abril de 2019
ANO XXVII

Página 1
Nº 80

ABRIL DE 2019

PENA
JOVEM
JORNAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENALVA DO CASTELO
ALUNOS DO AEPC OBTIVERAM RESULTADOS
BRILHANTES NO 15º CNJM

Diogo Couto, do 11ºA, com a nossa melhor classificação de sempre

TAIZÉ
VOLTOU A
ENCANTAR

CEF e Cursos Profissionais
financiados por:

PÁGINA 6

FINALISTAS 2019

Os finalistas tiveram o seu jantar e festa no passado dia 30 de março

EDUCAÇÃO

Escola Viva
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PRÉMIO VORTAL / IGEFE

AEPC foi contemplado com um prémio no
valor 1000 euros, em material escolar, por
parte da Vortal (Plataforma eletrónica de
compras públicas) e do IGEFE (Instituto de Gestão
Financeira da Educação).
No âmbito da respetiva missão social, as duas
entidades sorteiam, anualmente, duas instituições
do País, uma ligada à educação e outra ao serviço
social, para a oferta de material relacionado com
a atividade de cada instituição.
A entrega do prémio realizou-se no passado dia
20 de fevereiro, com a vinda de representantes das
duas entidades até Penalva do Castelo.

AGENDA DO
3º PERÍODO
 Início: 23 de abril
Termo: 5 de junho para o 9º, 11º e 12º ano (turmas com
avaliação externa)
14 de junho para o 5º, 6º, 7º, 8º e 10º ano
21 de junho para o 1º CEB e Educação Pré-escolar
maio / junho / julho - a confirmar para os cursos qualificantes
(CEF e Profissionais), de acordo com as respetivas horas
de formação previstas
 XV PERCURSO PEDESTRE HISTÓRICO-CULTURAL “Caminho dos
Galegos”: 2 de junho
 Encerramento do Ano Letivo para a Educação Pré-escolar e 1º
CEB com realização de Marchas Populares: 21 de junho
 Afixação das pautas de avaliação interna (anos sujeitos a avaliação
externa: 9º, 11º e 12º ano): 12 de junho
 PROVAS NACIONAIS DE AFERIÇÃO DO 1º, 2º E 3º CICLOS DO
ENSINO BÁSICO – 2º, 5º e 8º ano:
- 2º ano - Expressões artísticas e Expressões físico-motoras
entre 2 e 10 de maio; Português e Estudo do Meio em 17 de
junho; Matemática e Estudo do Meio em 19 de junho
- 5º ano – Matemática e Ciências Naturais em 6 de junho;
História e Geografia de Portugal em 12
- 8º ano - Português em 6 de junho; História e Geografia
em 12 de junho
 PROVAS FINAIS DO ENSINO BÁSICO – 9º ano:
1ª Fase – PLNM: 18 de junho; Português: 21 de junho;
Matemática: 27 de junho
2ª Fase – PLNM e Português: 19 de julho; Matemática:
22 de julho
Afixação das pautas com os resultados: 1ª Fase – 15 de
julho; 2ª Fase - 5 de agosto
 PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO 3º CICLO:
1ª Fase - de 17 de junho a 10 de julho; 2ª Fase - de 18 a
30 de julho
Afixação das pautas com os resultados: 1ª Fase – 15 de
julho; 2ª Fase - 5 de agosto
 EXAMES NACIONAIS E PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
DO ENSINO SECUNDÁRIO:
1ª Fase (obrigatória): de 17 a 27 de junho (a 5 de julho – produção e interação oral de LE e Equivalência à Frequência)
2ª Fase (só para quem não tenha aprovação na 1ª Fase ou
pretenda realizar melhoria em exame realizado na 1ª Fase
e no mesmo ano letivo): de 18 a 23 de julho (a 31 de julho –
produção e interação oral de LE e Equivalência à Frequência)
Afixação das pautas com os resultados: 1ª Fase – 12 de
julho; 2ª Fase – 5 de agosto

EDITORIAL
A mudança não é opcional, é cultural… Não é “ou mudo, ou não mudo”…
A questão é mesmo: “Como mudo?”
Xavier Taragay
E à procura de respostas à questão essencial “Como mudo?” num rodopio entre
preparação das atividades letivas, aulas e frequência de reuniões de formação e de
preparação/sensibilização para a implementação do Projeto da Articulação Curricular,
eis-nos no final do 2.º Período!
Praticamente estamos no final do ano letivo, pois este calendário escolar elaborado de acordo com as festividades anuais nem sempre se adequa pedagogicamente
ao trabalho que tem que ser desenvolvido nas escolas, contribuindo, ainda mais, para
o desgaste do pessoal docente, não docente, discentes e encarregados de educação.
Depois de três meses de atividade letiva é tempo de uma merecida paragem
para retemperar as forças e o ânimo para o resto do caminho, pois os desafios são
cada vez maiores e não podemos desistir.
Citando Joaquim Azevedo, de Olhos fixos no horizonte e pés bem assentes no
chão…, em breve regressaremos para concluir a última etapa de mais um ano letivo.
A todos os colaboradores Muito Obrigado e uma Feliz Páscoa.
A Diretora, Rosa Figueiredo

UMA
SINTONIA
DE SABORES

Adega Coopera�va de Penalva do Castelo, CRL
Calvário – Ínsua
3550-167 Penalva do Castelo

geral@adegapenalva.com

www.adegapenalva.com
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REFLORESTAR VOUZELA

7ºB - Cidadania e Desenvolvimento

No passado dia 12 de março, realizámos
uma visita de estudo a Vouzela, acompanhados pela nossa Diretora de Turma, professora
Rosa Carvalho, e pela professora de Cidadania e Desenvolvimento, Maria José Marques,
em que o principal objetivo era reflorestar uma
área ardida nos incêndios de outubro de 2017.
A ideia de fazermos esta ação surgiu
nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento,
quando escolhemos os temas que iríamos
trabalhar este ano nesta disciplina. A turma
optou que um desses temas seria a Educação
Ambiental e quase de imediato surgiu a ideia
da temática dos incêndios florestais, das suas
consequências e da importância e necessidade de se fazer a reflorestação das áreas que
tinham ardido. Daí até termos decidido que
gostaríamos de reflorestar uma área ardida
foi um salto pequenino.

Entrámos em contacto com a Câmara
Municipal de Vouzela, por sabermos que era
uma região relativamente próxima e que tinha
sofrido muito com os incêndios de outubro de
2017 e, a partir do Gabinete de Turismo, tivemos quase de imediato uma resposta positiva.

Entretanto, nas aulas fomos sensibilizados para o tema e fizemos uns projetos extra
relacionados com o tema. O turno 1 elaborou
uma maquete e o turno 2 cartolinas. Depois de
tudo tratado e combinado, no dia 12 de março
saímos da escola por volta das nove horas
em direção a Vouzela. Uma técnica ligada
ao Turismo guiou-nos até ao monte da Srª
do Castelo, local onde plantámos as nossas
árvores (medronheiros e sobreiros).
Foi um trabalho de
equipa muito agradável e divertido, ao
mesmo tempo que
sentíamos a responsabilidade e a importância do que estávamos
a fazer. A meio do trabalho fomos presenteados pelas técnicas
com fatias de pizza e
de bola e fizemos uma
pausa, que nos soube
muito bem.
Após a Reflorestação, que, segundo a
técnica, correu muito bem, pois fomos a turma
que mais árvores plantou até àquela data,
fomos almoçar à cantina da Escola Básica

Integrada de Vouzela, onde fomos recebidos
gentilmente pelo Subdiretor, Professor Girão,
e onde pudemos degustar uma bela refeição.
De seguida, fomos jogar um bocadinho de
futebol no campo da escola, antes de voltarmos ao autocarro para nos dirigirmos até à Câmara Municipal de Vouzela. Aí esperava-nos
uma outra técnica do gabinete de Turismo com
um desafio: um peddy-paper que nos permitiu
conhecer o centro histórico de Vouzela. Foi
uma atividade divertida e interessante.
Após o peddy-paper, regressámos ao autocarro e a Penalva do Castelo, pois tínhamos
que estar a horas de podermos ir para casa
nos nossos autocarros habituais.
A turma do 7ºB

Agradecimentos: Agrupamento de Escolas
de Penalva do Castelo (Direção); Câmara
Municipal de Penalva do Castelo (Autocarro);
Câmara Municipal de Vouzela (Drª Helena
Alcoforado e Drª Filomena); Escola Básica
Integrada de Vouzela (Professor Girão).
Conselho: foi um dia muito bom, uma experiência única e aconselhamos a que mais
pessoas experimentem dar vida a áreas que
parecem não ter futuro. Nós podemos fazer
a diferença!!!

“A ida a Vouzela foi incrível, a melhor que já fiz na minha vida. Quando chegámos fomos
plantar árvores, trabalhámos em grupo, em harmonia, e conseguimos plantar muitas árvores.
Da parte da tarde fizemos uma atividade que dava para descobrir locais em Vouzela. Foi
muito legal.”									 Eric, nº 22
“No dia 12 de março fomos a Vouzela. Íamos contentes porque íamos reflorestar uma
área ardida nos incêndios. Plantámos sobreiros e medronheiros. Fomos almoçar à EBI de
Vouzela. O almoço foi muito bom. Da parte da tarde fizemos um peddy-paper para ficarmos
a conhecer melhor Vouzela. Eu achei esta atividade muito interessante e gostei muito de
participar nela.”								 Marta, nº 13
“Eu gostei da minha ida a Vouzela. Fomos bem recebidos por um representante da Câmara local. A reflorestação foi interessante. Eu, por exemplo, nunca tinha plantado árvores.
Da parte da tarde fizemos um peddy-paper agradável e em que a maior parte da turma
participou. Eu, pessoalmente, gostei muito desta viagem.”
Gonçalo Almeida, nº 7
“A viagem foi muito interessante. Toda a turma participou.”			

Dinis, nº 4

“Gostámos da atividade e é uma experiência a repetir.”
Inês Batista, nº 23, e Rui Sangiorgio, nº 16
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NOVAS DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES
àquele cantinho para descobrir as mensagens
da palavra. A professora Elisabete Gueidão
também celebrou a poesia, acompanhando
os seus alunos à biblioteca para descobrirem
a poesia que se instalara numa árvore construída com material reaproveitado.
A 13.ª Edição do Concurso Nacional de
Leitura (CNL) decorre entre o dia 3 de outubro

da amizade. Os alunos estiveram atentos e
colocaram inúmeras questões sobre a história
do livro e sobre a vida do autor. No final houve
uma sessão de autógrafos.
No dia 28 de março, o escritor e criador do
Vitinho, José Maria Pimentel, esteve à conversa com as crianças do JI e com os alunos
do 1º ciclo na biblioteca da EBI de Ínsua. A

Concurso “Literacia 3D”
- 4ª Edição

A participação neste concurso, promovido
pela Porto Editora, é um desafio pelo conhecimento, que decorre durante o ano letivo
em três fases – local, distrital e nacional –,
põe à prova as capacidades dos alunos em
várias áreas, através de provas interativas
disponibilizadas na plataforma online Escola
Virtual. Assim, de 19 a 23 de novembro de
2018, realizaram-se as provas para os alunos
do 2º ciclo e de 26 a 30 de novembro para o
3º ciclo na escola-sede.
No dia 29 de março, os alunos apurados
na 1ª fase participaram na fase distrital que
decorreu na Escola Secundária de Viriato em
Viseu. Aguardam-se os resultados.

Semana da Leitura

A semana da leitura, dedicada ao livro e
à leitura, acabou por se estender pelo mês
de março. Os alunos partilharam as leituras,
registando os livros que mais gostaram de

de 2018, data oficial de abertura, e o dia 25 de
maio de 2019, dia da grande final, em Braga.
O objetivo central do CNL é estimular o
gosto e os hábitos de leitura e melhorar a
compreensão leitora. A iniciativa tem como
destinatários alunos dos 1.º,2.º, 3.º ciclos do
ensino básico e alunos do ensino secundário. O CNL tem quatro fases: Fase Escolar,
Fase Municipal, Fase Intermunicipal e Fase
Nacional.
No dia 26 de maio, pelas 12h30, irá decorrer a final intermunicipal em Viseu na Escola
Superior de Tecnologia e Gestão. O 1º ciclo
será representado pelos alunos José Gregório
da EB de Sezures e Núria Lopes da EB de Roriz; o 2º ciclo será representado pelos alunos
Rodrigo Costa, do 5ºB, e Letícia Rocha, do
6ºA; o 3º ciclo será representado pelas alunas
Daniela Costa e Maria Fernandes, do 7ºA, e
o Ensino Secundário será representado pela
aluna Daniela Correia, do 10ºA.

