol
do Agrupamento de Escolas de
Penalva do Castelo sagrou-se
Vice-Campeão Regional da Zona
Centro, no escalão de iniciados
masculinos.
Após ter conquistado o título de Campeão
da Coordenação do Desporto Escolar de
Viseu, ao vencer todos os jogos do quadro
competitivo local, o grupo/equipa do AEPC
ficou apurado para o Campeonato Regional
da modalidade, que se realizou no dia 2 de
junho, em Aveiro.
No Campeonato Regional do Centro, onde
estão presentes os campeões de cada distrito
da região Centro, a equipa de Penalva do
Castelo esteve em destaque e conseguiu um
honroso 2º lugar. Efetivamente, a nossa equipa evidenciou um nível muito elevado, tendo
apenas perdido para a equipa vencedora do
torneio, pela diferença de um golo, sendo considerada pela maioria dos participantes e pessoas que
assistiram aos jogos como a equipa mais forte do
torneio. Foi a equipa que marcou mais golos e a
que sofreu menos!
Os alunos do Agrupamento de Escolas de
Penalva do Castelo representaram dignamente a
sua Escola e o Distrito de Viseu.

Todos os alunos deste grupo/equipa estão de
parabéns!
Eis os alunos que contribuíram para o sucesso
alcançado:

Renato Costa, José Pedro Freitas, João Lopes,
Tomás Nunes, Leandro Soares, Hugo Macário,
André Ferreira, Rodrigo Cabral, Rafael Lopes,
Leonardo Gonçalves, Hugo Lopes, Rui Cinus,
Simão Pereira, Sérgio Pina, João Simões, Diogo
Costa (Árbitro), Eduardo Almeida (Oficial de mesa).
O Professor responsável: António Fortuna
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ATLETISMO – ALUNOS DE PENALVA DO CASTELO
CONQUISTAM VÁRIAS MEDALHAS
Os alunos que frequentaram os grupos/
equipa de Atletismo do Agrupamento de
Escolas de Penalva do Castelo obtiveram
resultados dignos de destaque. Nas quatro
concentrações que se realizaram na Pista do
Estádio do Fontelo, em Viseu, com a presença
de alunos de 14 escolas, evidenciaram um
bom desempenho. Estes alunos demonstraram muito interesse, dedicação e empenho,
abdicando, por vezes, de parte da hora de
almoço para treinarem.
Embora no Desporto Escolar o mais importante não seja a vitória, é evidente que existe
sempre o desejo de vencer, de ganhar uma
medalha, para ficar no álbum de recordações.
Alguns dos nossos alunos conseguiram lugares no pódio. De evidenciar desde logo o
Tiago Magalhães, que foi campeão distrital
nos 100 metros e obteve o 3º lugar no salto
em comprimento, tendo ficado apurado para
o Campeonato Regional, onde representou
o distrito de Viseu e a nossa Escola, nestas
duas especialidades.
Entre os mais jovens, pertencentes ao escalão de infantis, destacaram-se os seguintes
alunos: Beatriz Ferreira, vencedora do salto
em comprimento com a brilhante marca de
3,90 metros; Mickael Neves, vencedor do salto
em comprimento, com 3,89 metros; Hugo Sousa, que venceu a corrida de barreiras e ficou
em 2º lugar nos 60 metros planos. Ainda com
medalha de prata, por conseguirem honrosos
segundos lugares, ficaram: a Patrícia Albuquerque, nos 60 metros; o Simão Rodrigues,
no salto em altura e lançamento do peso; a

Futsal feminino

A equipa Sub15 de Futsal feminino do nosso Agrupamento classificou-se em segundo lugar, no campeonato distrital, no âmbito do Desporto Escolar. Após terem vencido
as equipas de Castro Daire e Mões, as nossas atletas não conseguiram ultrapassar a
fortíssima equipa de Mortágua.
Terminado este campeonato, a nossa equipa participou num torneio de “Futebol de
7” denominado por “Festa do Futebol Feminino”, que se realizou no Fontelo, em Viseu.
Com a conquista da vitória em todos os jogos, a equipa do nosso Agrupamento venceu o torneio e apurou-se para representar o Distrito de Viseu num Torneio, de âmbito
nacional, que se realizou no dia 26 de maio, no Jamor, em Lisboa.
Após terem derrotado a equipa representante do Distrito de Leiria por 2 x 0, perderam
pela mesma marca o jogo disputado com a representante do distrito de Viana do Castelo,
ficando afastadas das meias-finais. A equipa vencedora do torneio foi a representante
do Distrito do Porto.
A Federação Portuguesa de Futebol presenteou todas as comitivas com uma visita
guiada à “Cidade do Futebol”.				
Professor Marco Pereira

Juliane Carvalho, no lançamento do peso e o
André Ferreira nos 1000 metros.
A grande maioria dos alunos patenteou
uma evolução bastante significativa ao longo
do ano. Todos eles devem continuar a frequentar a equipa de Atletismo, visto apresentarem grandes potencialidades e capacidades.
Os alunos dos grupos de Atletismo do
Agrupamento de Escolas de Penalva do
Castelo revelaram enorme fair play, espírito
desportivo, atitudes exemplares e relacionaram-se muito bem entre si e com os colegas
das outras escolas.
Todos eles estão de Parabéns!
O professor responsável:
António Fortuna
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Visita de estudo à Loja do Cidadão de Penalva do Castelo

No passado dia 20 de março, terça-feira, no âmbito da disciplina de Direito, a turma B do 12º ano participou
na visita de estudo à loja de cidadão de
Penalva do Castelo.
As atividades realizadas na visita tiveram como objetivo principal
aprofundar os nossos conhecimentos
enquanto alunos de Direito, através da
junção entre os elementos práticos e
teóricos lecionados.
Os objetivos desta visita passaram,
mais especificamente, por conhecer
uma Conservatória de Registos e a sua
atividade diária, bem como a profissão
de Conservador; conhecer uma repartição de finanças, a segurança social,
o espaço cidadão e todas as respetivas
funcionalidades.
A visita iniciou-se por volta das nove e meia da
manhã, sendo o ponto de encontro o local da visita.
A coordenadora Paula Loureiro, que nos acompanhou durante toda a visita, auxiliando no que
era necessário, deu uma breve introdução do que
é uma loja de cidadão, declarando que a mesma é
um conceito de prestação de serviços públicos que
reúne no mesmo espaço várias entidades, com o
objetivo de facilitar a relação dos cidadãos e das
empresas com a administração pública.
Além de proporcionar conforto e comodidade
aos cidadãos, permitindo tratar de vários assuntos
num mesmo espaço, com ganhos de tempo e de
custos de deslocação, as lojas também permitem
partilhar recursos, infraestruturas e plataformas, potenciando a eficiência e redução de custos do Estado.
A atual loja de cidadão foi inaugurada em 15
de dezembro de 2017.
Acompanhados pela coordenadora da loja e
pela professora Isabel Nogueira, visitámos primeiramente as finanças. Lá, fomos recebidos por
um funcionário que deu uma noção sobre aquele
departamento, declarando que as finanças têm por
missão definir e conduzir a política financeira do
Estado e as políticas para a Administração Pública.
Tivemos a oportunidade de colocar algumas
questões, que foram respondidas de uma maneira
clara e amigável.
Seguidamente, a coordenadora Paula Loureiro
mostrou-nos o auditório, cuja capacidade excede

