
dezembro de 2012 Página 1



Página 2 dezembro de 2012Escola Viva

O Programa Eco-Escolas é um Programa
vocacionado para a educação ambiental, para a
sustentabilidade e para a cidadania, que a Fundação
para a Educação Ambiental (FEE), implementa em
vários países desde meados dos anos 90. Visa
encorajar ações e reconhecer o trabalho
desenvolvido pela Escola em benefício do ambiente.

A proposta às escolas consiste na adoção de uma
metodologia de trabalho (simplificadamente
denominada por 7 passos) que, articulando
atividades de exploração de diversos temas,

contribua para uma melhoria global do ambiente da escola e da comunidade.
Este esforço é reconhecido através da atribuição de uma Bandeira Verde, que
certifica a existência, naquela escola, de uma educação ambiental coerente e
de qualidade.

Os 7 passos a implementar são:
1. Constituição de um Conselho Eco-Escolas
2. Elaboração de uma Auditoria Ambiental
3. Elaboração do Plano de Ação
4. Monitorização e avaliação
5. Trabalho Curricular
6. Informação e Envolvimento da escola e da

Comunidade
7. Elaboração de um Eco-Código de conduta

O Plano de ação abrangerá os seguintes temas e
atividades:

A – Resíduos: Implementação da separação de
lixo

B - Agricultura biológica: Horta ecológica
C - Espaços exteriores: Ajardinamento
D – Biodiversidade: Classificação das plantas da escola

Liga-te ao GRUPO ECO-ESCOLAS, seguindo o link no site do nosso Agrupamento!

Equipa Eco-escolas

Eco-Escolas, um novo desafio!Editorial
Num tempo marcado por grande

instabilidade, todos nos preparamos com

muito profissionalismo para, uma vez

mais, darmos o nosso melhor em prol dos

nossos alunos, pois não podemos deixar

de garantir a toda a comunidade que os

constrangimentos existentes não afetarão

desempenhos profissionais, nem a missão

de continuar a criar as condições que

conduzam à prestação de um serviço

público de qualidade.

Sem nos apercebermos, mais uma época

festiva se aproximou. Está marcada pelo

frio que, ao contrário de isolar, desperta

nas pessoas sentimentos de esperança,

colaboração, aproximação e solidariedade.

Para nós, esta quadra coincide também

com mais um momento de reflexão sobre

as atividades que diariamente

desenvolvemos com e em prol da

comunidade educativa. Criada uma

dinâmica de autoavaliação permanente, a

introdução de ajustamentos no processo

de consecução das metas traçadas no nosso

Projeto Educativo fica simplificada e

aumenta as probabilidades de atingir com

sucesso os objetivos definidos.

A todos os elementos da comunidade

educativa desejo um Santo Natal e um Ano

de 2013 com muito sucesso pessoal e

escolar / profissional.

A Diretora, Rosa Figueiredo
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povo judaico, tal como de outras pessoas de
outras raças.” - António Silva

Tributo a Aristides de Sousa Mendes

(Honra-se a Pátria de tal gente!)

«Como que por “obra divina”, um ditador coloca
no lugar certo, em tempo atroz, a pessoa certa,
que, desobedecendo às suas ordens e às de seu
cúmplice, um tal de Hitler, salva dos campos de
concentração, e provavelmente das câmaras de
gás, cerca de trinta mil seres humanos. Por terem
nascido em lugares ocupados ou serem de sangue
judeu, aqueles são perseguidos pelas tropas
alemãs. Como que por orientação celeste, pois
naquele tempo eram escassas as comunicações
terrestres, muitos deles vão ao encontro do Cônsul
de Bordéus. Este, por sua vez, ignorando as ordens
de Salazar e sendo fiel à sua consciência, dá prova
dos mais nobres valores humanos, passando vistos
a todos os que se lhe apresentam, sem olhar a
raças, convicções políticas ou sociais, fazendo com
que se dirijam a Portugal e se livrem dos horrores
da guerra.

Depois desta grande obra, vem à tona a
hipocrisia de outro tipo de “Nobreza”, que,
submissa a Salazar, discriminou aquele homem,
deixando cair na mais profunda miséria aquele que
foi O MAIS NOBRE DE TODOS OS NOBRES
PORTUGUESES.