Encontro com escritores

história do Vitinho foi revisitada e ficámos a
conhecer a razão do seu nascimento, da sua
ausência e do seu reaparecimento agora em
livro. Os alunos puderam descobrir as histórias desta personagem que fez regressar os
mais velhos aos tempos de criança. Também
foram apresentados os vídeos e as músicas
do Vitinho que embalavam as crianças até
à caminha. Todos estiveram atentos e colocaram questões. E, para terminar a sessão,
houve uma sessão de autógrafos.

Feliz Páscoa!

ler, saíram dos espaços convencionais e, no
exterior, leram, comentaram e discutiram a
escolha de um livro. Na biblioteca a árvore
da poesia assinalou o dia Internacional da
Poesia e do dia Internacional da Árvore. A
professora Teresa Martins alimentou a árvore
com seiva poética e conduziu os seus alunos

No dia 19
de março, os
alunos e professores do 2º
ciclo receberam na EBI de
Ínsua o escritor
David Machado, que contou
como surgiram
as suas histórias e narrou a
história “Não te
afastes”, que
aborda o tema

Que este momento de pausa letiva propicie
a todos os leitores a descoberta de histórias
recheadas de sabores …

A professora bibliotecária, Edite Angélico
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ENTREVISTA A JOSÉ MARIA PIMENTEL

N

o âmbito da “Semana da Leitura”, as Bibliotecas do nosso Agrupamento levaram a efeito a dinamização de diversas atividades,
das quais se destaca a vinda de escritores à E.B.I. de Ínsua.
José Maria Pimentel, escritor, ilustrador e premiado publicitário
luso-angolano, foi um dos vultos que nos visitou mais recentemente.
Conhecido como autor do famoso Vitinho, personagem de animação
que fez parte de uma série televisiva de grande sucesso transmitida
pela RTP1, acedeu a ser entrevistado pelo Clube de Jornalismo, numa
conversa amena, despida de preconceitos e pretensiosismos, em que
o Sonho e a Vontade norteiam condutas.
Como pessoa plurifacetada que é,
conte-nos como nasceram as suas
vocações de escritor e de ilustrador.
Ora, isso leva 30 anos a explicar e
eu tenho que ir apanhar o comboio…
Mas é assim: a melhor maneira de se
ser multifacetado é não ficar vinculado a
nenhuma “escola”, isto é, não fiz nenhum
Curso de Desenho, aprendi sozinho, não
aprendi sobre Cursos para escrever, de
Literatura… Portanto, aquilo que me faz
ser multifacetado é ser atrevido. Quando
me apetece fazer alguma coisa, faço.
Mesmo que não saiba fazer bem. Depois
vou tentando fazer cada vez melhor.

-almoço. Depois a televisão interessou-se pelo Vitinho, para fazer um filme de
“Boa noite”, e veio pedir-me para fazer
esse filme. Começou a ter fama, apesar
de eu não estar à espera disso. Correu
muito bem, e depois pediram-me outro
filme e ainda outro… E esteve 10 anos
na televisão! Acontece que, por ter corrido tão bem, fartei-me de ter trabalho
com o Vitinho. Quando vocês iam dormir
descansadinhos, eu ficava acordado a
trabalhar toda a noite, cheio de olheiras. Portanto, como é que se lida com a
fama? É percebendo que isto tem que ser
feito, tenho que trabalhar, e a fama, apesar de tudo, a única vantagem que me

De que forma conjuga as três funções/
profissões pelas
quais é mais conhecido?
Sou mais conhecido pelo design e
pela publicidade. Mesmo quando comecei
a escrever, e iniciei
com um livro sobre os
Descobrimentos, as
pessoas olhavam para
mim como se pensassem “Como é que o
tipo dos bonecos sabe
escrever?”. Como se
nós tivéssemos que
ser bons apenas numa
área específica. O que
é importante é a criatividade, o meio pelo
qual explicamos, seja por desenho, seja
por filme ou letra, isso é apenas o modo.
O que interessa são as ideias.

deu foi trabalho. Deu-me uma profissão.
De resto, tenho dois braços, duas mãos,
duas orelhas como vocês… sou normal,
não sou mais do que os outros.

Sabemos que foi o autor de Vitinho,
famoso personagem de animação que
há 30 anos marcava a hora de os mais
pequenos irem para a cama…
Diga-nos como nasceu este projeto
e como lidou com o respetivo êxito.
Está tudo explicado no Grande Livro
do Vitinho. Começou com um boneco
para um filme publicitário, para o lançamento de uns cereais para o pequeno-

Mas o boneco regressou, há algum
tempo, no formato de coleção de livros. Explique-nos a razão deste facto.
A empresa dos tais cereais registou
o Vitinho no nome dela. Aliás, não quis
fazer nada sem eu lhe ceder os direitos.
E o Vitinho pertenceu sempre a essa
empresa. Só que, passados 25 anos,
esse registo expirou e eu coloquei em
meu nome. Foi há pouco tempo. A partir

do momento em que o fiz, comecei a
fazer os livros.
Poderemos dizer que tem uma predileção pelo público infantil?
Não é verdade, mas sensibilizo-me
muito com as crianças. Mas não é o meu
público principal, para quem trabalho
mais. Mas acontece que
foram os trabalhos mais
famosos que tive.
A que tarefa(s) se
dedica atualmente?
A fazer design para
outros. Posso dizer que
esta semana tenho 4
rótulos de vinho para desenhar, estou quase em
cima do prazo, e tenho
que ir apanhar o comboio
para ir ainda para Lisboa
e trabalhar… Também
trabalho bastante na área
da publicidade. Mas, de
facto, sem retirar nada da
ternura que as crianças
me suscitam!
O que se lhe oferece dizer sobre as
crianças de hoje?
Ah ah! Não dormem! Ficam com o
tablet até às 2h da manhã, mesmo sem
os pais saberem, etc. Naquele tempo, as
regras do deitar eram muito importantes.
Uma das coisas que eu faço num dos livros (É a dormir que se cresce) é explicar
exatamente a importância, para crescer,
de dormir aquelas horas e naquele período específico do dia!
Clube de Jornalismo
Francisco Romão e Leandro Soares, 8º A
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Semana + Contigo
O Projeto + Contigo é um projeto
regional que tem
como população-alvo alunos do 3º ciclo
do ensino básico e
do ensino secundário da região centro.
Na nossa escola-sede, estão a ser intervencionados os alunos do 7º ano de escolaridade
e do 8ºC.
O projeto tem um dia em que toda a comunidade escolar é convidada a participar no

projeto, o dia 12 de março, estendendo-se o
programa de atividades a toda a semana que

o abrange, de modo a envolver toda a escola.
Assim, ao longo da semana de 12 a 15 de
março, foram desenvolvidas atividades no
âmbito do Dia + contigo, que se enumeram:
- No dia 12, dia do abraço, alunos do 7ºC
e do 8ºC distribuíram abraços no espaço escolar, aleatoriamente.
- No dia 13, dia da árvore dos afetos, criou-se uma árvore com mensagens escritas pela
comunidade educativa.
- No dia 14, dia do Smile e tranquilidade;
Smile – como é que te sentes hoje? Quem
participou colocou-se em frente a um espelho e selecionou o
Smile de acordo com o
seu estado de espírito.
Tranquilidade – Na
escola viveu-se um
dia de calma e mais
tranquilidade. E foi dia
do lanche-convívio, em
que os alunos do curso
de educação e formação de Cozinheiro(a)
e do curso profissional
de Cozinha/pastelaria
confecionaram um lanche, destinado a toda a comunidade escolar,
com alimentos promotores de saúde mental,

servido pelos alunos do curso profissional de
Restaurante/bar.
- No dia 15, Pedypaper, que decorreu à
tarde, com a turma do CEF.
A Coordenadora do projeto
Professora Ana Paula Tomás

Visita à Comunidade Ecuménica de Taizé

Alunos e professores da
diocese de Viseu, em Cluny
Alunos e professores participaram, uns pela
primeira vez e outros repetentes, na semana de 2 a
10 de março, numa visita de estudo à comunidade
ecuménica de Taizé, em França, neste ano sob o
lema “Não esqueçamos a hospitalidade”.
Num ambiente de imensa simplicidade, onde
uma simples colher serve de talher, rodeada por
uma magnífica paisagem natural, encontra-se Taizé,
este pequeno paraíso na Terra, onde se proporciona
o encontro com Deus, com os outros e connosco
próprios.
Taizé, um dos melhores sítios que já visitei, um
dos sítios mais simples e especiais que alguma vez
já vi. Um sítio onde aprendemos a amar e respeitar o
próximo, a viver na simplicidade, onde valorizamos
a união e necessitamos de todos para que a nossa
semana seja a melhor possível, onde aprendemos a
ser dedicados e a não termos medo de sermos realmente quem somos. Vou ter saudades dos sinos, das
orações, das refeições, do irmão que dava a palavra
e todos os dias contribuía para que ganhasse novos
valores e nos tornássemos melhores pessoas, dos
grupos de reflexão, dos trabalhos, onde até limpar

pode tornar-se divertido, das pessoas incríveis que
me fizeram vivenciar a partilha de experiências,
momentos de tristezas e muitas alegrias. Vou ter
saudades do lago do silêncio que era o nosso cantinho de paz, das paisagens incríveis e sobretudo
do espírito de união existente, onde uma pessoa

com uma guitarra na mão tinha a capacidade de
unir toda uma comunidade e unir-se numa só voz.
Um agradecimento a todos aqueles que tornaram possível a realização desta atividade.
Thomas Matos, 11ºB

Testemunhos:
Taizé, para mim, é a paz que encontro todos os anos pela mesma altura, é o encontrar-me a mim e aos outros, é dar valor às coisas simples e ser humilde, é reaprender o que é
essencial na minha vida.
Taizé é o que torna todos os anos melhores e especiais.
Carolina Ferreira, 11ºA
Ir a Taizé é uma experiência única, cada um tem a sua. Nenhum de nós vive aquela semana que passamos lá da mesma maneira. Cada um vive e, mais importante, sente Taizé
à sua maneira. E ironicamente nós também não vivemos da mesma forma todas as vezes
que lá vamos. Cada ano é uma experiência nova e diferente.
A pior parte de Taizé é sem dúvida alguma quando nos apercebemos que a semana
passou muito depressa e já estamos a voltar.
Em Taizé aprendi que não precisamos de muito para sermos felizes.
Kassandra Almeida, 11ºA
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SECUNDÁRIO

O programa “Parlamento dos Jovens” é uma mais-valia para o desenvolvimento
integral dos nossos jovens do Ensino Básico. Através da implementação das diferentes
fases do programa e ações, estamos a educar para a cidadania e a estimular o gosto
pela participação cívica e política.
Por outro lado, é uma oportunidade para dar a conhecer a Assembleia da República
e as regras do debate parlamentar, promovendo-se assim o debate democrático, o
respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação de decisões.
Neste contexto, os alunos vivem a experiência de participação em processos
eleitorais, nomeadamente nos momentos de campanha, sendo estimulados a desenvolver a capacidade de expressão e argumentação.
No nosso agrupamento, o programa desenvolveu-se em dois edifícios, dado
que os alunos do 2.º ciclo se encontram na escola básica da Ínsua e os do 3. º ciclo

frequentam a Escola Secundária.
Numa primeira fase, foi feita a divulgação a toda a comunidade escolar e os
alunos aderiram, alguns levados pela curiosidade e outros já com experiência de
anos anteriores, divulgando a iniciativa aos seus pares. Destacamos aqui o empenho e alegria demonstrados pelos alunos que se iam envolvendo voluntariamente
nas atividades propostas. Foram realizadas diversas sessões informais, projetando
vídeos e analisando outros materiais sobre o tema, até ao momento da constituição
da comissão eleitoral e da divulgação das normas e do calendário eleitorais.
De seguida, os alunos organizaram-se em listas e começaram a redigir as medidas,
elaborando cartazes que foram afixados nas duas escolas. Também foi colocada toda
a documentação do processo eleitoral em placar e nas vitrinas reservadas para o
efeito em ambos os edifícios.
É de referir que o tema, “Alterações Climáticas – Salvar os Oceanos”, foi
trabalhado na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, Português e Apoio ao
Estudo, facilitando assim o debate e alargando a discussão a diferentes contextos.
Antes da realização das eleições, foram dinamizados vários encontros informais
com os elementos das seis listas concorrentes. Estiveram envolvidos 60 jovens, sendo
30 rapazes e 30 raparigas com idades compreendidas entre os 10 e os 14 anos. No
dia 14 de janeiro, tivemos também a oportunidade de realizar um debate na escola
com o senhor deputado Hélder do Amaral, do CDS-PP.
No dia 17 de janeiro, decorreram as eleições e de imediato foram divulgados os
resultados eleitorais e afixados os documentos do processo eleitoral – ata e lista dos
deputados eleitos à sessão escolar.
No dia 24 de janeiro, realizou-se a sessão escolar, procedendo-se à eleição dos
2 deputados efetivos e 1 suplente para representarem AEPC na sessão distrital e
à aprovação do nosso Projeto de Recomendação. Foi também eleito o candidato à
mesa da sessão distrital – Gil Almeida Macário, da turma 5ºA.
Os jovens deputados eleitos – Maria Francisca Mendes, do 6º A, e Rodrigo
Alexandre Costa, do 5º B - apresentaram o Projeto de Recomendação da Escola na
sessão distrital, que decorreu no dia 19 de março, em Moimenta da Beira.
A professora coordenadora, Maria do Céu Gonçalves