as cem pessoas, onde são realizadas as sessões da
Assembleia Municipal e, mais recentemente, foi
realizada a sessão distrital do “Parlamento dos
Jovens” do ensino básico.
Logo a seguir, foi-nos dada a conhecer a secção
da segurança social, onde fomos recebidos por
uma funcionária que nos explicou no que consiste
a segurança social e as suas funcionalidades, declarando que este organismo criado pelo Estado
tem como objetivo prover condições de provisionamento e condições de vida a todos os cidadãos
portugueses. A segurança social auxilia as pessoas
no que diz respeito a situações de desemprego,
reformas pensionárias, salário mínimo garantido,
prestações familiares, cuidados de saúde e outras
regalias sociais.
Por último, colocámos algumas questões interessantes que foram respondidas com a clareza
esperada.
O último departamento que visitámos foi o
Instituto dos Registos e Notariado (IRN), onde
fomos recebidos agradavelmente pela ajudante da
conservadora Carla Marisa Couto, na sala de atos.
Esta parte da visita foi a parte mais interessante e
esclarecedora da visita, pois tivemos a oportunidade de falar de uma maneira mais abrangente e
mais à vontade. Tivemos a oportunidade de colocar
diversas questões pertinentes que ajudaram na compreensão do funcionamento do instituto dos registos
e notariado, às quais a ajudante Carla Marisa Couto
teve a amabilidade de responder com a devida
clareza e simpatia, por vezes dando informações

adicionais bastante úteis e utilizando
exemplos práticos do quotidiano.
Terminado o período de perguntas,
foi-nos explicado que o Instituto dos
Registos e do Notariado é um instituto
público que executa e acompanha as
políticas relativas aos serviços de registo, tendo em vista assegurar a prestação
de serviços aos cidadãos e às empresas
no âmbito da identificação civil e do
registo civil, de nacionalidade, predial,
comercial, de bens móveis e de pessoas
coletivas. O IRN assegura, ainda, a
regulamentação, o controlo e a fiscalização da atividade notarial.
Em Penalva do Castelo, o Instituto
dos Registos e Notariado agrega em
si o Registo Civil (por exemplo, trata
assuntos como passaporte, casamento, divórcio),
Predial (por exemplo, tem a capacidade de tratar
assuntos como escrituras de compra e venda e/ou
doações, registo de bens), Comercial e Automóvel.
De seguida, visitámos os arquivos, que despertaram a curiosidade e fascinação de todos os
intervenientes, onde nos foi dado a saber que a
maior parte daqueles arquivos em formato físico
já está em formato digital.
Outra parte bastante interessante desta visita
foi quando vislumbrámos vários arquivos, alguns
com cerca de 100 anos, nos quais provavelmente
se encontravam informações sobre os nossos antepassados.
Aprendemos que os arquivos de nascimento
mais antigos datam de 1886 (em particular, de Vila
Cova do Covelo). Os arquivos mais antigos serão
desinfestados (como prevê a lei) e transferidos para
o arquivo distrital de Viseu.
Terminada a exploração dos arquivos, voltámos, literalmente, ao ponto de partida, onde a
coordenadora Paula Loureiro nos falou sobre o
Espaço Cidadão, que conjuga em si os serviços
mais comuns, fazendo uso de um atendimento mais
personalizado e próximo.
A visita de estudo à loja do cidadão foi muito
agradável e produtiva. Serviu para conhecer melhor
as diversas funcionalidades da loja de cidadão.
Rita Almeida, 12ºB

VISITA DE ESTUDO A MAFRA

No dia 27 de abril, os alunos das três turmas
do 12º ano realizaram uma visita de estudo a
Mafra, acompanhados pelos professores de
Português Célia Dias, Madalena Viegas e Francisco Guedes, tendo como principal objetivo a
sensibilização dos alunos para o estudo da obra
“Memorial do Convento”, de José Saramago, no
caso da minha turma - 12ºC.
A partida da comitiva de 50 alunos e 3 professores em autocarro em direção a Mafra ocorreu
às sete horas e vinte minutos da manhã. A vila
de Mafra fica situada junto à costa atlântica da
região oeste, a norte de Lisboa, também chamada de região saloia.
Foi uma viagem com alguma chuva pelo
meio até que, pelas onze horas e trinta minutos, chegámos ao primeiro local a ser visitado.
Percorremos então o espaço histórico da Universidade e Museu dos Valores Universais,

instalado no Palácio dos Marqueses de Ponte
de Lima, situado na vila velha, a 800 metros do
Palácio Nacional, ambos ligados pela Calçada
Real, assim designada por ter sido percorrida
por D. João V, quando se deslocava a Mafra
para acompanhar as obras de construção do
Convento de Mafra, vindo do palácio dos Marqueses onde ficava alojado.
Esta universidade é dedicada aos valores que transcendem culturas e ideologias e
contribuem para o desenvolvimento pleno do
indivíduo, colocando os alunos no papel ativo de
construção de um mundo simulado dependente
da sua sensibilidade, capacidades e decisões.
Neste local começámos por ouvir um pequeno
esclarecimento sobre ao espaço e valências da
universidade e, em seguida, avançámos para os
jogos interativos e outros que eram dedicados
aos valores e a sua importância na relação com