É nos tempos difíceis que se põe à prova a
capacidade de o homem agir. É, pois, este
também o tempo!» - César Carvalho

Elaborado na aula de

Cultura, Língua e Comunicação

“Os homens são do tamanho dos valores
que defendem. Aristides de Sousa Mendes foi,
talvez por isso, um dos poucos heróis nacionais
do século XX e o maior símbolo português
saído da II Guerra Mundial. Em 1940, quando
era cônsul em Bordéus, protagonizou a
“desobediência justa”. Não acatou a proibição
de Salazar de se passarem vistos a refugiados:
transgrediu e passou 30 mil, sobretudo a
judeus. Foi demitido compulsivamente. A sua
vida estilhaçou-se por completo. “É o herói
vulgar. Não estava preso a causas. Estava
preso a uma questão fundamental: a sua
consciência, afirma o jornalista Ferreira
Fernandes.” (Grandes Portugueses)

O visionamento do filme “Aristides de Sousa
Mendes - O Cônsul de Bordéus”, em Viseu,
permitiu aos formandos de Cidadania e
Profissionalidade e de Sociedade, Tecnologia e
Ciência conhecerem e/ou reviverem a história
dramática decorrente das atrocidades cometidas
pelos nazis e da resistência heroica feita na
primeira pessoa, por Aristides de Sousa Mendes.
É um documento impressionante, que todos
apreciaram e que sensibilizou muitos de nós.

Apresentamos o resumo do filme para
conhecimento de todos:

“Com a invasão de França pelas tropas nazis,
dezenas de milhares de refugiados começam a

1885-1954 - ARISTIDES DE SOUSA MENDES
formar-se junto do
consulado português em
Bordéus, na esperança de
aí obterem um visto para
Portugal. Obrigado a
respeitar a circular de
Salazar que determinava a
proibição expressa de
concessão de vistos a
quaisquer refugiados
judeus, Sousa Mendes
viveu, então, um terrível
dilema: se concedesse
vistos, arriscava a carreira
diplomática e o sustento da
sua família; se não o fizesse, todos aqueles
milhares de pessoas teriam como destino os
campos de concentração nazis.” (Sinopse - http:/
/cinema.sapo.pt)

Após a ida ao filme, visitámos ainda a
exposição, patente ao público na Biblioteca
Municipal de Penalva do Castelo, que
apresenta grande qualidade, visionámos um
documentário sobre o período histórico em
causa (2ª GG) e Aristides de Sousa Mendes,
que completou os nossos conhecimentos
sobre a grandiosa obra deste beirão, ainda
desconhecido de muitos, cuja memória urge
perpetuar. Gostaríamos de salientar a

importância de iniciativas como esta, por parte
da Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo,
e apresentar o nosso agradecimento ao seu
Diretor, Dr. Manuel Luís Ferreira, pela sua
simpatia e disponibilidade, ao ter-nos recebido
em horário pós-laboral, na Biblioteca.

Esta exposição também foi visitada pelos
alunos das turmas do 5º, 6º e 9º ano, na última
semana de aulas deste período, no âmbito das
disciplinas de História e Geografia de Portugal
(2º CEB) e História (3º CEB).

A Coordenadora do Departamento de
Ciências Sociais e Humanas

No âmbito da área de Cidadania e
Profissionalidade, lecionada pela
docente Isabel Nogueira, os
formandos dos Cursos EFA,
acompanhados pela mesma e pela
formadora Celsa Gomes, de
Sociedade, Tecnologia e Ciência,
deslocaram-se a Viseu, no dia 15 de
novembro, a fim de assistirem ao
filme “Aristides de Sousa Mendes – o

cônsul de Bordéus ”.

Posteriormente, aqueles rumaram

à Biblioteca Municipal de Penalva do

Castelo, a fim de visitar a exposição

aí patente, intitulada “A coragem da
tolerância”, e assim aprofundar os

seus conhecimentos sobre tão peculiar

personalidade. Em face destas experiências, a

palavra foi dada aos formandos:

“Foi muito bom e útil ver este filme, com a
mensagem que nos transmitiu, de luta pela
igualdade e pela vida. Vale sempre a pena lutar
por aquilo em que acreditamos, em quaisquer
circunstâncias.” - Ana Cláudia

“Gostei imenso do filme. Na minha opinião,
deviam dar continuidade à história, pois
Aristides acabou por morrer na miséria para
salvar milhares de pessoas, e isso não é
mostrado no filme. Quem não conhecer a história,
não fica a saber qual foi o fim do cônsul
português.” - Catarina Rodrigues

“Para mim, Aristides de Sousa Mendes foi
uma grande pessoa, porque pôs a sua vida
profissional em risco para salvar muitas pessoas,

Formandos dos cursos EFA visionaram o filme

“Aristides de Sousa Mendes – o cônsul de Bordéus”
como Judeus e outras raças.
Com o continuar da vida,
perdeu tudo e morreu muito
pobre.” - Vítor Gonçalves

“Uma das mensagens é a
da luta dos Judeus pela vida.
Lutando contra a
discriminação, Aristides
conseguiu salvar milhares de
pessoas.” - Isabel Laires