O AEPC esteve presente na
sessão distrital do Parlamento
dos Jovens para o ensino secundário que decorreu no passado
dia 18 de Março. A representar
a escola estiveram os alunos
Thomas Pinto e Beatriz Pina, do
11ºB, e a aluna Soraia Gomes,
do 10ºB, enquanto deputados
desta assembleia. O aluno do
12ºA LH, Kevin Figueiredo,
assumiu as funções de vice-presidente desta sessão, depois
de ter sido eleito previamente e
de ter exercido as funções de
secretário-geral na edição de
2018.
Os alunos foram bastante
ativos na elaboração do projeto O "nosso" Kevin (à esquerda) e os restantes
de resolução final representando
membros da mesa da Sessão Distrital
muito bem o nosso agrupamento.
A sessão distrital teve lugar no auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão da capital da região, onde estiveram representadas 30
escolas, através de 63 deputados efetivos e 30 suplentes. Na sessão, para
representar Viseu na sessão nacional, foram eleitos alunos do Colégio de
Lamego e das Escolas Secundárias Emídio Navarro e Alves Martins, de
Viseu, e da Escola Secundária de Cinfães.
No projeto de recomendação para a sessão nacional, os deputados viseenses propõem medidas como a criação de ações de formação teóricas de
caráter obrigatório para proprietários de terrenos florestais e a integração

O Deputado Helder Amaral e a nossa Diretora, em diálogo com os alunos
que aderiram à iniciativa Parlamento dos Jovens

dos cidadãos abrangidos pelo Rendimento Social de Inserção em unidades
técnicas e teóricas de reflorestação e de limpeza de florestas.
Além disso, também foi deliberado o tema proposto pelo círculo de
Viseu para debate no próximo ano letivo à Comissão Parlamentar de
Educação e Ciência. O tema é “Combate à Corrupção”.
O Parlamento dos Jovens é organizado pela Assembleia da República, em colaboração com o Instituto Português do Desporto e Juventude, tendo como objetivo promover a educação para a cidadania e o
interesse dos jovens pela participação cívica e pelo debate de temas
de atualidade.
O Professor coordenador, Orlando Santos
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Carnaval saiu às ruas de Penalva
No dia 3 de março, saiu à rua o tradicional corso de Carnaval de
Penalva do Castelo. A iniciativa, ponto alto da programação cultural
concelhia, foi promovida pelo Município em conjunto com as associações/instituições do concelho, tendo desfilado, durante 2 horas, pelas
principais ruas da Vila, onde reinou o verdadeiro espirito de Carnaval.
O desfile iniciou junto à Piscina Municipal, com duas dezenas de
carros alegóricos e aproximadamente quatrocentos figurantes que, ao

Com mais esta iniciativa, a Autarquia pretendeu incentivar a população penalvense a utilizar e usufruir de um espaço dotado de condições
adequadas para a prática de atividades desportivas.

“Eu Sou… e Eu Vou...” - comemoração local
do Dia Mundial do Cancro

longo de todo o percurso, espalharam boa disposição, cor e alegria.
As ruas encheram-se de penalvenses e forasteiros para assistirem
a um momento cultural de salutar convívio. A imaginação e a criatividade fizeram-se representar das mais variadas formas - música ao
vivo, sátira política, palhaços, tradições, entre outros.
O final da tarde culminou da melhor forma, em ambiente de animação, com um baile de Carnaval, frente à Câmara Municipal, ao som
do grupo musical 3G MUSIC.
Penalva do Castelo ComVida!

Sob o lema “Eu Sou… e Eu Vou...”, a Biblioteca Municipal associou-se à comemoração global do Dia Mundial do Cancro, através de algumas iniciativas de impacto local, promovidas nos dias 2 e 4 de fevereiro.
O Dia Mundial do Cancro foi instituído a 4 de fevereiro de 2000, no
âmbito do World Summit Against Cancer for the New Millenium, em
Paris, e é uma iniciativa da União Internacional de Controlo do Cancro
(UICC) que pretende consciencializar a sociedade para uma cidadania
ativa na luta contra o cancro.
As iniciativas (sessão de “Sábados na Biblioteca”, a partir da história
infantil “O Cancro não gosta de beijinhos!”, e duas “Sessões abertas de
Tai-Chi”) foram registadas na plataforma worldcancerday.org e contaram
com a participação especial da Enfª Ana Maria Araújo, voluntária cultural
da Biblioteca Municipal, que ajudou à dinamização de diversas sessões

Exposição: “Tráfico de Mulheres - Escravatura
dos Tempos Modernos”
“O mais atroz das coisas más das pessoas más é o silêncio das
pessoas boas.” (Mahatma Gandhi)
A Biblioteca Municipal acolheu, na sua sala polivalente, uma exposição evocativa do Dia Internacional da Mulher intitulada “Tráfico de
Mulheres - Escravatura dos Tempos Modernos”.
A exposição resulta de um projeto do Movimento Democrático de
Mulheres (MDM) sobre o tráfico de mulheres, chamado “Romper Silêncios”, e foi gentilmente cedida pelo Núcleo de Viseu deste movimento.
É constituída por 18 painéis, ao longo dos quais se traça um retrato
do tráfico de mulheres/seres humanos, um hediondo crime contra os
direitos humanos e contra a condição infra-humana. Nela encontramos
inúmeras informações e factos sobre o tráfico de mulheres, designadamente sobre este fenómeno em Portugal, bem como registos de vídeo
e áudio com relatos de histórias vividas por mulheres neste contexto.
Fazer de conta é fazer parte... Não faça de conta!

13º Aniversário da Piscina Municipal
de Penalva do Castelo
A Piscina Municipal de Penalva do Castelo celebrou o seu 13º
Aniversário, nos dias 16 e 17 de fevereiro, com a realização de várias
atividades gratuitas, promovidas pela Câmara Municipal através do
seu gabinete de Desporto, Juventude e Tempos livres.
Pelas 16h00, decorreu uma aula de Hidroginástica e Atividades
Aquáticas para Crianças e Jovens. De seguida, para assinalar esta
efeméride, foram cantados os parabéns à Piscina Municipal com a
presença do Presidente da Câmara, Francisco Carvalho. Durante o
dia foi possível realizar Natação livre gratuitamente.
No domingo, da parte da manhã, decorreu uma sessão de Aqua
Zumba com o instrutor Zé Bordonhos.

de sensibilização e de esclarecimento, direcionadas aos diferentes
públicos, sobre a prevenção primária e deteção precoce do cancro.
Foram ainda disponibilizados diversos documentos (folhetos, brochuras,…) sobre o cancro, gentilmente cedidos pela Liga Portuguesa
Contra o Cancro (LPCC).

Encontro(s) com Escritores, Livros e Leituras
na Biblioteca Municipal
No âmbito da 8ª edição do projeto residente “Era uma vez…”,
a Biblioteca Municipal, em articulação com as Edições Esgotadas,
promoveu, entre os dias 1 e 14 de fevereiro, diversos encontros de
escritores, livros e leituras com os alunos da Educação Pré-Escolar e
do 1º CEB do concelho de Penalva do Castelo.
Nos dias 1 e 4 de fevereiro, o escritor Amadeu Braguês partilhou
algumas das histórias do seu primeiro livro “Ecos do Arco-Iris” com os
alunos dos centros escolares de Sezures e Roriz.
No dia 5 de fevereiro, foi a vez da escritora Violante Saramago
Matos encontrar-se, através do livro “Quinas pelo Mar Fora”, com

abril de 2019

pela comunidade

os alunos de três turmas da EBI de Ínsua (1º/4º A, 1ºB e 2º A). Esta
escritora é filha única de José Saramago, o primeiro autor de língua
portuguesa a receber o Prémio Nobel da Literatura, em 1998, e um
dos escritores mais importantes de toda a literatura portuguesa.
Depois, nos dias 7 e 8, foram cinco as turmas, da EBI de Ínsua e
do centro escolar de Castelo de Penalva, que se “encontraram” com
a escritora Luísa Antunes Paolinelli e se deliciaram com a divertida
história “Piripiri e o caso da estátua desaparecida!”. Luísa Paolinelli tem
raízes viseenses, é docente de literatura na Universidade da Madeira
e é autora/coautora de diversos livros para os mais novos.

Posteriormente, nos dias 12 e 14, a Biblioteca Municipal acolheu os
alunos da Educação Pré-Escolar do concelho (salas da EBI de Ínsua e
Jardins de Infância de Castelo de Penalva, Esmolfe, Roriz e Sezures)
e promoveu o encontro com dois jovens escritores e respetivos livros:
a escritora Mafalda Mota apresentou a história “Ary, o Valente”, uma
história inspirada na vida de um herói real, Aristides de Sousa Mendes,
e que constitui o primeiro livro da coleção “Heróis Sem Capa”; o escritor
José Soares, através do livro “O Coelhinho Pimpão na Mata do Fontelo”, de que é autor e ilustrador, deu a conhecer a história do coelhinho
traquina João Pimpão e das suas aventuras na mata do Fontelo.
“Era uma vez…” é um projeto de promoção
do livro e da leitura direcionado a todos os
alunos da Educação Pré-escolar e do 1º Ciclo
do Ensino Básico do concelho de Penalva do
Castelo. Decorre ao longo do ano letivo, segue
um cronograma próprio e oferece momentos
diversificados de leitura, teatro e a participação
em diversas iniciativas de expressão (oral,
escrita, dramática, plástica e artística), sobre
vários temas do universo infantojuvenil.

Penalva divulga “Produtos de
excelência” na BTL2019
No dia 15 de março, o Município de Penalva
do Castelo, integrado no Stand do Turismo Centro de Portugal e da Comunidade Intermunicipal
Viseu Dão Lafões (CIMVDL), marcou presença
na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), a maior
feira do país dedicada ao sector de Turismo,
numa ação de divulgação e promoção turística
do concelho, com destaque para os “produtos
de excelência” de Penalva do Castelo.
Para além dos materiais de divulgação
turística do concelho, foi disponibilizada uma
prova dos Sabores de Penalva, nomeadamente, a maçã Bravo de Esmolfe, o queijo Serra
da Estrela e o pastel de feijão “Castendo”,
em simultâneo com o momento “Viseu Dão
Lafões”, organizado pela CIMVDL, onde foram
apresentados os projetos:
- Apresentação do Guia Turístico 2019; Gastronomia em Viseu Dão Lafões – Apresen-
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tação de Spot; - Rede Cultural Viseu Dão Lafões; - Turismo Cultural em
Viseu Dão Lafões; - Agenda de Eventos Intermunicipal; - Apresentação
do projeto “Enoturismo na Região Demarcada dos Vinhos do Dão”; Agenda de Eventos Intermunicipal.
A participação neste certame constituiu uma oportunidade de divulgar os produtos endógenos do concelho e todas as suas potencialidades turísticas (patrimoniais, paisagísticas, histórico-culturais, etc.).