os outros e na nossa integração na sociedade.
Às treze horas fomos almoçar livremente
na vila de Mafra, junto ao palácio nacional e,
pelas catorze horas e trinta minutos, os alunos
do 12º C juntaram-se para a visita guiada ao
Palácio, designada “Memorial do Convento –
uma integração histórica”, na qual pudemos
reter e saber alguns pormenores da obra de
Saramago e da construção do edifício. Após a
visita, pelas dezassete horas e trinta minutos,
regressámos a casa.
Na minha opinião, achei a visita interessante
e importante para o alargamento dos nossos
conhecimentos acerca da história de Portugal e,
para mim, o meu local favorito foi definitivamente o Palácio/Convento, cuja visita foi bastante
produtiva para todos nós.
Raquel Alexandra Augusto, 12º C
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Acantonamento de EMRC no
Complexo Turístico de Rilhadas – 8º Ano
Nos dias 21 e 22 de abril, os alunos do 8º
ano do Agrupamento de Penalva do Castelo
realizaram, em Fafe, no Complexo Turístico
de Rilhadas, um acantonamento em parceria
com a Escola Secundária de Emídio Navarro,
de Viseu, no âmbito da disciplina de EMRC.
Continuar a educar fora da sala de aula foi
um dos grandes objetivos do acantonamento.
Foram dois dias repletos de atividades
lúdicas, desportivas e culturais e de aprendizagens, em que o espírito de grupo e de responsabilidade foi posto à prova, assim como

a criatividade de todos os alunos.
Rilhadas é o primeiro countryside resort
do país, com uma oferta diferenciadora de
atividades: kartódromo, campo de golfe,
piscinas, campo de futebol, ténis, voleibol
de praia, circuito aventura (escalada, slide,
rappel, pontes flutuantes, tiro, paintball e
teia) e percursos pedestres.
Situado entre Fafe e Guimarães, enquadrado numa típica paisagem minhota, este
espaço único proporcionou-nos, assim,
experiências inesquecíveis.

No final, os alunos e professores
fizeram um balanço muito positivo
desta atividade, tendo-a considerado
muito interessante e manifestado o
desejo de dar continuidade.
Parabéns a todos os participantes!
Professor de EMRC
Carlos Jorge Gomes

“Foi um fim de semana fantástico.
As atividades que fizemos foram
espetaculares”
Nuno Gomes, 8º C
“Este foi o fim de semana mais
divertido de sempre!
A hora da despedida foi a pior
parte do nosso fim de semana, …
adorámos a experiência. “
Diana D`Amil; Sara Almeida
e Mariana Lopes 8º C

Viagem de Estudo a Santiago de Compostela
No âmbito da disciplina de E.M.R.C. e à
semelhança que tem sucedido nos anos anteriores, os alunos do 9º ano realizaram uma
visita de estudo a Santiago de Compostela,
nos dias 23 e 24 de março de 2018.
Santiago de Compostela, na Galiza, é o destino final de milhares de peregrinos que todos
os anos fazem o Caminho de Santiago, quer
por Portugal, quer pelo Sul de Espanha ou por
França. É cidade com uma história extraordinariamente rica, edifícios que nos transportam
numa viagem no tempo e que nos dá vontade
de nos perdermos durante horas nas suas ruas,
ruelas e becos.
Depois de uma breve visita à cidade de
Viana do Castelo e ao Monte de Santa Luzia,
considerado, também, um dos mais belos miradouros do mundo, partimos, então, em direção
a Valença para visitar as muralhas.
E porque o relógio não para, era necessário reconfortar os estômagos. Por isso, fomos
saborear um belo e requintado jantar ao hotel
Scala, em Padrón, onde ficámos alojados.
No dia seguinte, depois do pequeno-almoço,
chegámos ao centro de Compostela.
A Catedral é, sem dúvida, a grande atração

e um dos pontos que não pode falhar numa visita a esta cidade. Com construção iniciada em
1045 e terminada em 1211, a Catedral ergue-se, ainda hoje, imponente no centro da cidade,
recebendo milhares de visitantes, anualmente,
a maioria dos quais peregrinos que aqui terminam o Caminho de Santiago.
Depois do almoço, era tempo de regressar
a Portugal, visitar ainda o Bom Jesus em Braga
e terminar o dia na cidade do Porto.

Ir a Santiago de Compostela é uma experiência única e inesquecível.
Ficará para sempre gravada na nossa
memória.
O nosso agradecimento a todos os que
tornaram possível a sua realização.
Professor de EMRC,
Carlos Jorge Gomes

escola viva
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CAMPEONATO ESCOLAR
SUPERTMATIK – CÁLCULO
MENTAL

A Escola EBS de Penalva do
Castelo realizou mais uma vez
o Campeonato Escolar em todas
as turmas do 3º CEB, apurando
o campeão e o vice-campeão de
cada turma.
Posteriormente, foi realizada
mais uma etapa onde se apuraram os finalistas de cada nível de
ensino, para participarem na Competição Internacional.
Destinados a alunos do ensino básico de escolas públicas e
privadas, as competições SuperTmatik aliam as componentes
didática e lúdica numa fórmula geradora de motivação extra
para o processo de ensino-aprendizagem em ambiente de muita
emoção e adrenalina, próprias das grandes competições!
7ºA
7ºB
7ºC

Nº18, Margarida Lopes
Nº7, Beatriz Lopes
Nº15, Rodrigo Chaves

Nº8, Bernardo Marques
Nº1, Alexandra Gomes
Nº2, António Pais

7º ANO

Campeão
Nº15, Rodrigo Chaves

Vice-Campeão
Nº18, Margarida Lopes

8ºA
8ºB
8ºC
8ºD

Nº7, Bruna Alexandre
Nº4, Cristiana Correia
Nº6, Diogo Santos
Nº17, Rodrigo Silva

Nº18, Lara Soares
Nº12, Mariana Costa
Nº8, José Costa
Nº12, Luís Claro

Campeão
Nº12, Luís Claro

Vice-Campeão
Nº6, Diogo Santos

9ºA
9ºB
9ºC
9ºD

Nº7, Gonçalo Martins
Nº18, Marta Ferreira
Nº1, Carina Costa
Nº6, José Freitas

Nº15, Rodrigo Cabral
Nº7, Hugo Macário
Nº11, Mariana Rodrigues
Nº10, Rodrigo Campos