“Tenho pena que se tenha
esperado tanto tempo para
se homenagear e divulgar a
história de humanidade de
um homem que tanto fez
para salvar vidas, sem se
preocupar com o desfecho da

sua própria vida.” - Idalina Lopes

“Este filme marcou-me pela grande coragem
de um homem que salvou milhares de vidas de
refugiados Judeus, aquando do Holocausto, na
Segunda Guerra Mundial.” - Cidalina Silva

“O filme foi muito interessante e ficámos a
conhecer alguém que salvou milhares de
pessoas. Comoveu-me, em particular, o caso de
uma criança, certamente como muitas outras na
época, que ficou sem os pais e a irmã.” - Ana Sofia

“O filme mostra a realidade da luta de uma
raça para sobreviver… Aristides era o centro e a
possibilidade de aqueles escaparem com vida.
O mesmo entrou em autorrecolhimento, com o
fim de analisar os prós e os contras do que estava
prestes a cometer, desobedecer a uma ordem
expressa de Salazar. Porém, a sua alma falou
mais alto e Sousa Mendes cedeu ao pedido do

Um dos 30 mil vistos passados pelo nosso heroi
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Por despacho publicado no passado dia 2 de

julho, o Ministério da Educação e Ciência instituiu

o passado dia 28 de setembro como o DIA DO

DIPLOMA, em todos os agrupamentos de escolas

com ensino secundário.

A data serviu para a entrega, aos alunos que

concluíram o ensino secundário e aos formandos

que cessaram o respetivo curso EFA, em julho

último, dos Diplomas de conclusão do 12º ano e

do curso EFA B3, respetivamente, e para a

atribuição do Prémio de Mérito “Ministério da

Educação”, criado com o objectivo de distinguir,

em cada agrupamento / escola, o melhor aluno

dos cursos científico-humanísticos e o melhor

aluno dos cursos profissionais (ver caixa).

Nos cursos científico-humanísticos, o prémio

de mérito é atribuído ao aluno que tenha obtido,

relativamente a cada um dos cursos, a melhor

classificação, arredondada até às décimas. Em

caso de empate, é distinguido o aluno que tenha

obtido melhor classificação na disciplina trienal

da formação específica, funcionando como

segundo critério de desempate a classificação na

disciplina de Português.

Nos cursos profissionais, o prémio de mérito

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ASSINALOU
O “DIA DO DIPLOMA” 2012

����� PRÉMIOS DO QUADRO DE EXCELÊNCIA DO AGRUPAMENTO

����� DIPLOMAS E PRÉMIOS DE MÉRITO “MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO” - ALUNOS DO 12º ANO E FORMANDOS DE CURSO EFA

����� PRÉMIOS “ALUNO EXCELÊNCIA – CRÉDITO AGRÍCOLA”

é atribuído ao aluno que tenha obtido a melhor

classificação final. Para estes alunos, o primeiro

critério de desempate é a classificação obtida na

prova de aptidão profissional, funcionando como

segundo critério de desempate a classificação na

disciplina de Português.

O nosso Agrupamento assinalou a efeméride

condignamente, na tarde do referido dia, tendo

aproveitado para distinguir também os alunos

que, no âmbito do Regulamento Interno,

passaram a figurar, por mérito próprio, no seu

Quadro de Excelência (ver caixa).

Na sequência de protocolo existente com o

Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo,

a Caixa de Crédito Agrícola do Vale do Dão e Alto

Vouga reconhece, no início de cada ano letivo e

publicamente, os alunos que concluíram o ensino

básico e o ensino secundário com melhor

aproveitamento, tendo-lhes entregue um prémio

pecuniário (ver caixa).

O evento deste ano registou também a

presença da Fundação Luís F igo, que assim

enriqueceu o simbolismo associado a este ato

com a oferta formal de equipamento auditivo a

duas alunas do 3.º ciclo do ensino básico, as quais

passaram a dispor de melhores condições de

aprendizagem e de qualidade de vida (ver notícia

alusiva).

A Sessão Solene, plena de significado, não só

no que respeita ao reconhecimento do mérito dos

alunos, para o que temos contado com o apoio

da instituição Crédito Agrícola, mas também em

relação ao nobre papel formativo e social da

escola no meio em que se insere, para o que

(continua na página seguinte)
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A Fundação Luís F igo

(FLF) ofereceu ao  nosso

Agrupamento a possibilidade de

utilizar o sistema de apoio à escuta

Scola Buddy, que permite aos alunos

com perda auditiva ouvirem e

compreenderem, em ótimas

condições, o que os professores

transmitem em sala de aula.

Esta doação da Fundação Luis

Figo integra-se no projeto “Para

Uma Vida Melhor”, inserido no

âmbito do eixo Esperança, o qual,

juntamente com os eixos Saúde,

Educação e Desporto, formam as

áreas de atuação da Fundação.