"Serei o que me deres…que seja AMOR" é o mote que este ano a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens
promove no âmbito das atividades do mês de abril, dedicado à prevenção
dos maus-tratos na infância.
À semelhança dos demais anos, a Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Penalva do Castelo associa-se à campanha através da realização
de atividades que pretendem promover os direitos das crianças e prevenir
situações que coloquem em causa o seu bem-estar e desenvolvimento, alertando a comunidade para o importante papel que a denúncia poderá ter na
proteção das crianças.
Nesse sentido, apelamos à participação e envolvimento de todos nas
atividades promovidas pela CPCJ ao longo deste mês (programa em www.
cm-penalvadocastelo.pt)
A Presidente da CPCJ
Lucília Santos

escola viva
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27 de janeiro
Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto
A Organização das Nações Unidas (ONU) declarou o dia 27 de Janeiro como Dia Internacional

genocídio nazi: judeus, ciganos, homossexuais,
deficientes físicos e mentais, opositores do regime
nazi, entre muitos outros, pereceram
Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo
da forma mais cruel em nome de uma
ideologia, de um horror sem precedentes
na história mundial.

proferidas por António Martins, formador da Memoshoá para a região Norte e Beiras.
Todas estas atividades contribuíram para compreender as causas do Holocausto, homenagear
a memória das vítimas, refletindo, simultaneamente, sobre as suas consequências, de forma a

O Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo evocou a efeméride através
de várias atividades, nomeadamente projeção na sala de convívio dos alunos da
escola-sede de filmes como “O pianista”,
“O rapaz do pijama às Riscas” e a “Lista de
Schindler”, bem como com duas exposições cedidas pela Associação Memória e Ensino do
Holocausto - Memoshoá*, que estiveram patentes
entre 22 de janeiro e 1 de fevereiro, na escola-sede
do Agrupamento, designadas de : “Sobreviventes
do Holocausto, da libertação à reabilitação” e
“Ser Testemunha”. Também foram elaborados
trabalhos pelos alunos, entre os quais se destaca
o cartaz adotado para estas comemorações.
Os alunos do 9º ano de escolaridade e do ensino secundário participaram em duas conferências

consciencializar os alunos sobre a importância da
defesa dos direitos humanos e a necessidade de
condenar todas as manifestações de intolerância
ou violência baseadas na raça, cor, sexo, de língua,
religião, opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de
qualquer outra situação, no estrito cumprimento
da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
*Nota: Holocausto (em grego: ὁλόκαυστος,
holókaustos: ὅλος, “todo” e καυστον, “queimado”), também conhecido como Shoá (em hebraico:
האושה, HaShoá, “a catástrofe”). Memoshoá – memória do Holocausto.

Teresa Fernandes nº18 11ºA

em Memória das Vítimas do Holocausto, através
da Resolução 60/7, de 1 de dezembro de 2005.
Este dia foi escolhido porque pois celebra a
libertação do principal campo de concentração
nazi, Auschwitz, localizado na Polónia, pelas tropas
da União Soviética.
Também Portugal estabeleceu o dia 27 de
janeiro como o dia em memória das vítimas do
Holocausto.
Foram milhões as vítimas provocadas pelo

O Departamento Curricular de
Ciências Sociais e Humanas

Conferência Teen sobre Empreendedorismo

Numa organização conjunta Comunidade Intermunicipal (CIM) Dão Lafões, Município de Penalva do Castelo e AEPC e no âmbito da 7ª edição
do projeto “Empreendedorismo nas escolas de
Viseu Dão Lafões”, realizou-se, no passado dia 25
de fevereiro, uma Conferência Teen, destinada aos
alunos do ensino secundário profissional, que teve
como objetivo principal proporcionar a estes alunos

o contacto com jovens empreendedores e conhecer
as suas histórias contadas na primeira pessoa.
Para tanto, a conferência contou com a presença
de uma empreendedora local/municipal, Susana
Lopes, que, além de ser trabalhadora por conta de
outrem, criou dois negócios (um supermercado e
uma empresa de animação de eventos), e de um
empreendedor da região de Ovar, Rafael Polónia,

um jovem português mentor e líder de experiências
da Landescape, «empresa que nasceu depois de
duas viagens de bicicleta, que o levaram de Ovar
a Istambul (ida e volta) e de Ovar a Macau e que
o fizeram percorrer mais de 50 países. A vontade
de partilhar com as pessoas alguns dos locais que
tinha conhecido fez com que abandonasse a área
das artes do espetáculo e idealizasse a Landescape».
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ONDE PARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
- Concluído o 1º Ciclo, ingressou na atual
escola-sede do agrupamento, ex-escola C+S, onde
permaneceu 8 anos, até à conclusão do 12º ano. Que
recordações guarda desse tempo?
- Guardo muitas. Não consigo definir muito bem qual
ou quais as principais, mas, de um modo geral, os meus
colegas de escola, a amizade que se faz, que é para
a vida. Fazem-se outras, mas são diferentes. Alguns
professores também me marcaram e ainda hoje tenho
contacto com eles.
- Há algum episódio em especial que não esquece e queira partilhar connosco?
- Já são alguns anos e fui apanhada de surpresa!
Passei aqui muitos bons momentos, lembro-me de, no
meu 9º ano, organizarmos uma exposição no âmbito da
disciplina de Educação Visual e foi muito bem sucedida!
Nessa altura, também integrava o clube de jornalismo e
escrevia alguns artigos para o PENA JOVEM, e foi um
orgulho escrever sobre este evento.
- Seguiu-se o ensino superior no curso de Farmácia. Porquê essa opção?
- Farmácia não foi a minha primeira opção. Esta

foi Fisioterapia, mas não consegui, pois a média não
foi suficiente. Farmácia foi uma segunda opção, e
ainda bem! Ingressei neste curso, adaptei-me, gostei.
A primeira opção não é necessariamente aquilo que
nos define no futuro.
- A formação no ensino superior correspondeu
às suas expetativas?
- Não. Nunca estamos preparados, e ainda bem
que não! Aquilo que nós somos no Ensino Secundário,
o que nos é exigido é completamente diferente. Sei que
hoje as aulas são dadas de forma muito diferente, já
passaram treze anos…, mas, na altura foi um impacto
muito grande: as aulas, os auditórios, a dimensão,…
No entanto, acabamos por nos adaptar, aprendemos
de maneira diferente e correu muito bem. Não temos o

A Escola-sede regista 32 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 12 anos, coube agora a vez a
uma ex-aluna que, após o cumprimento do 1º ciclo na ex-escola
primária de Moinhos de Pepim, desenvolveu aqui o seu percurso
A nossa ex-aluna de
do 5º ao 12º ano, entre os anos letivos de 1997/1998 e 2005/2006,
hoje, quando frequentendo frequentado e concluído o ensino secundário, no curso de
tou o 10ª ano, na
carácter geral do agrupamento 1 – científico-natural.
Escola C+S
Seguiu-se o ensino superior, com a licenciatura em Farmácia
no Instituto Politécnico de Bragança, concluída em 2010.
Atualmente, exerce a atividade profissional de Técnica de Farmácia, em Viseu.
Referimo-nos a Ana Margarida Gomes Nunes, que nos visitou no início deste mês de
abril.
mesmo apoio que temos aqui, mas depois crescemos.
- Estudou em Bragança, no nordeste transmontano. Como correu esse período da sua vida?
- A adaptação inicial foi atribulada, porque não era o curso
que pretendia e porque era a
primeira vez que estava longe
de casa. Quando estamos mais
perto, vimos mais vezes a casa,
estamos com a nossa família,
com os amigos e conseguimos
minimizar as saudades. Inicialmente, isso não foi possível. Era
muito longe, eram três a quatro
horas de viagem de autocarro.
Os primeiros meses foram mais
difíceis, mas depois acabei por
me adaptar e a gostar da cidade
e do curso, onde realmente se
aprende coisas incríveis.
- Aprecia a sua profissão?
Se sim, o que é que mais a
seduz nessa atividade?
- Gosto muito do que faço
atualmente, porque, de uma
maneira ou de outra, acabamos
por ajudar as pessoas. Sou Técnica de Farmácia, e não vendo
só medicamentos. Isso é quase
secundário. Antes de dispensar,
nós fazemos aconselhamentos,
e isso é que é o mais importante
na minha profissão. O contacto com os utentes é uma
experiência incrível e o que se faz atrás de um balcão
de uma farmácia é muito mais do que aquilo se deixa
transparecer.
- Se não tivesse optado por farmácia, que
outra(s) área(s) poderia(m) ter sido opção? Porquê?
- Inicialmente, como disse, seria Fisioterapia, pela
mesma questão: sempre tive uma vontade imensa de
poder ajudar as pessoas em alguma coisa. O “ajudar o
outro” sempre foi a minha principal missão. Acho que
estou a conseguir!
- Pode resumir-nos o ser percurso e experiência
profissional?
- Eu trabalho numa farmácia de grandes dimensões,
que me faz crescer todos os dias. Terminei o curso em

julho de 2010 e comecei a trabalhar logo em agosto.
Foi o meu primeiro local de trabalho e aqui permaneço,
porque gosto. Faz-me crescer todos os dias. É uma
aprendizagem constante pois temos um público bastante
abrangente.
- Se fosse ministra da Saúde, o que faria para
desenvolver ou melhorar o País nesta área?
- É uma pergunta difícil que nunca me foi feita. Há
coisas que mudaria. E a primeira seria a comparticipação
de alguns medicamentos, que cada vez mais é menor ou
mesmo nenhuma. Também é o caso de algumas doenças dermatológicas, onde já se verificam algumas ajudas, mas ainda não é suficiente, pois existem situações
em que é necessária a utilização diária de hidratantes
que não têm qualquer comparticipação. Reconheço que
temos, hoje em dia, uma maior variedade de medicamentos e a preços mais acessíveis. E ainda bem, pois,
caso contrário, haveria pessoas que não conseguiriam
cumprir terapêuticas. E o facto de haver alternativas
genéricas é muito bom para isso. Naquele grupo de
medicamentos de que falo, não há alternativas e não
são comparticipados. Um outro problema constante na
nossa área é a falta de medicamentos, que se dizem
“esgotados”, em que os utentes se veem obrigados a
suspender terapêuticas de anos por esta falha. É algo
que deveria ser minimizado.
- Que ligação mantém com a sua terra (Quinta
da Vinha) e Penalva do Castelo?
- A ligação é muito boa, é como o cordão umbilical.
Atualmente trabalho em Viseu, mas Penalva do Castelo
é onde estão os meus pais, a minha família, toda a gente
que está ligada a mim. Portanto, sempre que posso,
estou cá. As minhas folgas semanais são na minha
terra natal. Em Viseu, tenho a relação profissional; em
Penalva, a relação emocional.
- Como ocupa os seus tempos livres?
- Os meus tempos livres não são muitos, mas,
sempre que posso, gosto de praticar algum desporto,
fazer caminhadas, correr… Gosto de visitar locais novos,
de conhecer o meu país, o que tenho tentado fazer,
numa primeira fase. Se tivesse mais oportunidades,
viajaria mais.
- Obrigada pela disponibilidade e bom trabalho!
Entrevista conduzida por:
Jéssica Rodrigues e Juliana Sousa, 10ºB
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AEPC PARTICIPOU NA XXVIII FEIRA-FESTA DO PASTOR
E DO QUEIJO DE PENALVA DO CASTELO
O AEPC participou na última edição da
Feira-Festa do Pastor e do Queijo, evento
que decorreu nos passados dias 9 e 10 de
fevereiro, nesta Vila.
Continua na página 16

Dia Mundial da Árvore/Floresta
No dia 21 de março, os alunos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo de
todo o Agrupamento procederam à comemoração do Dia Mundial da Árvore/
Floresta, ouvindo canções e histórias que os sensibilizavam para a preservação
da floresta.
Neste contexto, ao longo do mês de março, em sala de aula, os alunos
procederam à sementeira de carvalhos, pinheiros e de outras plantas que,
posteriormente, levarão para casa para plantarem no quintal de cada um.
Os alunos serão incentivados a cuidarem e protegerem aquelas árvores/
plantas, contribuindo, desta forma, para a manutenção da vida na Terra.

Educação para a Saúde no 1º CEB
A turma do 1.º e 4º A da EBI trabalhou durante o mês de fevereiro o tema «Mês da Amizade». O trabalho culminou numa sessão fotográfica.