9º ANO

Campeão
Nº15, Rodrigo Cabral

Vice-Campeão
Nº7, Gonçalo Martins

8º ANO

CAMPEONATO INTERNACIONAL
SUPERTMATIK – CÁLCULO MENTAL

Este ano a competição internacional envolveu 435275
alunos de 46 nacionalidades.
Após a seleção pelas turmas do 7º, 8º e 9º anos e alguns
treinos para a ambientação on-line, os nossos finalistas do
Campeonato SuperTmatik participaram na final internacional
realizada on-line.
Muitos parabéns aos alunos participantes que obtiveram
resultados fantásticos!
Eis os nossos resultados:
7º ANO (35000 participantes a nível internacional)
				
posição
Rodrigo Chaves, Nº15, 7ºC		
207
Margarida Lopes, Nº18, 7ºA
309
8º ANO (31500 participantes a nível internacional)
				
posição
Diogo Santos Nº6, 8ºC			
357
Luís Claro, Nº12, 8ºD			
363
9º ANO (27860 participantes a nível internacional)
				
posição
Rodrigo Cabral Nº15, 9ºA		
103
Gonçalo Martins, Nº7, 9ºA		
181
Grupo de Professores de Matemática
do 3º Ciclo e Ensino Secundário
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Gala de entrega de prémios das atividades
da disciplina de Matemática

No dia 12 de junho, pelas 13 horas e 30
minutos decorreu um espetáculo, na Escola
Básica da Ínsua, para a entrega de prémios
dos concursos de Matemática, nos quais os
alunos do 5º e 6º ano participaram ao longo
do ano letivo.
Esta gala foi apresentada, brilhantemente,
pela aluna do 6º A Maria Fernandes.

O espetáculo consistiu num momento musical em que a aluna Cristiana, do
8ºB, interpretou duas canções: “Desenhos
animados”e“Dancing onmyown”. Outro
momento desta gala foi a entrega dos prémios
aos alunos.
Assim, os felizes contemplados no campeonato de Jogos Matemáticos foram:no
jogo do Produto, em 2º lugar,a aluna Marisa
Ferreira, do 6º C, e, em 1º lugar, a aluna Mariana Almeida, do 6º C; no jogo do Rastros,
classificou-se em 2º lugar a aluna Leonor
Carvalho, do 5º B, e, em 1º, o aluno Pedro
Magalhães, do 5ºB.No jogo dos Gatos e Cães,
classificou-seem 2º lugar o aluno Roberto

Francisco, do 5º C,e, em 1º lugar, o aluno
Diogo Albuquerque Oliveira, do 6º A.
No concurso do Canguru Matemático,
os premiados foram: em 5º lugar, a aluna
Maria Ferreira Fernandes,do 6º A; em 4º
lugar,a aluna Ana Filipa Carvalho,do 5º C;
em3º lugar, o aluno Maurício Rodrigues, do
5º B; em 2º lugar, o aluno Dinis Santos, do 6º
A,e, em 1ºlugar,o aluno Diogo Albuquerque
Oliveira, do 6º A.
Esta gala foi muito interessante, pois os
espetadores adoraram ouvir a cantora Cristiana e os contemplados gostaram imenso
dos prémios.
Os alunos da Turma 6ºB

Participação dos alunos do 2.º Ciclo no
Concurso “Mentes brilhantes”

No dia 25 de maio, o aluno Maurício
Rodrigues, da turma 5ºB, e os alunos
Dinis Santos e Diogo Oliveira, da turma 6ºA, participaram na 15.ª edição do
Concurso de Matemática “Mentes Brilhantes”, organizado pelo Departamento
de Ciências Exatas e Naturais da Escola
Superior de Educação de Viseu (ESEV).
Este concurso consistiu num desafio
dirigido aos alunos do 1.º e 2.º Ciclos do
Ensino Básico, do distrito de Viseu, em
que cada escola teve oportunidade de inscrever
equipas formadas por três alunos. A competição pretendia fomentar nos alunos o gosto pela
Matemática; desenvolver a sua capacidade de
resolução de problemas; promover a utilização da Matemática numa perspetiva lúdica e
incentivar o espírito de grupo e a capacidade
cooperativa.
O concurso foi desenvolvido em três fases:
a primeira era de cálculo mental em que os
alunos tinham de escrever uma expressão numérica usando quatro números de um a nove,
recorrendo a operações aritméticas, com duração de dez minutos; a segunda fase consistia

em dar resposta a quinze questões de escolha
múltipla que envolvessem conhecimentos
matemáticos ou a sua história, com duração de
trinta minutos, e na terceira fase os alunos tinham de resolver uma tarefa matemática, com
justificação de procedimentos, também com a
duração de trinta minutos. A classificação final
consistia no somatório dos pontos obtidos nas
três fases do concurso.
Para o almoço, a ESEV promoveu uma
confraternização, tendo sido convidadas todas
as equipa a levar uma toalha com padrões típicos da região e um salgado e um doce, para
que estes fossem partilhados com as restantes
equipas.
Os alunos participantes neste concurso
tiveram oportunidade de consolidar aprendizagens, desenvolver competências e elevar os
níveis de literacia para o seu desenvolvimento
educativo, pessoal e social.
Alunos participantes no Concurso
“Mentes Brilhantes”

escola viva
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EXAMES «DELF SCOLAIRE
JUNIOR» 2018
O nosso Agrupamento propôs dezoito alunos para o exame DELF (Diplôme
d’Études en Langue Française) que decorreu na Escola Secundária de Viriato,
em Viseu, no dia 4 de maio (níveis A2 e
B2). Assim, treze realizaram o nível A2,
correspondente ao ensino básico e cinco o
nível B2, correspondente ao ensino secundário. As docentes tiveram a preocupação
de apoiar os alunos inscritos, extra-aula
e fora do horário letivo, realizando vários
exames de anos anteriores, com o objetivo de melhor os preparar e para que os
mesmos se sentissem mais confiantes
perante este desafio que, para a maioria
dos envolvidos, era novo.
Foi com enorme prazer que a nossa
escola recebeu a responsável pela Alliance Française de Viseu e
uma colaboradora, no dia 11 de maio, para realizarem a interação /
produção oral dos nossos alunos. A Direção do Agrupamento assumiu também a deslocação dos alunos que foram acompanhados até
à escola Viriato, em Viseu, pela professora Isilda Albuquerque, que
aí permaneceu até que terminasse todo o processo.
É, pois, com enorme prazer e satisfação que informamos que
todos obtiveram o respetivo diploma com sucesso e distinção, enriquecendo, desta forma, o seu curriculum. A Comunidade Educativa,
em especial as professoras de Francês e os encarregados de educação dos alunos, está orgulhosa do trabalho e dedicação que estes
alunos revelaram e a todos felicita.
As professoras de Francês - Grupo 320