Esta tem procurado contribuir para

a melhoria das condições de vida de

várias crianças e jovens que, por

FUNDAÇÃO LUÍS FIGO PROPORCIONA UMA VIDA MELHOR

motivos de doença

ou outras

limitações, têm a

sua vida

condicionada.

A utilização do

sistema de apoio à

escuta Scola Buddy
vai poder melhorar o

a p r o v e i t a m e n t o

e s c o l a r

destes alunos com

perda auditiva, ao

garantir que não

perdem a

informação em contexto de sala de

aula, quer com o típico barulho de

fundo e agitação, quer com a

movimentação do professor.

Este equipamento permitirá

ainda dar resposta a futuros alunos,

com a mesma patologia, bastando

para tal que se efetue a mudança

dos adaptadores dos aparelhos

auditivos do utilizador.

«Estamos muito satisfeitos por
estar aqui para dar continuidade a

este nosso projeto, ao permitir que
estas alunas possam melhorar o
seu aproveitamento escolar, com a
utilização deste sistema de apoio à
escuta que oferecemos a esta
escola.» - sublinhou a diretora geral

da Fundação Luís Figo, Sara Souto.

Além deste apoio, o Projeto “Para

Uma Vida Melhor” permitiu já a oferta

de uma cama elétrica articulada

tripartida e com elevação a uma

criança de 10 anos, acompanhada

pela Associação Humanitária Ações

Unidas, em Vila Nova de Gaia, que

sofre de paralisia por espinha bífida, a

construção de uma habitação para

três crianças órfãs em Moçambique

e a oferta de uma cadeira de rodas a

uma jovem de 17 anos, da Escola

Secundária Pedro Alexandrino, na

Póvoa de Santo Adrião, que ficou

paraplégica devido a um acidente de

viação aos 15 anos.

contámos com a gentil colaboração da Fundação

Luís Figo, que em boa hora se mostrou sensível

ao nosso apelo, decorreu no Pavilhão Desportivo

Municipal, com a presença de todos os alunos

do 2º e 3º CEB e do ensino secundário, bem como

grande parte da comunidade educativa.

A Mesa de Honra, presidida pela Diretora do

Agrupamento, Dra. Rosa F igueiredo, foi

constituída também pelo Presidente da Câmara

Municipal de Penalva do Castelo, Dr. Leonídio

Monteiro, pelo Presidente do Conselho Geral,

Professor Manuel Marques, pelo Diretor do

EduFor - Centro de Formação de Escolas em que

o Agrupamento se insere, Professor José Miguel,

pelo Presidente da Associação de Pais e Enc. de

Educação, sr. Vítor Fernandes, pelo representante

da Caixa Agrícola do Vale do Dão e Alto Vouga, sr.

Vítor Gomes, e pela Presidente da Fundação Luís

Figo, Dra. Sara Souto, os quais procederam à

entrega dos prémios e da oferta da FLF e

proferiram palavras de reconhecimento, de

felicitações e de incentivo ao empenho escolar

por parte de todos os alunos.

A todos os alunos reconhecidos e premiados,

apresentamos as nossas felicitações e os votos

das maiores felicidades e uma vida plena de

sucessos.

 “DIA DO DIPLOMA” 2012 (continuação)

 Prémio do Quadro de
Excelência do Agrupamento 2012*

* alunos com melhor aproveitamento no final de cada ciclo do
ensino básico (1º, 2º e 3º CEB) e por ano de escolaridade do
ensino secundário

Prémio “Aluno Excelência
Crédito Agrícola” **

** o aluno com melhor aproveitamento em cada ciclo (2º e 3ºCEB
e ensino secundário)

PRÉMIO DE MÉRITO
“MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO”***

*** o aluno com melhor aproveitamento em cada oferta
formativa do ensino secundário (final do ciclo)

A Direção do Agrupamento
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XXXI OLIMPÍADAS

PORTUGUESAS DE MATEMÁTICA
No dia 7 de novembro, na Escola Básica e Secundária de

Penalva de Castelo, realizou-se, pelas 15h30, a primeira
eliminatória das XXXI Olimpíadas Portuguesas de
Matemática, promovida pela Sociedade Portuguesa de
Matemática. Nesta competição nacional, os discentes
distribuem-se pela Categoria Júnior (7º ano), Categoria A

(8º e 9º anos) e Categoria B (10º, 11º e 12º anos).
Como se tem verificado em anos transatos, vários alunos da Escola

entraram nesta aventura,
exercitando o seu cálculo
mental e desenvolvendo o
seu raciocínio matemático.
Estes discentes revelaram
interesse e empenho
durante toda a realização
das Olimpíadas,
demonstrando um nítido
gosto por testar as suas
capacidades, apesar de
estarem cientes das dificuldades que caraterizam estas provas.