ESCOLA VIVA
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PRODUTO 20/03/2019
Nome
Diogo Tomás R. Couto *
João Pedro F. Monteiro *
Sandra Isabel G. Nunes *

No dia 9 de janeiro, realizou-se na escola-sede a 2ª Eliminatória
das XXXVII Olimpíadas Portuguesas de Matemática.
Eis a listagem dos alunos que foram apurados para esta eliminatória:
Categoria Júnior (6º e 7º anos)
Aluno
Dinis Simão Duarte Santos

Ano/Turma
7ºA

Categoria A (8º e 9º anos)
Aluno
Diana Gonçalves D’Amil

Ano/Turma
9ºB

ATARI GO
Nome
Leonardo Gonçalves
Marco Baéce
Tiago Melo Rodrigues
Diogo Tomás Couto **
João Artur F. Almeida *
João Pedro Monteiro **
Sandra Isabel Nunes **
Tiago Gomes Carvalho *

		SECUNDÁRIO
Nº
5
10
17

Turma
A
A
A

20/03/2019		
Nº
11
14
22
5
7
10
17
19

Turma
A
A
A
A
A
A
A
A

Ano
11º
11º
11º

CAMPEÃO
VICE-CAMPEÃO

SECUNDÁRIO
Ano
10º
10º
10º
11º
11º
11º
11º
11º

CAMPEÃO
VICE-CAMPEÃO

Categoria B (Ensino Secundário)
Aluno
Leonardo M. S. P. Gonçalves

Ano/Turma
10ºA

Apenas o nosso aluno Dinis Santos compareceu para realizar esta
prova.
O nosso agradecimento pelo empenho e dedicação deste aluno!
A Final Nacional decorrerá de 4 a 7 de abril no Agrupamento de
Escolas Sebastião da Gama, em Setúbal.
Infelizmente, o nosso olímpico não ficou apurado para a Grande Final!
Mas ainda terá, de certeza, ao longo do seu percurso escolar, outras
oportunidades!
Os enunciados das provas, bem como as sugestões para a resolução dos problemas, estão disponibilizados na página http://olimpiadas.
spm.pt/

10º CAMPEONATO DE JOGOS MATEMÁTICOS
NÍVEL ESCOLA (3º CEB e SECUNDÁRIO)
Mais uma vez, o grupo de professores de Matemática organizou,
na Escola, o Campeonato de Jogos Matemáticos.
Assim, nos dias 13 e 20 de março, realizaram-se as eliminatórias
para o 3º CEB e Ensino Secundário, respetivamente.
Ao longo do ano, nas tardes de quarta-feira, funcionou o Clube de
Jogos Matemáticos, onde os alunos puderam realizar os treinos de
preparação. Além disso, na Sala de Convívio, os alunos tinham ao seu
dispor os tabuleiros dos jogos para treinarem livremente.
Seguidamente, apresentamos a lista dos participantes.
RASTROS 13/03/2019			3º CEB
Nome
Dinis Simão Santos
Tiago Ferreira Gomes
Afonso de Pina Claro
Pedro Sequeira
Luís Fernandes Claro *
Simão Pedro Santos *

AVANÇO

Turma
A
B
C
C
C
C

Ano
7º
7º
7º
8º
9º
9º

VICE-CAMPEÃO

CAMPEÃO

13/03/20189			3º CEB

Nome
Anabela A. Martins
Daniela Loureiro Costa
Gonçalo F. Almeida
Diogo A. Oliveira
António Pedro Pais
Simão Pereira Matos

AVANÇO

Nº
7
20
1
11
11
19

20/03/2019

Nome
João Artur F. Almeida *
Tiago Gomes Carvalho *
Vítor A. Ferreira
Manuel de Sousa

Nº
1
6
7
7
1
17

Turma
A
A
B
C
C
C

Ano
7º
7º
7º
7º
8º
8º

VICE-CAMPEÃO

CAMPEÃO

		SECUNDÁRIO
Nº
7
19
20
10

Turma
A
A
A
D

Ano
11º
11º
11º
11º

VICE-CAMPEÃO
CAMPEÃO

PRODUTO 13/03/2019			3ºCEB
Nome
António Pedro Pais**
Luís Fernandes Claro *
Simão Pedro Santos *

Nº
1
11
19

Turma
C
C
C

Ano
8º
9º
9º

CAMPEÃO
VICE-CAMPEÃO

Nas eliminatórias foi apurado um aluno por jogo e por nível de
ensino para representar a Escola Básica e Secundária de Penalva do
Castelo no 15º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos. Assim,
tivemos os seguintes alunos a representar a nossa Escola:
RASTROS (3ºCEB): Pedro Sequeira, 8ºC; AVANÇO (3ºCEB):
Simão Matos, 8ºC; AVANÇO (SECUNDÁRIO): Tiago Carvalho, 11ºA;
PRODUTO (3ºCEB): António Pedro Pais, 8ºC; PRODUTO (SECUNDÁRIO): Diogo Couto, 11ºA; ATARI GO (SECUNDÁRIO): João Pedro
Monteiro, 11ºA
Dando cumprimento ao Plano Anual
de Atividades do Grupo 500, na pretérita
manhã do dia 29 de março, pelas 8 horas, acompanhados pelos professores
Eduarda Teixeira e Rui Matos, os nossos
representantes rumaram até à cidade da
Maia para, uma vez mais, marcar presença no 15º Campeonato Nacional de Jogos
Matemáticos.
Depois de um ano de intensos treinos,
a expectativa de alcançar o pódio era
grande. Os nossos alunos alcançaram
bons resultados, como se pode verificar
nas tabelas seguintes. É de salientar, no
(Continua na página 16)
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VISITA DE ESTUDO A BELMONTE
No dia 2 de abril, os alunos do 8º ano, no
âmbito das disciplinas de EMRC, História e
Geografia, rumaram até terras de Pedro Álvares Cabral – Belmonte.
O dia estava primaveril e a viagem agradável, por entre paisagens graníticas da Beira
Interior.
Em Belmonte e divididos em grupos/turma,
visitámos de forma alternada os vários espaços
museológicos que abarcam várias temáticas.
No Eco – museu do Zêzere, contactamos
com o percurso do rio, desde a sua nascente,
nos Cântaros – Serra da Estrela, até à sua foz
no Tejo – Constância. Aqui, somos sensibilizados para a preservação do ambiente.
O museu do Azeite deu-nos a conhecer
as técnicas da produção de azeite, desde a
apanha até à extração, num lagar tradicional.

Ao percorremos as estreitas ruas da vila,
pudemos subir até ao Castelo, construção do
séc. XIII, de onde contemplámos o vasto horizonte e o Foral Manuelino atribuído à vila. Junto ao castelo, visitámos a igreja de S. Tiago,
belíssimo exemplar da arquitetura românico-gótica. Nesta igreja, encontra-se o Panteão

dos Cabrais, onde
repousam os restos
mortais de alguns
elementos da família dos Cabrais.
Ligado a esta
família e na casa
onde viveu Pedro
Álvares Cabral, é
hoje o Museu das
Descobertas, museu moderno, onde as novas tecnologias
permitem o contacto virtual com a época dos
Descobrimentos. A “viagem” começa no porto
de Lisboa e acaba no Brasil, onde podemos
contactar com a cultura deste país.
Belmonte é também terra de judeus e a comunidade criptojudaica tem especial relevância

nesta localidade, comunidade que ao longo
dos séculos soube e foi capaz de manter a sua
identidade. Visitámos o museu Judaico, onde
estão expostos alguns símbolos associados ao
judaísmo e aspectos da vida e da cultura dos
judeus. Culminámos o contacto com esta comunidade no seu templo de culto – a Sinagoga.
Calcorreámos as ruas estreitas de Belmonte, almoçámos na frescura do jardim da vila,
admirámos as casas tradicionais, respirámos
história. Foram decerto momentos agradáveis
e enriquecedores para todos nós! O balanço
final é positivo, não só em termos de aquisição
de conhecimentos, mas também em termos
de convívio, pois permitiu fortalecer os laços
entre os alunos e com os professores.
Professor Agostinho Santos

MATEMÁTICA DO 2º CEB
Ao longo do 2º período, na Escola
Básica da Ínsua realizaram-se algumas
atividades no âmbito do Plano Anual de
Atividades - disciplina de Matemática
do 2º CEB, a saber: concurso Canguru Matemático, Campeonato de Jogos
Matemáticos a nível de escola e a nível

nacional.
No dia 27 de março, realizou-se o
concurso Canguru Matemático, tendo
como objetivos fomentar maior capacidade de raciocínio e desenvolver o gosto
pela Matemática.
Nesta atividade, os alunos resolveram

Os três alunos que representaram o 2º CEB no CNJM, na Maia

uma prova de escolha múltipla que incluía problemas com graus de dificuldade
crescente, elaborada pelo Departamento de Matemática da Universidade de
Coimbra.
Ainda neste período, os alunos participaram com grande entusiasmo no
Campeonato de Jogos Matemáticos a
nível de escola, com os seguintes jogos:
Gatos e Cães, Produto e Rastros. Este
campeonato teve uma forte adesão por
parte dos alunos, que disputaram o primeiro lugar em cada jogo, no sentido de
serem selecionados para o Campeonato
a nível nacional. O vencedor do jogo
Gatos e Cães foi o aluno Tomás Cabral,
do Produto foi a aluna Beatriz Garcia e
do Rastros foi a aluna Leonor Carvalho,
todos do 6ºB. Estes alunos deslocaram-se à cidade da Maia, no dia 29 de março,
onde representaram de forma honrosa
a nossa Escola.
As professoras de Matemática do 2º ciclo

abril de 2019
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TEATRO INTERATIVO

No âmbito da disciplina de Inglês no 1º ciclo, a escola recebeu, no dia 8 de março, a plataforma de criação teatral Círculo de Giz, que
apresentou a peça de teatro “John and the enchanted forest”.
Continua na página 16

Cantar de Reis
Para manter viva a tradição, no dia
7 de janeiro, os alunos da educação
pré-escolar (EPE) e do 1.º ciclo, da
EBI, de coroa na cabeça, saíram à
rua cantando a “História dos Três Reis
Magos” com alegria e entusiasmo.
No período da manhã, foram à
escola-sede e, no período da tarde,
deslocaram-se à Câmara Municipal e
ao Lar da Santa Casa da Misericórdia
de Penalva do Castelo.

CARNAVAL

(Continua na página 16)

escola viva
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AEPC PARTICIPOU NA XXVIII
FEIRA-FESTA DO PASTOR E DO
QUEIJO DE PENALVA DO CASTELO
(Continuação)
O AEPC marcou presença com um espaço próprio no recinto da
Feira-Festa, onde se destacou uma mostra-venda de sopas e de
produtos alimentares confecionados pelos alunos dos cursos CEF
de Cozinheiro e profissional de Técnico de Cozinha/Pastelaria, no
âmbito das respetivas atividades de formação técnica.
Por seu lado, os alunos da educação pré-escolar e do primeiro
ciclo de todo o concelho, orientados pelas educadoras de infância,
professores do primeiro ciclo e professores das atividades de enriquecimento curricular, aderiram novamente ao convite da Câmara
Municipal de Penalva do Castelo e empenharam-se na elaboração
de diversos trabalhos alusivos ao tema do queijo e da pastorícia, o
que muito valorizou o espaço onde decorreu esse evento estruturante do nosso concelho que é a Feira-Festa do Pastor e do Queijo.

abril de 2019

TEATRO INTERATIVO
(Continuação)

Esta atividade proporcionou aos alunos uma experiência diferente
de contacto com a aprendizagem da língua inglesa através de uma
narrativa e jogos dramáticos. Sendo uma peça de teatro interativa,
os alunos tiveram a oportunidade de participar no desenvolvimento
da história, seguindo as diversas pistas para ajudar John e Laura a
quebrar o feitiço da terrível bruxa. Foi uma forma diferente e dinâmica
de aplicar e praticar conteúdos trabalhados na disciplina: animais,
comida, preposições de lugar, estações do ano, partes do corpo,
números, dias da semana, cores, etc.
Depois da peça de teatro, alguns alunos revelaram ainda as
suas capacidades artísticas, ilustrando cenários da peça que foram
divulgados num livro digital no blog da disciplina.
Aproveitamos este espaço para felicitar os atores Emanuel Rodrigues e Margarida Dias, que conduziram brilhantemente as crianças
numa narrativa encantadora, bem como os alunos que participaram
ativamente na peça e nas atividades pós-peça.

Cantar de Reis
Vou contar-vos a história
De três Reis muito importantes
Viviam nos seus castelos
Cheios de ouro e diamantes.
Mas olharam para o céu
Numa noite muito escura
Avistaram uma estrela
E partiram com bravura.
Seguiram aquela estrela
Muitos dias sem parar
Encontraram o Jesus
A quem foram adorar.
Decidiram ofertá-lo
Cada um com seu tesouro
Os presentes foram eles
Mirra, incenso e ouro.
A estrela ensinou-os

A encontrarem o caminho
Pra poderem adorar
Quem nasceu tão pobrezinho.
Nunca mais eles esqueceram

Tinham por nomes Gaspar
Baltasar e Belchior.
Nunca mais eles esqueceram
Essa história de amor

Ah… ah… ah…
Ah…
ah… ah
(cantar durante o resto da
canção)

Tinham por nomes Gaspar
Baltasar e Belchior.
Essa história de amor

A estrela ensinou-os
A encontrarem o caminho
Pra poderem adorar
Quem nasceu tão pobrezinho.
Nunca mais eles esqueceram
Essa história de amor

(Continuação da página 13)

Tinham por nomes Gaspar
Baltasar e Belchior.
Foram momentos agradáveis e os alunos deliciaram-se com as guloseimas que
receberam.