LE MUGUET
Para comemorar o dia 1 de maio, as docentes de Francês divulgaram
a planta alusiva a este dia, o «MUGUET», apresentando um exemplar
da planta colocada no Bloco Administrativo da escola sede, durante
toda a semana, e decorando uma vitrina com imagens e um pouco da
história e simbologia da mesma.
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MY PROJECT WORK

Os alunos do 4º ano do nosso Agrupamento realizaram uma exposição com
trabalhos em Inglês. A exposição esteve patente entre os dias 30 de maio e 8
de junho, no corredor principal da Escola Básica da Ínsua.
Os projetos foram desenvolvidos sobre os conteúdos my house e animals.
Todos estes trabalhos foram alvo de apresentações orais em sala de aula, exercitando competências
ao nível da oralidade.
Os alunos realizaram estes projetos
individualmente ou
em equipa, planificando-os e executando a sua visão, para
finalmente exibirem
os seus conhecimentos, tanto ao nível da
oralidade em Inglês, bem como através da exposição para toda a Comunidade
Escolar.
Com estes trabalhos, todos os alunos do 4º ano ficaram a saber muito
mais sobre os respetivos temas, nomeadamente ao nível
do vocabulário. Para
além dos conteúdos
aprendidos, puderam
também melhorar a
sua criatividade e o
seu sentido crítico.
Na nossa opinião,
todos se envolveram
e por isso estão de
parabéns. Os trabalhos estão bastante
apresentáveis e bem
explícitos.
4º ano da Escola
Básica de Castelo de
Penalva

linhas de escrita
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“O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o
que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram
de nós.”
Jean-Paul Sartre
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“Às vezes ouço passar o vento; e só de ouvir o vento
passar, vale a pena ter nascido.”
Fernando Pessoa

“A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota.”
Jean-Paul Sartre

“A liberdade é a possibilidade do isolamento. Se te é
impossível viver só, nasceste escravo.”
Fernando Pessoa

“Não ser amado é falta de sorte, mas não amar é a
própria infelicidade.”
Albert Camus

“O homem que não está disposto a morrer por uma
causa não é digno de viver.”
Martin Luther King

“A política é constituída por homens sem ideais e sem
grandeza.”
Albert Camus

ALUNOS DE FILOSOFIA

RICARDO REIS
e o espetáculo
do mundo
A obra “O Ano da Morte de Ricardo Reis”, de
José Saramago, narra, ao longo de 400 páginas,
os nove meses de vida de Ricardo Reis após a
sua chegada a Lisboa, devido ao falecimento de
Fernando Pessoa em 1935.
Esta obra é marcada pela enorme crítica social e política ao regime salazarista e ao confronto
de Ricardo Reis com o “espetáculo do Mundo”,
marcado pelo surgimento de regimes totalitários
pela Europa e a pobreza do povo lisboeta.
A inserção de Fernando Pessoa na obra e
o seu confronto com Ricardo Reis através dos
seus diálogos, especialmente críticos de Reis,
foram, na minha opinião, uma ideia de mestre,
pois possibilitou um último contacto entre Ricardo
Reis e o seu criador, indo de encontro ao objetivo
de Saramago de mostrar a Reis os erros da sua
filosofia de vida.
A forma como esta obra foi escrita, a “escrita
Saramaguiana”, possibilitou um tom oralizante
que dá um toque mais pessoal e aproximado do
leitor, pois dá a ideia de que o autor se está a
dirigir diretamente ao leitor.
A integração da obra num tempo real e bem
definido dá-se através das notícias publicadas
nos jornais lidos por Ricardo Reis, importantes
para a dimensão real da obra, contrastando com
a dimensão ficcionada, marcada pela inserção de
“The Godo of the Labyrinth”, de Herbert Quain,
resultando assim num jogo de espelhos entre a
realidade e a ficção, onde no centro se encontra
Ricardo Reis, entre a ficção da sua filosofia e a
realidade do mundo.
A dicotomia entre Lídia e Marcenda, Lídia
como mulher real mas não na forma que Ricardo Reis a conceptualizava, e Marcenda como
mulher idealizada mas murcha, é outra forma
inteligente da parte de Saramago de confrontar
Ricardo Reis com o verdadeiro espetáculo do
mundo.
Na minha opinião, todas estas características
fazem desta obra um exemplo extraordinário do
melhor da literatura portuguesa e merecedora
de uma leitura atenta e cuidada.
João Martins, 12ºA
(Produção escrita na disciplina de Português:
conceção de texto de apreciação crítica sobre
a obra “O ano da morte de Ricardo Reis”, de
José Saramago, após a experiência de leitura
e estudo)

UMA VISITA MAGNÂNIMA

No âmbito da disciplina de
Português, no dia 27 de abril
de 2018, foi realizada uma
visita de estudo ao Palácio
Nacional de Mafra, que visou
uma visita guiada no interior
do edifício e, também, a visualização de um espetáculo
dramático baseado na obra
literária “O ano da morte de
Ricardo Reis”, da autoria
de José Saramago. Dessas
duas experiências complementares, posso afirmar que
guardo comigo as melhores
memórias de cada segundo
em que lá estive, memórias
essas que, mesmo que um
dia desvaneçam da mente,
permanecerão eternamente
no coração.
Relativamente à visita guiada, devo admitir que a mesma
superou as minhas expetativas, um tanto por ter sido original
e magnetizante, um tanto por pensar que visitar um monumento com valor histórico seria de um aborrecimento total,
pensamento esse que, reconhecidamente, estava errado,
desde o momento em que a guia começou a partilhar os
seus conhecimentos acerca do palácio e respetiva história
e a partir da primeira escadaria que comecei a subir. Cada
corredor, cada salão, cada retrato tinha pormenores, adornamentos, peças que se destacavam e que tornavam cada
parte do palácio diferente de todas as outras e, portanto,
única. Contudo, devo admitir que, devido ao meu amor pelos
livros, a biblioteca monástico-real do século XVIII terá sido,
certamente, o compartimento que mais me encantou (isto
é, se excluirmos os morcegos mortos que se encontravam
em exposição). Em todo o caso, para além de sentir que
viajava alternadamente entre o século XVIII e o século XX,
gostaria que o tempo tivesse parado, só para poder observar
e analisar todos os compartimentos e corredores do palácio
e, consequentemente, absorver a sua unicidade.
Por outro lado, a guia, que tentou dar uma nova visão
sobre Portugal, desde o século XVIII até à atualidade, para
além de seguir as típicas regras de etiqueta associadas à
educação, simpatia e respeito, mostrou-se bastante ativa,
projetando bem a sua voz (o que, num espaço daquela
dimensão e com aquele género de construção, não era
muito difícil), cativando-me e, portanto, acabando por
se tornar na máquina que me permitiu viajar no tempo,
fazendo-me sentir, no mínimo, convidada de honra dos
reis e rainhas que ali viveram e, no máximo, pelo menos
por breves momentos, rainha daquele palácio. Através da
sua sabedoria, que era transmitida desde o geral, como,
por exemplo, a apresentação do quarto de D. João V,
para o particular, como, por exemplo, a razão pela qual a
cama era quadrada e se encontrava a um nível superior
ao das outras camas do país, obtive mais conhecimentos
acerca, não só do modo de vida da burguesia e do povo,
mas também a maneira como estes eram vistos e quais
as convenções a eles associadas.