Os alunos participantes, bem como a sua posição a nível de Escola,
encontram-se nas tabelas seguintes.

Categoria Júnior (7º ano) Categoria A (8º e 9º anos)

   Categoria B (10º, 11º e 12º anos)

Os professores de Matemática
felicitam estes alunos pela sua
participação e por todo o seu trabalho
desenvolvido.

Os enunciados das provas, bem
como as sugestões para a resolução
dos problemas, estão
disponibilizados na página http://
www.spm.pt/olimpiadas/

PROJETO MATEMÁTICA ENSINO
O Projecto Matemática Ensino

– PmatE (http://pmate.ua.pt) – é um
Projeto de Investigação e
Desenvolvimento, com origem no
Departamento de Matemática da
Universidade de Aveiro, que nasceu
em 1989. No seu início, teve como principal objetivo criar nos alunos o
gosto pelas matemáticas escolares. Atualmente, considera-se um projeto de
vanguarda que, ao prever a situação atual, começou desde logo a desenvolver
ferramentas informáticas e conteúdos em diversas áreas do saber.

A criação de uma estrutura digital para a representação de conteúdos a

que deu o nome de Modelos Geradores de Questões (MGQ) tornou-o
pioneiro na forma de representar várias áreas científicas. Elaborados por
professores da disciplina, os modelos são a peça fundamental do software

que o PmatE produz, quer do ponto de vista científico e didático, quer
informático. Altamente parametrizados, os MGQ preveem a saída de
proposições com formulações diversas, embora com os mesmos objetivos,
permitindo que dois computadores lado a lado trabalhando sobre o mesmo
objetivo tenham concretizações diferentes. Esta sua filosofia única no país,
e quiçá no mundo, tornou-o num projeto singular, cuja longevidade atesta
bem a sua relevância ao longo dos anos na promoção do gosto e do sucesso
em Matemática, bem como em outras áreas do saber, nomeadamente
Biologia, Física e Português.

Desde 1990, tem vindo a desenvolver uma Plataforma de Ensino Assistido
por computador, atualmente disponível apenas na Internet que, para além de
abranger os vários graus de ensino, do Básico ao Superior, desenvolve
conteúdos quer no modo competição, quer no modo formativo (avaliação,
diagnóstico e treino).

Nos dias 22, 23 e 24 de abril de 2013, realizar-se-ão as CNC
(Competições Nacionais de Ciências), um evento em que participam, todos
os anos, entre 15 a 20 mil alunos, oriundos das mais variadas áreas
geográficas. O objetivo é promover e aumentar o sucesso escolar em áreas
como a Matemática, o Português, o Estudo do meio, a Biologia, a Física, a
Geologia, as Ciências da Natureza e Físico-químicas. As provas são realizadas
via Web e a final tem lugar em Aveiro.

O Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo, nomeadamente os
professores do grupo de Matemática, consideram este Projeto uma mais-
valia para os alunos e pretendem, mais uma vez, que estes participem nas
competições nacionais. Estas competições e os respetivos treinos consistem
fundamentalmente em questões de verdadeiro/falso, que contemplam os
conteúdos programáticos da disciplina de Matemática, promovendo o sucesso
escolar e a cultura científica.

Assim, os professores de Matemática, Cláudia Pinto e João Figueiredo,
dinamizam o Clube de Matemática com o objetivo principal de treinar e
selecionar os discentes para as seguintes competições:

EQUAmat – 23 de abril de 2013
Competição de Matemática para os alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico.
Mat12 – 24 de abril de 2013
Competição de Matemática para os alunos do Secundário.
O Clube funciona às quarta-feiras, das 14h10 às 16h40, e este ano letivo

conta com a participação de aproximadamente 20 equipas (equipas de dois
alunos), envolvendo alunos do 3º ciclo e ensino secundário.

Grupo de Professores de Matemática do 3º Ciclo e Ensino Secundário
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O Clube de Ciências funciona todas as quartas-feiras, das 13.25 às 15.40 no
Laboratório de Ciências Naturais da nossa escola. Os professores Agostinho
Pereira e Ana Maria Diego estão sempre lá para nos ensinar e orientar nas
experiências que fazemos.

Neste clube aprendemos a trabalhar com muito material de laboratório, como
por exemplo: microscópios, lupas, pinças, preparações definitivas, conta-gotas,
lâminas e lamelas.

Para podermos observar micróbios, fizemos uma preparação num goblé com
salsa e água e outro goblé com feno e água, deixamos estar durante 15 dias no
laboratório, depois com o conta-gotas retiramos uma gota dessa água e colocamos
no meio da lâmina e com muito cuidado para não ficar com bolhas de ar,
colocamos uma lamela em cima. Depois colocamos a preparação na platina do
microscópio, escolhemos a objetiva que aumentava mais a imagem e focamos
com o parafuso macrométrico e micrométrico do microscópio.