Carnaval na
EBI (Continuação)
Para reviver o Carnaval, no dia 1 de março, os alunos do 1.º
Ciclo e da Educação
Pré-escolar da EBI
vieram fantasiados de
casa, envergando trajes de acordo com os
seus gostos e preferências. Não faltaram
palhaços, princesas,…
e nem serpentinas e
confetes pelo ar.
Foi uma tarde divertida, com muita
música, animação,
danças e brincadeiras.

ensino secundário, o aluno Diogo Couto, do 11ºA, que participou na
Fase Final e conseguiu um brilhante 3º lugar no jogo do Produto.
Decorridos os jogos, regressámos a Penalva, onde chegámos por
volta das 20 horas, com muito cansaço, mas também com alegria e
satisfação pelo desempenho conseguido.
Muitos parabéns a todos os envolvidos em mais uma atividade
dinamizada pelo grupo de Matemática!

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

Escola viva
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“A Importância da infância na vida de qualquer indivíduo”
No âmbito da disciplina de Psicologia B,
“Relações Precoces”, realizámos um conjunto de conversas com grupos de pessoas de
diferentes faixas etárias, desde as crianças

do pré-escolar, com 5 anos, até aos idosos do
Lar da Sta. Casa da Misericórdia, com intuito
de percebermos a importância da infância nas
nossas vidas.
As questões pretendiam analisar a importância do tempo que os pais passaram e
passam com os seus filhos, se desenvolviam
e desenvolvem com eles atividades coletivas,
em família, se havia e há participação nas
rotinas familiares.
As crianças foram as mais extrovertidas
e assumiram que são felizes, preferem os
jogos tradicionais que implicam convívio entre
pessoas (jogo das cadeiras, dominó e jogar
à bola), em vez de jogos virtuais. As crianças
sentem-se amadas e bastante seguras. As
atividades que fazem com os pais são bastante variadas, desde jogos tradicionais até aos
passeios e à leitura de histórias; no entanto,
nenhum referiu que jogavam jogos no telemóvel ou computador, o que é incrível, pois isso

mostra que os pais têm consciência das
consequências que isso pode acarretar
para os seus filhos.
As crianças revelaram-se bastante sentimentais, pois quando lhes
perguntámos o que elas fariam se vissem alguém triste,
responderam que iriam ajudar, dar abraços e beijinhos.
Isto demonstra que os pais
sempre lhes deram carinho
e proteção e que, quando se
sentem tristes e inquietos, os
pais estão lá para os tranquilizar e dar segurança.
Foi-lhes proposto o desafio de realizarem um desenho
sobre algo que elas gostassem.
À medida que a faixa etária foi aumentando, os interesses dos jovens começou a

divergir. Começaram a salientar as questões
materiais e as atividades com os seus grupos
de pares como sendo o mais importante,
o que é perfeitamente normal na adolescência.
Dando um salto no tempo, os nossos
idosos reconheceram que hoje os valores
mudaram e que, apesar de haver situações injustas e desonestas, vive-se hoje
muito melhor do que na sua juventude
e mesmo na idade adulta. Há hoje mais
condições para o diálogo entre pais e filhos
e mais bem-estar.
Todos, sem exceção, salientaram
que os sentimentos e os laços familiares
que se mantêm ao longo da vida são
essenciais para uma vida feliz, segura e
equilibrada.
Alunos do 12º A,
disciplina de Psicologia B

“O livre-arbítrio na Ação Humana”:
uma questão para refletir!
O livre-arbítrio é uma noção que nos remete para a questão da nossa liberdade. Será
que nós temos a possibilidade de escolha e
de autodeterminação em relação às nossas
ações? Será que o que nós fazemos, os nossos atos são voluntários, autónomos e independentes de qualquer constrangimento? O
livre arbítrio corresponde a uma vontade livre
e responsável de um sujeito/agente racional.
Mas será que podemos assumir a liberdade
de decisão no nosso dia a dia?
O problema do livre-arbítrio tem sido alvo
de vários debates ao longo da história da
Filosofia e consiste em saber se a liberdade
humana, em termos de possibilidade de optar,
é ou não compatível com outras forças que a
parecem anular.
No debate entre vários pensadores aparecem três teorias que defendem teses diferentes. Umas negam que exista liberdade nas
nossas ações, outras defendem a liberdade
da vontade humana. A tese determinista,
compatibilista e libertista assumem-se com
pontos de vista diferentes em relação a esta
questão do livre - arbítrio.
Há duas teorias radicalmente opostas:

- O determinismo radical, que defende
que não existe livre-arbítrio, nega portanto a
possibilidade de podermos tomar decisões
sobre a nossa vida de forma autónoma, livre
e consciente, o que implica a total desresponsabilidade de cada um de nós no que nos vai
acontecendo ao longo da vida. Estes defendem que o universo obedece a leis causais
invariáveis e as nossas vidas estão também
determinadas por forças exteriores a nós, ou
seja, estaremos sujeitos a forças transcendentes que regem as nossas vidas.

- A teoria do libertismo, que defende o livre-arbítrio e considera que todos nós temos o
poder deliberativo sobre a nossa vida. Somos
responsáveis por tudo o que fazemos porque
decidimos de forma consciente, livre e voluntária o curso da nossa vida. Por outro lado,
o compatibilismo é uma teoria que aceita o
determinismo no mundo natural, mas defende
que há liberdade e responsabilidade na ação
humana e afirma que um ato pode ser, em
simultâneo, livre e determinado e este faz
a distinção entre ações livres que resultam
da nossa vontade sem inferência de outrem,
resultam dos nossos desejos e da nossa personalidade e entre as ações não livres que
resultam de ações causadas ou que somos
forçados a escolher ou agir, por força de condicionalismos da vida e das circunstâncias em
que nos vamos encontrando.
Será que temos liberdade de escolha?
Qual a sua opinião?
Já tinha pensado nisso?
Sente-se livre?
Patrícia Carvalho, 10º B
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Greves afetaram escolas
do AEPC
Convocada pela Federação de Sindicatos
da Administração Pública, como reivindicação
por aumentos salariais, a Greve da Função
Pública (Pessoal Docente e Não Docente) dos
passados dias 14 e 15 de fevereiro também
se fez sentir no nosso Agrupamento. O nível
de adesão foi mais expressivo no dia 15 e a
nível do pessoal não docente, de 62%, o que
motivou o encerramento das atividades letivas
da EBIÍnsua durante todo o dia e da escola-sede no período da tarde.
Por sua vez, nos dias 21 e 22 de março,
o Pessoal Não Docente voltou a manifestar o
seu descontentamento com a adesão a nova
greve, exigindo aumentos salariais para todos
os trabalhadores, bem como a integração dos
funcionários a tempo total e parcial que cumprem funções necessárias ao funcionamento
das escolas e a criação de uma carreira específica. Entre nós, a adesão foi de 17,3% no
dia 21 e de 58,7% no dia 22, o que originou a
interrupção das actividades letivas na escola-sede no período da tarde.

Visitas de estudo
Neste 2º período, realizaram-se as seguintes visitas de estudo:
- Os formandos dos cursos profissionais
de Técnico de Manutenção Industrial – variante Eletromecânica (meia turma 10ºC) e
de Eletrotecnia – 1º e 2º ano (turma 11ºD e
meia turma 12ºB) puderam complementar a
formação que lhes é proporcionada na escola
com a visita, realizada no passado dia 29 de
janeiro, a empresas de referência no panorama industrial nacional, localizadas na região
de Águeda, como La Pecol, de máquinas e
ferramentas,
- No dia 11 de março, os alunos do CEF de
Cozinheiro – turma 9ºD, dos cursos profissionais de 3º ano (Eletrotecnia e Cozinha/
Pastelaria) e alguns alunos do 12º ano regular
dirigiram-se à estância de ski da Serra da
Estrela com o objetivo de participarem numa
jornada de desportos de inverno, evento que
foi promovido pela disciplina de Educação
Física (ver notícia neste jornal).
- No âmbito das atividades da nova área
curricular de Cidadania e Desenvolvimento,
os alunos da turma 7ºB viajaram até à vila
lafonense de Vouzela, no dia 12 de março,
para participarem numa jornada de exploração
da vila e de reflorestação da natureza, severamente atingida naquele território aquando
do dantesco incêndio de outubro de 2017 (ver
notícia neste jornal)
- Os alunos dos cursos profissionais
de Técnico de MI – Eletromecânica (meia
turma 10ºC) e de Auxiliar de Saúde (turma
11ºC) participaram nas 1ª Jornadas do Ensino
Profissional da Escola Secundária de Viriato

escola viva

– Viseu, no passado dia 15 de março, no âmbito da componente técnica do curso, tendo
assistido a workshops formativos relacionados
com a respetiva área de formação.
- No dia 28 de março, os alunos dos cursos
da área de hotelaria e restauração (CEF de
Cozinheiro – turma 9ºD, cursos profissionais de Técnico de Restaurante/Bar – meia
turma 10ºC e Técnico de Cozinha/Pastelaria – meia turma 12ºB) dirigiram-se à Escola
de Hotelaria e Turismo de Coimbra, onde
participaram em workshops alusivos à área
profissional que frequentam, complementando
assim a formação que recebem na escola no
âmbito da componente técnica.
- Contextualizados pelas atividades das
disciplinas de História e EMRC, os alunos das
turmas do 8º ano rumaram à vila raiana (perto
da fronteira com Espanha) de Belmonte, no
passado dia 2 de abril, onde puderam conhecer e visitar o castelo, o panteão dos Cabrais
(Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil,
é o membro mais famoso), os Museus das
Descobertas e o Judaico (Belmonte é a localidade portuguesa com maior expressividade
a nível da cultura judaica), além da Sinagoga
e do Centro de Interpretação do Vale do rio
Zêzere. (Ver texto neste jornal)
- No âmbito da disciplina de Matemática A
e na perspetiva de acautelarem o respetivo futuro, em termos de formação pós-secundário,
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os alunos de Ciências e Tecnologias do 12º
ano puderam visitar a Base Aérea de Monte
Real, na região de Leiria, no dia 3 de abril.
- No dia 4 de abril e por iniciativa dos Serviços de Psicologia e Orientação, no âmbito
do respetivo programa de orientação escolar e
profissional dos alunos, os do 11º e do 12º ano
regular e profissional viajaram até à FIL – Feira
Internacional de Lisboa, onde puderam visitar
a “FUTURÁLIA 2019” – Feira de Educação,
Formação E Orientação Educativa.
- No último dia deste 2º período e no âmbito
das atividades da disciplina de Ed. Moral e Religiosa Católica, 35 alunos do 9ºano rumaram a
Santiago de Compostela, na região espanhola
da Galiza, tendo regressado no dia seguinte

TARDE DE TEATRO
No âmbito das atividades da disciplina de
Português, as turmas do 10º e do 11º ano
regular e profissional deslocaram-se até ao
Auditório Municipal de Vila Nova de Paiva,
com o propósito de assistirem à representação
dramática de obras literárias que são objeto de
estudo na disciplina de Português. Na tarde
de 17 de janeiro, coube aos alunos do 10º ano
assistirem à “Farsa de Inês Pereira”, do nosso
primeiro grande dramaturgo Gil Vicente, enquanto na tarde de 20 de fevereiro chegou a vez
dos alunos do 11º ano com a obra “Os Maias”,
romance emblemático de Eça de Queirós.

Alunos do 10º Ano

1, 2, 3…
ERA UMA VEZ
Dando continuidade ao Projeto "1,
2, 3…Era uma vez", durante o segundo
período foram apresentadas as seguintes
histórias: “O Livro dos Medos”, “Um
gato na Árvore” e “ O Pequeno Trevo”.
As mesmas foram do agrado de
crianças e adultos, incentivando ao diálogo
e partilha de ideias/ valores.
As Educadoras de Infância
Paula Lucas e Maria Manuel

Escola viva
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ANDEBOL INFANTIL
NO A.E.P. C.

No início deste ano letivo, o Clube do Desporto Escolar do nosso
Agrupamento ofereceu aos alunos do género masculino, nascidos
entre 2006 e 2008, a possibilidade de frequentarem um grupo de
Andebol. Deste modo, o Clube do Desporto Escolar passou a ter em
funcionamento dois grupos/equipas de Andebol, um de Infantis B e
outro de Juvenis. Esta modalidade apresenta alguma tradição no
Concelho de Penalva do Castelo e na nossa escola, onde têm sido
alcançados bons resultados.