Quanto à peça de teatro, devo dizer que foi somente a
segunda peça que vi em toda a minha vida, mas foi, sem
dúvida alguma, encantadora e emocionante. Para além de
ajudar a compreender melhor a obra, conferiu um realismo à
mesma tão idílico e solene que a ficção e os factos históricos
se tornaram num só, tal como na obra literária inspiradora
deste espetáculo dramático. Foi surpreendente pensar que
o próprio Ricardo Reis, o próprio Fernando Pessoa e, até,
o próprio Saramago estavam ali, ainda que através da pele
de outras pessoas. De facto, se não houvesse fingimento,
não haveria literatura, mas também é verdade que não
haveria, literalmente, teatro, nem a magia a ele subjacente.
Se eu, ao ler o livro, tivesse que escolher as minhas personagens preferidas, essas, certamente, seriam Ricardo
Reis e Fernando Pessoa. Porém, se o mesmo desafio me
fosse lançado perante o espetáculo dramático, não saberia
qual ou quais escolher, pois todos os atores mostraram que
diziam as falas porque as sabiam, mas também que sabiam
porque é que as diziam. Saramago que me perdoe, mas,
desde que a sua obra se tornou parte do meu mundo, que
me atrevo a chamar-me de “sábia” por me ter contentado
com o espetáculo da mesma.
Concluindo, realço que a minha visão de Mafra se tornou
magnânima desde que percebi, com a visita ao palácio e
com o espetáculo dramático, que há um mundo diferente
e único dentro do nosso próprio país. Como tal, Mafra,
para além do seu valor histórico, patrimonial e, atrevo-me
a dizer, intemporal, também adquiriu um lugar especial nas
memórias da minha vida que fazem de mim melhor pessoa.
Por último, depois desta viagem, posso referir que Ricardo
Reis, por muito apático que seja perante as “coisas da vida”,
se tivesse visitado Mafra, por certo, tal como eu, não teria
ficado indiferente perante o seu encanto.
Sónia Ferreira, 12ºA
(Produção escrita na disciplina de Português: conceção de artigo
de opinião sobre a visita de estudo dos alunos do 12º ano regular ao
Palácio Nacional de Mafra, em 27 de abril, a propósito do estudo da
obra “O ano da morte de Ricardo Reis”, de José Saramago)
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Teatro 25 de abril

Promovido pelo Departamento Curricular de Ciências
Sociais e Humanas e de forma a assinalar-se o 44º aniversário da chamada “Revolução dos Cravos”, ocorrida
no dia 25 de abril de 1974 e que marcou o fim da ditadura e o início do atual regime de democracia no nosso
País, realizou-se um espetáculo de teatro alusivo, a que
assistiram as turmas do 6º e 9º ano, além das turmas de
Línguas e Humanidades do ensino secundário.

Visitas de estudo

Neste 3º período, realizaram-se as seguintes
visitas de estudo:
- Os alunos do curso de Línguas e Humanidades
(12ºB, 11ºA e 10ºB) e 12 alunos do ensino básico (3
alunos do 7ºA, 6 do 5ºC, 1 do 6ºB e 2 do 6ºC), efetuaram
uma visita de estudo, no dia 11 de abril, à Assembleia da
República (ver desenvolvimento neste jornal)
- Enquadrados pelas atividades de formação das
disciplinas de Área de Integração, Inglês e componente
técnica, os alunos do curso profissional de Técnico de
Cozinha/Pastelaria – meias turmas agregadas do 11ºB
e 12ºC passaram uma jornada de formação na Escola
Superior de Hotelaria e Turismo de Seia, pertencente
ao Instituto Politécnico da Guarda, no passado dia 18 de
abril, onde participaram em workshops alusivos à área
profissional do curso que frequentam.
- Os formandos do curso profissional de Técnico
de Eletrotecnia – 1º e 2º ano puderam complementar a
formação que lhes é proporcionada na escola com duas
visitas guiadas, ocorridas em 20 de abril e em 10 de maio,
respetivamente, à UNICER, empresa de referência no panorama da indústria cervejeira, situada em Leça do Balio

- Matosinhos, e à WEG – indústria de motores elétricos
de origem brasileira com unidade de produção na Maia.
- Os formandos dos cursos profissionais de Técnico de Eletrotecnia - meia turma 11ºB e de Técnico de
Gestão e Programação de Sistemas Informáticos – meia
turma 12ºC rumaram até à cidade de Aveiro, no passado
dia 23 de abril, onde visitaram a ALTICE LABS, antiga PT
Inovação, que possui um centro de inovação e criatividade,
em termos de tecnologias de comunicação, reconhecido
em todo o mundo e que prestigia a engenharia portuguesa.
- Contextualizados pelas atividades da disciplina de
Português, nomeadamente o estudo de obras literárias
do nosso prémio Nobel da literatura – José Saramago, os
alunos das três turmas do 12º ano rumaram
ao Oeste do País, no dia 27 de abril, com o objetivo de conhecerem aquele que é o expoente
máximo do estilo Barroco em Portugal - o
grandioso Palácio Nacional de Mafra.
Os alunos do ensino regular (12ºA e 12ºB),
enquadrados pelo estudo do romance “O ano
da morte de Ricardo Reis”, puderam participar
na visita guiada ao palácio, intitulada “E se
Ricardo Reis tivesse visitado Mafra”, e assistir a
uma representação dramática da mesma obra.
Por sua vez, os alunos do ensino profissional (turma 12ºC) conheceram o Museu dos
Valores Universais, situado no Palácio dos
Marqueses de Ponte de Lima, na vila velha de Mafra, e,
no âmbito do estudo do romance saramaguiano “Memorial
do Convento”, participaram numa visita guiada alusiva (ver
textos alusivos neste jornal).
- A cidade do Porto recebeu os alunos das turmas
do 8º ano, no dia 10 de maio, com o objetivo de assistirem
à peça de teatro “Aquilo que os olhos
veem ou o Adamastor”, no Teatro Sá
da Bandeira, e cumprirem um périplo
pelas principais ruas da Baixa e Ribeira, numa jornada contextualizada pela
disciplina de Português.
- O castelo e área envolvente da
cidade de S. Maria da Feira e o núcleo
de Turismo Industrial de S. João da
Madeira, que inclui as antigas fábricas
de lápis VIARCO e OLIVA, acolheram
os alunos das turmas do 7º ano, no
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dia 14 de maio, no âmbito das disciplinas de Educação
Visual e História.
- A região de Tarouca / Lamego foi o palco da visita
anual de História e Geografia de Portugal realizada pelos
alunos do 5º e 6º ano, no dia 4 de maio.
No concelho tarouquense, o grupo pôde conhecer a
Igreja do Mosteiro de S. João de Tarouca, as ruínas conventuais, recentemente intervencionadas, e o respetivo
museu/centro de interpretação. Por sua vez, na cidade
lamecense, exploraram o Museu de Lamego, o Castelo
e áreas envolventes.
- Contextualizados pelas atividades de formação
das disciplinas de Área de Integração, Matemática e
Gestão e Controlo, os alunos da turma agregada do
11ºB – cursos profissionais de Técnico de Cozinha /
Pastelaria e de Técnico de Eletrotecnia deslocaram-se
às cidades do Porto e V. N. de Gaia, no dia 23 de maio
(ver texto neste jornal).