Observamos pequenos bichinhos que os professores nos disseram que eram
micróbios que se desenvolveram na água da sala e do feno durante aqueles 15
dias.

Também já fizemos outras observações com preparações que temos no
laboratório, como por exemplo, o sangue humano, fibras nervosas e tecidos
musculares. Também já observamos penas de aves e salsa. Conseguimos ver
tudo aumentado no seu tamanho.

Sempre que fazemos uma experiência no laboratório, temos que fazer o
relatório do trabalho que fizemos, em que explicamos o material que usamos,
como fizemos a experiência e o que observamos nessa experiência para
mostrarmos aos nossos professores.

Neste clube, sentimo-nos como uns cientistas de verdade e vemos coisas
que nunca tínhamos visto antes.

Ana Raquel e Diogo Rodrigues, 5ºA

O Clube de Ciências na EBI

Neste ano letivo, pela primeira
vez, existe na escola-sede o clube

“Química na Cozinha”,
que funciona nas tardes
de quarta-feira.

Com as atividades
que vão sendo realizadas,
pretende-se despertar e
desenvolver o interesse

pela Ciência; mostrar que
a Física e a Química estão
presentes na nossa vida
diária, podendo ser
compreendidas por todos
de uma forma simples e
acessível; desenvolver o
sentido de organização;

Clube “Química na Cozinha”

desenvolver o sentido crítico;
incentivar o espírito de dinâmica de

grupo e contribuir para
a formação de cidadãos
com maior literacia
científica.

Até à data já foram
d e s e n v o l v i d a d e s
atividades utilizando
plantas, frutos, legumes
e outros produtos que
levaram à confeção de
infusões, geleia de uva,

doce de abóbora, marmelada e
pickles. No final de cada atividade,
as alunas elaboram um pequeno
relatório acerca da componente
científica e culinária.

É de referir que todos os

produtos utilizados são de
origem biológica
(gentilmente cedidos por
elementos da escola) e
que o lixo orgânico é
depositado no centro de
compostagem existente
no recinto escolar.

As professoras,
M. Santos e C. Pires
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Penalva do Castelo comemorou Dia
Mundial da Alimentação com

iniciativa “BRAVO DE ESMOLFE
NAS ESCOLAS”

Integrada no Dia Mundial da Alimentação e
na promoção da Maçã Bravo de Esmolfe, a
Câmara Municipal, em parceria com o
Agrupamento de Escolas, promoveu, no dia
16 de outubro, uma ação de sensibilização
sobre a maçã bravo de Esmolfe, junto dos
alunos do pré-escolar e do 1º ciclo das escolas
do concelho de Penalva do Castelo

O Vice-Presidente da Câmara, Dr. Carlos
Santos, e a Vereadora Dª Amélia Carvalho,
acompanhados pela Diretora do Agrupamento
de Escolas, Drª Rosa Figueiredo, e pelo Profº
Jorge Paixão, deslocaram-se aos diversos
estabelecimentos escolares do concelho e
distribuíram maçã Bravo de Esmolfe aos
alunos, acompanhada por informação sobre
as caraterísticas deste “ex libris” da fruticultura
portuguesa. Ao mesmo tempo, sensibilizaram
os alunos para a importância de uma
alimentação saudável, alicerçada em produtos
que tradicionalmente são cultivados por muitas
famílias do concelho.

Instituído em 1981 pela Organização das
Nações Unidas para a Agricultura e
Alimentação (FAO), o Dia Mundial da
Alimentação, no ano de 2012, tem como tema
central “Cooperativas Agrícolas – chave para
alimentar o Mundo” e visa suscitar uma
reflexão sobre o papel do cooperativismo
agrícola na segurança alimentar e na redução
da pobreza, através da cada vez mais
necessária revalorização do mundo agrícola.

A iniciativa “BRAVO DE ESMOLFE NAS
ESCOLAS” enquadra-se também no tema do
projeto curricular do Agrupamento de Escolas
de Penalva do Castelo, “VIVER COM SABER”,
que tem como objetivo sensibilizar alunos e
comunidade educativa para uma alimentação
equilibrada e para a importância do desporto
na promoção de uma vida saudável.

Com a XVII FEIRA DA MAÇÃ BRAVO DE ESMOLFE

(realizada no dia 13 de outubro e que foi um
êxito em termos de venda de maçã bravo de
Esmolfe de qualidade devidamente certificada)
e esta ação de sensibilização junto das
Escolas, a Câmara Municipal de Penalva do
Castelo está de forma sustentada a impulsionar
a dinamização e valorização económica deste
produto único, que teve o seu berço em
ESMOLFE, PENALVA DO CASTELO.