Pelo número de alunos que regularmente frequentam os treinos,
pelo interesse despertado e também pelo entusiasmo e empenho
manifestado, foi sem dúvida alguma uma aposta certeira a criação
deste grupo/equipa.
Em termos desportivos, os resultados conseguidos até agora são
bastante promissores, encontrando-se a liderar a série em que estão
inseridos. Na segunda fase da competição, os jogos vão ser disputados com as equipas que ficaram classificadas nos lugares cimeiros
da outra série.
A emoção vai ser ainda maior e o esforço que vai ser solicitado aos
nossos alunos/jogadores vai estar em níveis elevados.
No final, o mais importante é que os nossos alunos pratiquem desporto de forma sã e com regularidade, que ocupem os seus tempos
livres de forma saudável, convivam entre eles e com alunos de outras
escolas, fazendo novos amigos, tornando-se cidadãos mais completos!
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CORTA-MATO DISTRITAL
E MEGA ATLETA
Duas das provas marcantes do Desporto Escolar, que todos os anos
se realizam e envolvem um elevado número de alunos a nível distrital
e nacional, são o Corta-mato e o Mega Atleta. São duas manifestações
desportivas muito aguardadas pelos alunos que mais gostam deste
género de competições.

Este ano o AEPC participou com 54 alunos no Corta-mato distrital
e 28 alunos no Mega Atleta Distrital. Foram dois momentos em que
os alunos aproveitaram para estabelecerem laços de amizade com
colegas de outras escolas e competirem de forma saudável, demonstrando as suas capacidades físicas.
Ao contrário dos anos anteriores, não tivemos alunos no pódio, mas os resultados conseguidos foram positivos, havendo alguns

O Professor responsável: António Fortuna

alunos classificados em 4º lugar e, colectivamente, o AEPC ficou na
parte superior da tabela classificativa.
Apesar de não termos alunos medalhados, o certo é que a sua
participação foi exemplar, pois os objetivos que subjazem ao Clube
do Desporto Escolar foram atingidos.
O Coordenador do Clube do Desporto Escolar: António Fortuna

ENTREGA DOS DIPLOMAS
DELF-SCOLAIRE 2018
Os dezoito alunos que realizaram com sucesso os diferentes níveis de exame DELF, A2 e B2, em maio de 2018, tiveram
o privilégio de receber o respetivo diploma no passado dia 16
de janeiro, na escola secundária de Viriato - Viseu.
O nosso agrupamento de escolas assegurou o transporte e
os mesmos foram acompanhados pela professora responsável
pela atividade. Após a cerimónia de entrega dos diplomas,
pelas diferentes personalidades convidadas para o efeito,
fomos agraciados com um saboroso lanche, oferecido pela
escola anfitriã e tivemos a oportunidade de degustar algumas
iguarias tipicamente francesas, tal como os tão famosos e
saborosos queijos.
A todos desejamos as maiores felicidades e uma boa
Páscoa!

linhas de escrita
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Que opinião têm os nossos alunos sobre
a educação e o seu sistema de ensino?
Fala-se muito sobre o “sistema de ensino
ideal”. A questão é muito discutível e, na
nossa opinião, para se atingir esse ideal é
necessário um maior investimento nos jovens
estudantes e não apenas nas suas classificações académicas. Deste modo, consideramos
que o sistema de ensino que mais se aproxima
desse “ideal” é o finlandês.
O sistema de ensino finlandês caracteriza-se pela multidisciplinaridade, criatividade,
avaliação flexível, diversificação de métodos
e aprendizagem autónoma. Na Finlândia,
investe-se nos jovens, proporcionando-lhes
determinadas regalias, que depois são aproveitadas em todos os domínios pela sociedade.
Este tipo de ensino contrasta com o ensino
português, na medida em que este, por sua
vez, continua a valorizar a memorização e o conhecimento teórico, centrando-se apenas nas
classificações obtidas pelos alunos, o que nem
sempre espelha outras características e capacidades. Não tende a desenvolver o espírito
crítico e a inovação, o que lhes proporcionaria
uma mente mais aberta e apta para a vida.
Trata-se de um problema educacional e
cultural, que aparece também retratado n’Os
Maias de Eça de Queirós. Por um lado, apresenta-se um modelo de educação moderno, “à
inglesa”, que tem como protagonista Carlos da
Maia, e que, na nossa opinião, espelha algumas das características do sistema finlandês.
Por outro, confrontamo-nos com um modelo
mais tradicional, “à portuguesa”, aplicado a
Eusebiozinho, que, em alguns momentos
nos reporta para a atualidade. Enquanto o
modelo “à inglesa” valoriza a ordem, o rigor, a
disciplina, a criatividade, a prática e o contacto

com a natureza, o outro, “à portuguesa”, é
protecionista, chantagista, desmotivador e faz
apelo à memorização e à teoria, isolando-se
da realidade.
Por isso, na nossa opinião, a educação “à
inglesa” n’Os Maias preconiza um sistema de
ensino moderno, à maneira dos finlandeses,
enquanto o modelo tradicional, “à portuguesa”,
enferma dos mesmos problemas com que
nos debatemos no atual sistema de ensino
português.
Trabalho realizado por: Carolina Vitória,
João Almeida, Mara Almeida,
Teresa Fernandes – 11ºA

O ensino finlandês é caracterizado por
integrar nos currículos dos alunos, simultaneamente, experiências da vida real, conceitos
abstratos e artes. As salas de aula finlandesas
são pequenas, com um ambiente íntimo e
relaxado; as turmas têm, cada uma, cerca de
20 alunos e estes tratam os professores pelo
primeiro nome. Os alunos finlandeses têm menos aulas expositivas durante o dia, mais tempo
para atividades de projeto e para aprofundar
as aprendizagens. Na Finlândia, o sistema de
educação tem como base a confiança que o governo tem nas escolas e nos seus professores,
o que se verifica no facto de cada uma gozar da
liberdade de desenhar o seu próprio currículo.
Na nossa opinião, este sistema educacional
assemelha-se com o modelo de educação “à
inglesa”, refletido n’”Os Maias”, no que respeita
à vitalidade, dinamismo, criatividade, imaginação e capacidade crítica ou argumentativa. No
entanto, contrasta com o modelo tradicional e

conservador português, também refletido n’”Os
Maias”, na medida em que aquele se caracteriza pela desvalorização da criatividade e do
juízo crítico, pela passividade e apatia.
Quando analisamos a atualidade, verificamos que o sistema português atual também
diverge do finlandês, uma vez que o primeiro
é inspirado no cartesianismo, privilegiando
as competências racionais dos estudantes
e evitando os seus aspetos emocionais e
artísticos, assim como as suas visões humanistas do mundo. Em Portugal, a educação
não equilibra a razão e a arte, não permite o
desenvolvimento das competências criativas
dos alunos. Isto tem como consequência a
formação de alunos dependentes e passivos.
O ensino finlandês não formata os seus alunos
para estudar apenas para testes e exames,
fazendo com que os alunos perspetivem uma
aprendizagem ativa, crítica e autónoma.
Por isso, na nossa opinião, o método de
ensino mais adequado aos jovens da atualidade é o finlandês, uma vez que este cumpre
o objetivo de formar os alunos, permitindo-lhes adquirir conhecimentos a longo termo,
práticos, capazes de resolver os problemas
do quotidiano, mesmo que o seu objetivo
não seja prosseguir estudos universitários.
Outra razão que nos leva a preferir o método
de ensino finlandês é o facto de este não dar
uma visão depreciativa de nenhum curso e
considerar todas as áreas importantes para
a formação integral dos indivíduos.
Texto de: Ângela Sales, Carolina Rodrigues,
Kassandra Almeida, Lara Grilo, 11ºA
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OFERTAS FORMATIVAS QUALIFICANTES NO AEPC
A par da oferta formativa do chamado regime regular, em que se incluem a educação pré-escolar, o 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico e
os cursos científico-humanísticos do ensino secundário, o AEPC – Agrupamento de Escolas
de Penalva do Castelo proporciona igualmente
outra oferta - o ensino qualificante (cursos de
educação e formação e profissionais) – que,
além da componente de formação/educação,
confere também um nível de qualificação profissional, à luz do QEQ – Quadro Europeu de
Qualificações, que contribui para a elevação
do nível de qualificação / profissionalização da
população jovem que as frequenta.
No final deste 2º período, o conselho de
turma / equipa pedagógica de cada curso
fez o apuramento das horas de formação
cumpridas em cada disciplina e reorganizou o

horário semanal de cada curso, de forma que
os alunos estejam em condições de iniciarem,
retomarem ou concluírem a componente
obrigatória e indispensável da formação em
contexto de trabalho, o designado estágio em
empresa ou entidade relacionada com a área
profissional de cada curso.
Os formandos do CEF – curso de educação e formação de Cozinheiro(a), de tipo
3 (um ano de duração), com 1218 horas de
duração, concluirão as componentes sociocultural, científica e tecnológica no início de
junho e iniciarão de imediato a componente
prática em empresa, até ao final de julho, com
a duração de 210 horas.
Por sua vez, os seus colegas dos cursos
profissionais, com 3200 horas de duração
(3 anos), estarão também em condições de

cumprirem, todos os cursos, a componente
prática em empresa logo que terminem as
atividades formativas na escola: os cursos de
3º ano (Técnico de Eletrotecnia e Técnico de
Cozinha/Pastelaria) ainda no mês de maio e
até final de julho; os cursos de 1º ano (Técnico
de Restaurante/Bar e Técnico de MI – Eletromecânica) e 2º ano (Técnico Auxiliar de Saúde
e Técnico de Eletrotecnia) entre meados de
junho e final de julho.
Estas modalidades formativas são apoiadas e financiadas pelo Programa Operacional
Capital Humano (POCH), no âmbito do atual
quadro comunitário Portugal 2020 (20142020).
Professor Francisco Guedes,
Coordenador das Ofertas Qualificantes

NESTE SEGUNDO PERÍODO...

Os cursos CEF de Cozinheiro(a) e profissional de Técnico de Restaurante/Bar estrearam a respetiva farda de trabalho
Em 31 de janeiro, a escola-sede acolheu uma pequena delegação francesa
constituída por duas docentes de uma escola da região de Lille,no norte de França, que se encontravam no nosso País no âmbito de um intercâmbio “Erasmus+”.
Para além de terem assistido a algumas aulas de Francês, visitaram a escola-sede e puderam saborear algumas iguarias bem nossas, em almoço preparado
e servido no espaço de formação técnica dos cursos da área de hotelaria e restauração.

Em 14 de fevereiro, Dia de S. Valentim, foi proporcionado um almoço especial e alusivo à efeméride do Dia
dos Namorados aos professores que se inscreveram para
tal, no espaço do Restaurante Pedagógico da escola-sede.
Os cursos CEF de Cozinheiro(a) e profissional de Cozinha/Pastelaria confecionaram o lauto almoço e o curso profissional de Restaurante/Bar esmerou-se na arte de o servir.

Workshop “Cupcakes e Pavlovas”
No dia 24 de janeiro, na sala de formação de cozinha/pastelaria da
escola-sede, realizou-se um workshop sobre as aplicações de cupcakes e
pavlovas em pastelaria, orientado pela técnica Marina Rebelo, proprietária
da pastelaria viseense VelvetCupcake&Coffee.
O evento desdobrou-se por três sessões, direcionadas aos cursos da
área da hotelaria/restauração (CEF de Cozinheiro(a) e cursos profissionais de Técnico de Restaurante/Bar e Técnico de Cozinha/Pastelaria)
Os alunos participaram ativamente no workshop, enriquecendo assim
os seus conhecimentos nessa área específica da pastelaria.
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A GUERRA E A VIOLÊNCIA
Por esta vida,
Não há o que enfrentar.
A guerra e a fome,
A doença e a morte,
A mágoa e a solidão,
Que existe em milhares de rostos,
De crianças,
Crianças que nem alegria,
Nem fé, têm.
São crianças inocentes,
Sem terem como se defender,
São crianças,
Como muitas outras...
Mas por serem de cor,
São como escravos,
E então vem o racismo.
Porque tanta ignorância?
Porque tanto egoísmo?
Se este mundo é um só,
E todos nós,
Vivemos nele,
O racismo.
Crianças...
Quem são essas crianças,
Que têm medo do mundo.
Que fogem da guerra,
Que sentem medo,
Sem terem felicidade.
Crianças...
Quem são essas crianças,
Que querem paz,
Que querem união.