TAS em ação – 3º período
Com a FCT – Formação em Contexto de Trabalho (estágio curricular) no horizonte, o 3º período da turma do Curso Profissional de
Técnico Auxiliar de Saúde (TAS) foi uma verdadeira agitação.
A componente técnica foi desenvolvida ao máximo e as aulas
viraram um autêntico campo de estágio, com sessões acerca de posicionamentos e transferências, banhos no leito, cuidados de higiene,
técnicas de comunicação, entre outros.
Neste último período de aulas, visitámos o Lar de Pindo e o Lar
de Farminhão, bem como a Unidade de Cuidados Continuados de
Farminhão - Viseu, uma realidade diferente das até então visitadas.
A turma foi ainda brindada com uma formação acerca de Primeiros
Socorros e Suporte Básico de Vida, dada pelos Bombeiros Voluntários
de Penalva do Castelo. A todas estas instituições fica o nosso muito
obrigado pela receção e partilha.
Além disso, a turma marcou presença no Percurso Pedestre
Caminho dos Galegos, trabalhando, em cooperação com a equipa
do Centro de Saúde de Penalva do Castelo, no rastreio feito aos
caminhantes.
Com a FCT a iniciar-se entre 25/06 e 28/06 em Itália e nos lares
de Dornelas e Pindo, os alunos foram presenteados com o fardamen-

to, estetoscópios e esfigmomanómetros para avaliação de tensão
arterial, bem como de máscaras pocket para utilização em suporte
básico de vida
.
Enfermeira Bibiana Rodrigues,
Formadora da componente técnica do curso
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O NOSSO MAIOR PRÉMIO
É BEBER CAFÉ CONSIGO TODOS OS DIAS.
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Mais do que um café, Delta é partilha.
É acordar com um bom dia e desejá-lo aos outros. É o pretexto para mais
uma conversa sem horas contadas. A desculpa para estar com os amigos
vezes sem conta. Em 2018 continuamos a ser o café da vida dos
portugueses. E os portugueses continuam a ser quem diariamente nos
enche de vida.
Esta é a partilha diária que queremos continuar a saborear consigo. Sempre.

DELTA, O CAFÉ DA SUA VIDA.
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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
outras ofertas que, além da componente de
formação/educação, conferem 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.
Chegados ao final do presente ano letivo, é
tempo de informar os nossos leitores sobre o
ponto de situação atual, no Agrupamento, a
respeito da oferta formativa qualificante em
funcionamento.

Registos da PAP de Cozinha/Pastelaria e de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos

1. Cursos profissionais com 3200 horas
de formação (3 anos), que conferem certificação escolar equivalente ao 12º ano, de
nível 3, e qualificação profissional de nível 4:
os formandos dos cursos de 3º e último ano
(Técnico de Cozinha/Pastelaria e Técnico de
Gestão e Programação de Sistemas Informáticos) cessaram as atividades de formação na
escola em meados de maio e retomaram a
FCT - formação em contexto de trabalho nas
empresas parceiras do ramo, até à terceira
ou última semana de julho, de forma a cumprirem as 600 horas previstas. Em relação à
outra componente obrigatória do currículo, a
PAP – Prova de Aptidão Profissional, foi já
apresentada e defendida perante um júri nos

dias 13 e 14 de junho.
Os formandos dos cursos de 1º ano
(somente o de Técnico Auxiliar de Saúde) e de 2º ano (Técnico de Cozinha/
Pastelaria e Técnico de Eletrotecnia)
iniciaram, no caso do primeiro curso e
do de Eletrotecnia, ou retomaram, no
caso do curso de Cozinha/Pastelaria, a
FCT - formação em contexto de trabalho em empresas/instituições parceiras
da região, de Itália (cidade de Campobasso, onde 8 alunos do curso de
Saúde estarão entre 28 de junho e 10
de agosto) e Malta (La Valeta, a capital,
onde 2 alunos do curso de Eletrotecnia – 2º ano
estarão entre 27 de junho e 10 de agosto), ao
abrigo do projeto ACTIVA-TE – Mobilidade de
Alunos, integrante do Programa Erasmus+,
no que constitui o segundo ano uma segunda
experiência a este nível, na escola-sede.
Neste 3º período,
cumpre destacar-se a
participação dos cursos
profissionais de Técnico Auxiliar de Saúde
e de Eletrotecnia – 1º
ano na XIV edição do
Percurso Pedestre Caminho dos Galegos,
bem como de alguns
formandos de cursos
variados, orientados
por formadores da área
técnica, na edição 2018
do Concurso de Ideias
de Negócio promovido
pela CIM Viseu Dão-Lafões (notícia alusiva
neste jornal).
Esta modalidade
formativa é apoiada e
financiada pelo Programa Operacional Capital