Município de Penalva do Castelo
assinalou Dia Internacional para

Redução de Catástrofes
O Município de Penalva do Castelo, através

da Biblioteca Municipal e no âmbito do projeto
“Sábados na Biblioteca”, assinalou, no passado
dia 13 de outubro, o Dia Internacional para a
Redução de Catástrofes.

A comemoração desta efeméride, que
também resultou de um desafio lançado pela
Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC)

e pela Direção Geral do Livro, dos Arquivos e
das Bibliotecas (DGLAB), através de um
conjunto de atividades (mostra bibliográfica,
ações de sensibilização/demonstração e
oficina lúdico-didática) dirigido a todos os
leitores/utilizadores da Biblioteca Municipal,
designadamente ao público infanto-juvenil,
procurou sensibilizar a comunidade
penalvense sobre riscos naturais, humanos e
tecnológicos, medidas de prevenção e
autoproteção, bem como sobre os
procedimentos de segurança a adotar em caso
de ocorrência de acidentes graves ou
catástrofes, promovendo uma cultura global de
redução de risco de desastres.

No âmbito das atividades desenvolvidas, foi
apresentado e trabalhado o livro digital “Nós e
os Riscos”, uma edição multimédia sobre riscos
coletivos, concebida e produzida pelo CDOS
da Guarda/ANPC, no âmbito do Projeto BIN
SAL RIESGOS, do Programa Operacional de
Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal
2007-2013, que constitui uma abordagem atual,
atraente e adequada aos fins que se propõe,
ou seja, contribuir para o conhecimento dos
riscos coletivos e medidas para minimizar os
seus efeitos e consequências.

Marcaram presença na comemoração
desta efeméride a Associação de Bombeiros
Voluntários de Penalva do Castelo, a qual, para
além de promover diversas ações de
sensibilização e demonstração prática de
formas de prevenção e combate, fez deslocar
à Biblioteca Municipal um carro de combate a
incêndios, uma ambulância e diverso
equipamento de proteção civil, e a Autoridade
Nacional de Proteção Civil (Viseu), através da
comparência do Dr. Alexandre Borges, que
disponibilizou um conjunto de documentos e
diverso material informativo sobre proteção
civil, bem como a edição digital do livro “Nós e
os Riscos” que foi distribuída a todos os
participantes.

Porque “A Proteção Civil Somos Todos Nós”,
o Município de Penalva do Castelo
proporcionou um conjunto de ações de
sensibilização/informação sobre os riscos que
podem afetar a comunidade e respetivas
medidas de prevenção/autoproteção, bem
como disponibilizou um documento digital (com
diversas funcionalidades: hiperligações úteis,
animações gráficas, vídeo, diaporamas, jogos
de observação e concentração e questionários
interativos), que constitui uma excelente
ferramenta de trabalho no âmbito da educação
para o risco e da promoção de uma cultura

local de segurança.

Arruamento das Barrocas - uma
nova acessibilidade a Penalva

do Castelo
A execução de novas acessibilidades à vila

de Penalva do Castelo tem constituído um dos
objetivos estratégicos do Município de Penalva
do Castelo.

Nesse sentido, encontra-se em fase final
de execução o “Arruamento de ligação entre
o Cemitério e a E.M. 570 (Barrocas)”, que
possibilita uma melhor ligação entre Esmolfe/
Sezures e a zona do Complexo Escolar e
Complexo Desportivo de Santa Ana, em
Penalva do Castelo.

Na sequência do concurso público, iniciado
em outubro de 2011, a Câmara Municipal
procedeu, em novembro de 2011, à
adjudicação da empreitada “Arruamento de
ligação entre o Cemitério e a E. M. 570
(barrocas) – Infra-estruturas e Pavimentação”,
pelo valor de 415.834,58 • (acrescido de IVA).

Encontram-se já executadas as redes de
abastecimento de água, rede de esgotos, rede
de águas pluviais, rede de gaz, infra-estruturas

elétricas e telefónicas.
O novo arruamento, com cerca de 1km de

extensão, tem uma faixa de rodagem de 8
metros, com passeios de 2 metros de largura
em “cubinhos” de granito, delimitados por
guias e lancil em granito regional boleado.
Depois de colocada a base de “tout venant”,
procedeu-se à colocação das camadas de
betuminoso.

Os trabalhos a executar contemplam uma
rotunda na intersecção com o “Loteamento da
Lameira”, propriedade da Câmara Municipal,
a execução de uma área de estacionamento
nas imediações do Cemitério Municipal, bem
como a substituição do pavimento na E.M. 570
entre Penalva do Castelo e o início da
povoação de Esmolfe.