Querem gritar e dizer,
Paz e amor,
Quem são essas crianças,
Que se refugiam,
Por terem medo de morrer.
De andar leve e livre,
Para sentirem o ar fresco,
Da paz e do silêncio tremulo,
Que se vagueiam,
Entre milhares de crianças.
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Que gritam pela paz,
Sem terem um minuto de silêncio,
Crianças...
Quem são essas crianças!
Essas crianças somos nós,
Que nos temos de calar por medo.
Da guerra e da fome,
Que pedimos paz e amor.
São essas crianças,
Que fazem o mundo!...
Susana Rodrigues (mãe da Nádia, 9ºB)

Alunos do 11º ano assistem à encenação d’Os Maias
No passado dia 20 de fevereiro, os alunos do 11º ano assistiram a uma encenação da
obra “Os Maias” de Eça de Queirós.
A peça foi encenada no Auditório Municipal Carlos Paredes, em Vila Nova de Paiva,
pela companhia Associação Teatro Educação. Esta ação, contemplada no Plano Anual de
Atividades da Escola e do Departamento de Línguas, insere-se na estratégia de motivação
para a leitura integral e estudo da obra Os Maias, integrada no programa curricular do 11º
ano da disciplina de Português.
Os alunos testemunharam com agrada o sucesso da atividade, referindo que a participação
neste tipo de ações estimula não só a leitura, mas também o estudo de obras e de épocas
que têm muitas semelhanças com a atualidade.

linhas de escrita
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O PAPEL DA MULHER NA SOCIEDADE
O papel desempenhado pela mulher na
sociedade dos nossos dias é ainda muitas
vezes desprezado.
Nos séculos passados, a mulher não tinha
um estatuto social definido, não podendo votar, nem ter um trabalho, dedicando-se assim
definitivamente à família.
Embora este papel tenha sofrido alterações,
ainda nos dias de hoje as mulheres têm de lutar
pela sua valorização, pois por vezes os homens
têm mais benefícios no mundo do trabalho.
Apesar de a mulher poder ocupar um cargo
de trabalho, não está livre de preconceitos e
estereótipos, pois são as mulheres que têm os
filhos e são elas que, na maior parte das vezes, ficam em casa para lhes prestar cuidados
e daí ser mais rapidamente um homem aceite
no mesmo cargo de trabalho do que uma
mulher. Mesmo que tenha o mesmo currículo
do que o homem, é a mulher que possui uma
função cuidadora, mas ainda assim não deixa
de ser frágil, e muitas das vezes ainda é alvo
de maus-tratos ou seja, violência doméstica.
E não nos podemos esquecer de tudo o
que a mulher já fez, como, por exemplo, uma
das suas grandes representantes, Madre
Teresa, que lutou pela paz, e outras que são
grandes gestoras e líderes na atualidade ou
exercem grandes cargos como presidente de
república, como sucede com Ângela Merkel,
na Alemanha.
A concluir, entendo que as mulheres deviam ser mais valorizadas e não criticadas
nem deixadas de parte, embora todas elas
lutem todos os dias para serem ouvidas e para
que exista igualdade.
Patrícia Carvalho, 10ºB

Ao longo de todos estes tempos, o papel da homens.
mulher na humanidade tem vindo a aumentar
Concluímos, então, reiterando que a muaceleradamente.
lher desempenha um papel fundamental na
Nos tempos antigos, as mulheres eram humanidade e, sem as mulheres, o mundo não
donas de casa, não iam à escola, mas, com seria o mesmo, porque com duas espécies de
o evoluir do tempo, as mulheres ganharam seres humanos podemos ter vários confrontos
coragem e decidirem fazer frente a essas e várias perspetivas em relação ao que se
atrocidades do antigamente, começando por passa no mundo.
ter vida própria em vez de serem somente
E o que seria o homem sem a mulher?
donas de casa.
Hugo Macário, 10ºB
Começaram por entrar em escolas e não
só entraram, como também se destacaram
(Produções escritas na disciplina de Português:
em níveis de desempenho em relação aos
conceção de texto de natureza expositiva sobre as
homens.
alterações que o papel desempenhado pela mulher
Começaram também por entrar em uni- na sociedade tem sofrido ao longo dos tempos)
versidades e arranjar bons trabalhos para
se sustentarem, enquanto alguma parte
dos homens ou não
chegava a entrar na
universidade ou entrava e desistia. Na minha
opinião, as mulheres
No passado dia 1 de abril, na escola-sede, decorreu a eleição
desempenham um pado
projeto
vencedor da iniciativa “Orçamento Participativo das
pel fundamental na huEscolas
2019”.
manidade, porque não
Após um período para os alunos apresentarem projetos que
só dão outra visão ao
visem
a melhoria das condições da escola-sede, em prol dos
mundo, em relação ao
alunos,
surgiram somente 2 projetos, ambos propostos por alunos
homem, como também
da
turma
10ºA e que são:
se esforçam para terem
Projeto
1: Sala de cinema, para ocupação de tempos livres;
os mesmos direitos dos
Projeto
2: Campo permanente de Basquetebol.
homens.
O
projeto
da sala de cinema foi o que mereceu a preferência
Há estudos que
de
larga
maioria
dos alunos votantes, do 3º CEB e do ensino
comprovam que as musecundário.
lheres têm um maior
desempenho em todos
os níveis do que os

Orçamento Participativo das Escolas 2019

Mareco

Mareco. O nome não sei o que significa nem de onde vem, mas é
uma bela aldeia. É fruto de uma existência, da qual também faço parte.
Tudo nela é bonito, mesmo que alguns dos seus habitantes se deem
ao luxo de poluírem o fértil solo e se sintam tristes no meio do que é
belo e puro. Tive a sorte de ter sido educado de outra forma, para saber
apreciar e amar a natureza. Ela é que é incrível!
Por isso, do que mais gosto de Mareco são as inúmeras árvores e

Ag0ra a séri0 !
tu p0des melh0rar a tua esc0la.
Tens uma
boa ideia?
Reúne o apoio
dos teus colegas
e apresenta uma
proposta.

a biodiversidade. Tudo me faz crescer.
A água que bebo conta uma história. Já foi sangue que correu de
tudo o que é coisa, já lapidou o granito que se transformou agora numa
parte de mim. Na verdade, as partículas de granito continuam vivinhas
da silva no meu corpo. Não sou pedra, mas Pedro. Como gostaria de
ser perene como tu.
Agora olho pela janela da minha casa e ouço sozinho as lembranças
que vivi e vivo no Mareco, uma aldeia com história para mim pelo facto
de ter nascido e vivido aqui.
Pedro Sequeira – 8ºC

e0
Unic0rni0?
0PESC0LAS

Informa-te e inscreve-te no
Orçamento Participativo das Escolas
em www.opescolas.pt
opescolas

opescolas

tempos livres
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M
F

N

R

F
F
U

T
R
A
D
I
C
O
E
S

S

D
E

I
R

E
A
B

T

C

B

S

C
A
R
N
A
V
A
L

S
T
I

A

N

L
F
A
O
A

S
P

F
E

R
N
L
N

A

A

R
A
S
E
A

U
F
I
S

D
O
L
F

F
F
U

L
I
I

I
T
C

A
O
A

S

S

D
E

I
R

S
P

F
E

C
A
R
N
A
V
A
L

O
S
I
T
I
E
M
E

R
C
N
E
L
N
B
G

S
A
C
R
E
E
A
R

E
A
B

N
T
R

N

T

A

S

C

O

N
M

M
B
E
B
S
A

A
N

R
T

O
R
A
R

D
O

C
I

E
N

S

A

I

S

A

Z
I

A

Folar da Páscoa
[Bolo de Azeite e Ovos]

GergelyDudas criou um passatempo pascal. Desta vez, o objetivo é encontrar o ovo no
meio dos coelhos. … Já conseguiste?
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Lembras-te do criativo que escondeu um
panda no meio de dezenas de bonecos de
neve? Ele está de volta.
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Ingredientes
750 gr de açúcar
2,5 dl de azeite
2 colheres de sopa de canela
Farinha
90 gr de fermento de padeiro
10 gr de fermento em pó
18 ovos
2,5 dl de leite
1 cálice pequeno de vinho do Porto
Sal
Preparação - Deitam-se os ovos e o açúcar
num tacho. Levam-se ao lume apenas para
aquecer os ovos, mexendo sempre. Desfaz-se
o fermento em pó e o fermento de padeiro num
pouco de água morna, temperada com sal.
Juntam-se o leite, o azeite, o vinho do Porto,
a canela e a mistura dos ovos com o açúcar.
Deita-se o preparado num alguidar e junta-se
a farinha, ao mesmo tempo que se amassa.
Deixa-se a massa levedar durante 24 horas,
em local temperado, tendo o cuidado de a tapar
com um pano branco e embrulhar o alguidar
num cobertor. Passado o período de repouso
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PASSATEMPO LUSÍADA
Se és aluno(a) do 9ºano, acabaste de estudar
Os Lusíadas, de Luís de Camões. É certo que não
é uma obra muito fácil!…Mas não é menos verdade
que o espírito aventureiro e obstinado de um povo,
cantado em mais de um milhar de estrofes, encerra
uma áurea de heroísmo a que não conseguimos
ficar indiferentes, pois … somos Portugueses!
Ordena as letras seguintes e forma palavras,
por forma a encontrares o nome de diversos episódios estudados na aula.

AMADAORST - _ _ _ _ _ _ _ _ _
PAAIRSADLGRMAIA - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ÇÃOPOPROSI - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
DITÓDECARIA - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TROCASDESENI - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ÇÃOINCAVO - _ _ _ _ _ _ _ _ _
AMESRODOSIALH - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ESDEPMTETA - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SÍCONLIOODSSEEUDS - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Clube de Jornalismo
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ATIVIDADE DE FORMAÇÃO NA SERRA DA ESTRELA
Por proposta do Grupo de Educação Física, coadjuvado pela Línguas Estrangeiras
e Ciências Naturais, foi levada a efeito a dinamização de uma atividade que consistiu
numa deslocação à Serra da Estrela, a 11 de março, para aprendizagem das modalidades de ski e de snowboard.
Acompanhados pelos docentes Teresa Barral, Paulo Santos, Elizabeth Cancelas,
Ana Paula Tomás e Carlos Rodrigues, foram participantes os alunos da turma D do
9º ano e das turmas A e B do 12º ano. Subjacentes ao evento estiveram objetivos
que foram plenamente alcançados, com particular incidência nos seguintes: despertar

PENA
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Edição do Clube de
Jornalismo, dinamizado pela professora
Elizabeth Cancelas e constituído por alunos das turmas 8ºA e 10ºB.
Coordenação:
Professor Francisco Guedes
Apoio: Direção do Agrupamento de Escolas
Apoio Fotográfico: Marco Pereira, assistente operacional
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3550-140 PENALVA DO CASTELO
Impressão: Tip. Ocidental
Viseu - (400 ex.)
PENA JOVEM On-Line:
www.espenalva.pt)
Preço: 0,50 Penas

o interesse pela atividade física, sensibilizar para a importância da sua prática no
contexto de uma vida saudável, alargar os horizontes culturais dos alunos, fomentar
a sua participação em contexto social, de forma responsável e cooperativa, fomentar
comportamentos culturais relativos a espaços/momentos de lazer, promover o desenvolvimento multilateral e harmonioso dos mesmos, através da prática de atividades físicas de exploração da natureza, nas suas dimensões técnica, organizativa e ecológica.
A atestar o inequívoco sucesso da iniciativa, apresentamos o testemunho de dois
alunos do 12ºB.

Yang Zhiqiang
“Considero que foi uma experiência única e magnífica, em relação às outras visitas que já fizemos.
Iniciámos a nossa viagem às 7h30 da manhã, uns sonolentos, outros entusiasmados, uns vestidos como
se fosse um dia normal, outros parecendo que iam lá ficar uns dias, mochilas cheias, lancheiros pesados, …
Chegámos à Serra uma hora e pouco depois. Depois de chegarmos ao local onde devíamos mudar de
equipamento, a gargalhada enchia aquela sala inteira. Custou muito a vestir o equipamento.
Fomos ter aulas com os professores de ski antes de praticarmos essa atividade. Para quem é a primeira
vez, tornou-se uma tarefa complicada e misteriosa.
Da parte da tarde já conseguimos esquiar sozinhos. Desafiámo-nos a nós mesmos, caímos, levantámo-nos,
continuámos até o sol começar a descer.
Resumindo, esta viagem levou-me a conhecer uma atividade completamente nova, deixando-me sentir o
encanto da mãe-natureza.”
José Francisco
“Esta visita de estudo foi uma experiência única. (…) Foi muito positiva, pois nunca tinha praticado ski. Na
parte da manhã tivemos a aula teórica e depois a prática. No decorrer da tarde tivemos uma aula livre, que foi
quando houve algumas quedas, embora leves. O tempo ajudou. O sol brilhava intensamente e estava muito
calor. Proporcionou-se também um bom convívio entre colegas e com os nossos professores.
Foi, sem dúvida, uma experiência a repetir no futuro.”
Alunos de Francês do 12ºB (L.E.II)