Humano (POCH), no âmbito do novo quadro
comunitário Portugal 2020 (2015-2020).
A oferta formativa para o próximo ano
letivo de 2017/2018 é a que se divulga neste
jornal e de que se aguarda aprovação definitiva,
após as matrículas no CEF de nível 2 e Tipo
III e no 10º ano.
As matrículas nos cursos profissionais 1º ano ocorrerão no dia 13 de julho das 14h00
às 16h00.
Professor Francisco Guedes,
Coordenador das OFERTAS QUALIFICANTES

escola viva
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O TEATRO E AS GENTES - Visiunarte Ateliês
1. De quando data a fundação
deste grupo e quais os motivos que
presidiram à sua constituição?
O grupo de teatro formou-se em 2012.
Ensaiávamos numa Associação que nos
cedia o espaço. Com o passar dos anos
percebeu-se que o grupo Visiunarte tinha
bastante potencial e começaram a ser precisos alguns apoios que essa Associação,
por ser também mais tradicional, não nos
podia dar. Desse modo, foi necessário
darmos o salto e em 2016 formou-se então
a Associação Juvenil Visiunarte - Ateliês
de Teatro e Dança. Agora contamos com
o apoio da Junta de Freguesia e também
da Câmara Municipal de Viseu para fazer
os nossos trabalhos.
2. Dedicam-se inteiramente ao
teatro ou têm simultaneamente outra
profissão? Se sim, qual/quais?
Como é uma Associação sem fins
lucrativos, não nos conseguimos dedicar
exclusivamente ao teatro. A maior parte
das pessoas concilia com profissões
externas. Por vezes, conseguimos alguns
trabalhos remunerados, mas são coisas
pontuais. Por norma, quando temos
algum tipo de honorário para peças de
teatro, esse dinheiro fica todo guardado
para atividades que desenvolvemos no
ano a seguir, para podermos manter a
qualidade esperada.

3. Diga-nos quais as peças que
se encontram a representar neste
momento (anualmente).
Este ano, encontramo-nos a representar “E tu? Aguentas?”, a peça de teatro
que levámos à vossa escola, o musical
“Mamma Mia”, que tem vindo a esgotar
salas cada vez que o fazemos, e ainda
“Um quadro branco”, uma peça mais
contemporânea, com os atores que estão
na Associação há mais tempo.
4. Há alguma peça que esteja a ter
uma adesão mais significativa? Esta,
por exemplo?
A peça que está a ter maior adesão
é, sem dúvida alguma, o Mamma Mia. As
pessoas adoram divertir-se, são poucas
as que querem refletir em problemas
sérios, como o bullying, por exemplo. Por
vezes até nos dizem que para desgraça
basta a própria vida. De facto, o Mamma
Mia, por ser alegre e por fazer as pessoas
regressar ao passado, tem vindo a esgotar de cada vez que o fazemos.
5. Quem solicita, primordialmente,
os vossos trabalhos?
Os nossos trabalhos, grande parte
deles, somos nós mesmos que fazemos
com que as apresentações aconteçam.
Este ano doámos uma bilheteira a uma
instituição de apoio a animais em Mangualde, que ardeu na altura dos incên-

dios. Doámos também para a construção
de um lar no Sátão, assim como para os
finalistas do Sátão. Também fizemos o
“E tu?Aguentas?” para lares de adolescentes em Viseu, tudo isto por iniciativa
própria. Claro que depois temos também
alguns convites, mas normalmente
funcionamos sempre em parcerias com
outras entidades.
6. Qual o público-alvo das vossas
representações e sua recetividade?
O nosso público-alvo é muito vasto,
todas as nossas peças podem ser vistas
por qualquer idade, menos o “E tu?
Aguentas?”, que consideramos mais
pesada.
7. Quanto tempo demoram a preparar uma peça para representação?
Demoramos mais ou menos meio ano
para preparar uma apresentação. Mas
também depende dos atores, os que têm
mais experiência, têm muita facilidade,
mas uma peça como o Mamma Mia, que
envolve cantar e dançar, é necessário
mais tempo. Por norma, coloco um prazo
em janeiro e tento sempre cumprir.
8. Descreva-nos a sensação de estar em palco perante tantas pessoas…
A sensação de estar em palco é de
liberdade, de pura felicidade. Quando
o espectáculo acontece, funcionamos
como uma grande família e sente-se uma

enorme união entre as pessoas. O teatro
une as pessoas, mesmo aquelas que por
vezes possam parecer mais distantes
umas das outras.
9. Como vos parece que a sociedade, de modo global, tem encarado
o teatro?
A sociedade, de um modo geral,
encara bem o teatro, embora ainda haja
algumas pessoas que acham que o teatro
vive sem qualquer custo e não é verdade.
Para que surjam peças de qualidade
é necessária uma gestão financeira a
vários níveis. Na minha opinião sincera,
tenho pena que os adolescentes e alguns
pais não levem os filhos muitas vezes ao
teatro, porque ele é capaz de ajudar no
crescimento e evolução dos mesmos,
além de que todas as peças são uma experiência única, porque nunca são iguais.
Então acaba por se assistir sempre a uma
performance única. Hoje em dia, existem
algumas crianças que nem sabem estar
num teatro, olhamos e estão no seu tablet
ou telemóvel. Considero isso triste, mas é
uma evolução da sociedade, sinal de que a
tecnologia faz parte quase do nosso corpo.
Esses vícios deveriam ser contrariados e
deixar o teatro existir por si mesmo.
Entrevista conduzida pelo
Clube de Jornalismo
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Palácio do Gelo Shopping
Piso 1, loja nº L117A. - VISEU
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EXPOSIÇÕES DE EDUCAÇÃO VISUAL

I

nserida no Plano
Anual de Atividades,
realizou-se mais
uma mostra da disciplina de Educação Visual,
onde esteve bem patente o trabalho realizado
pelos alunos dos diferentes níveis do terceiro
ciclo do ensino básico.
De caráter mais
abrangente no presente
ano letivo, a exposição
foi ilustrativa de uma
parte significativa do
trabalho realizado ao
longo do ano, em que foram evidentes
a multiplicidade/transversalidade dos
conteúdos materializados nas vertentes das artes plásticas, da arquitetura,
do design, entre outros. Neste âmbito,
realçam-se o projeto tipográfico virtual
da letra das turmas do 9º ano, as insta-
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lações artísticas “Penalva num Castelo”
e “Sentar/Sentir”, dinamizados pelo
docente Ângelo Costa. Esta última, elaborada pelos alunos do 9º ano, presta
homenagem aos seus professores e é
uma analogia entre o binómio Museu/
Património e Escola/Professor.