Este novo arruamento possibilita, por um
lado, a consolidação de uma nova área de
expansão da vila e, por outro lado, possibilita
uma nova acessibilidade, sobretudo para o
trânsito proveniente de Esmolfe-Sezures.

Com a conclusão da “Circular à Vila – 1ª e
2ª Fases” (investimento de 1.327.934•) e este
novo arruamento, a vila de Penalva do Castelo
adquire novas e melhores acessibilidades e
condições para a implementação de novas
zonas urbanas.

(continua na página seguinte)
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“Aristides de Sousa Mendes
– A Coragem da Tolerância”

Exposição Fotográfica na
Biblioteca Municipal

Entre 16 de novembro e 31 de dezembro,
está patente, na Sala de Exposições da
Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo, a
exposição “Aristides de Sousa Mendes – A
Coragem da Tolerância”.

A exposição, cedida pela Rede Municipal
de Bibliotecas de Lisboa, é uma mostra
fotográfica, constituída por 32 painéis,
evocativa da figura e vida do cônsul português

em Bordéus (um beirão nascido em Cabanas
de Viriato) que, em desobediência frontal às
ordens do governo de Salazar, concedeu vistos
a refugiados, judeus e de várias
nacionalidades, salvando-os do Holocausto,
quando a França foi invadida pela Alemanha
Nazi, em 1940.

O ato de consciência de Aristides de Sousa
Mendes permitiu, durante a II Guerra Mundial,
salvar mais de 30.000 vidas da perseguição
Nazi (mais do que o próprio Schindler), no
que é considerado como a maior ação de
salvamento empreendida por uma pessoa

individual. O Estado Novo não lhe perdoou;
expulsou-o do corpo diplomático; deixou-o sem
vencimento e fê-lo cair na miséria.

Em 1961, Israel plantou vinte árvores em
memória de Sousa Mendes na Floresta dos
Mártires, em Jerusalém, no Museu do
Holocausto Yad Vashem, um bosque que
recorda não só as vítimas como os gentios
justos que ajudaram judeus durante o genocídio
nazi; em 1967, o mesmo museu volta a
homenagear Aristides de Sousa Mendes,
atribuindo-lhe a sua mais alta distinção, a
medalha de Ouro dos Justos do Yad Vashem,
com a inscrição de uma passagem do Talmude:
“Quem salva uma vida humana é como se
salvasse o mundo inteiro”. Em Portugal, apenas
em 1988 a Assembleia da República aprova o
projeto que oficialmente reabilita Aristides de
Sousa Mendes.

Depois das exposições temporárias “Sem
Mulheres Não Há Paz”, “XXI Feira/Festa do
Pastor e do Queijo”, “Experiências”, de António
do Carmo Vieira, e “Arte e Vida… Vida e Arte”,
a Biblioteca Municipal encerra o ano de 2012
com uma exposição que recorda a grandiosa
ação de um homem ímpar, encarada como
exemplo superior de humanidade e tolerância.
Com efeito, a saga de Aristides de Sousa
Mendes deve ser recordada, não apenas pela
sua natureza heróica, de elevada
generosidade e solidariedade humanas, mas,
sobretudo, pelo que tem de exemplar e
inspirador para a sociedade atual.

CAMINHADA “GERAÇÕES
SAUDÁVEIS” sensibiliza para a

problemática da SIDA
A Caminhada “GERAÇÕES SAUDÁVEIS” teve

como objetivo incentivar os participantes a adotar
um estilo de vida saudável e,
s i m u l t a n e a m e n t e ,
sensibilizá-los para a
problemática da Sida. O Dia
Mundial de Luta Contra a
Sida é comemorado no dia
1 de dezembro; por esse
motivo, dezembro é
considerado o “Mês da
Sida”.

Procurou-se igualmente

reforçar laços familiares e sociais, bem como
proporcionar um momento de convívio e boa
disposição ao ar livre.

A Caminhada “GERAÇÕES SAUDÁVEIS” é uma
atividade destinada à população de todas as
faixas etárias. O percurso, com
aproximadamente 8 km, teve início junto à
Câmara Municipal, tendo prosseguido em
direção a Esmolfe, Fundo de Vila, atravessando
o casario da aldeia e uma mancha florestal até
Gôje, onde se destacou a beleza do Solar de
Gôje; percorreu depois a Circular de Penalva
do Castelo e terminou junto da Câmara
Municipal, com exercícios de relaxamento e um
pequeno lanche convívio, preparado pelos
alunos do curso profissional de Técnico de
Restauração – variante de Cozinha/Pastelaria
da Escola 3/S de Penalva do Castelo.

No início da Caminhada, foi construído um
Laço Humano (símbolo da luta contra o HIV) e
distribuídos folhetos de sensibilização sobre a
problemática da Sida. Para a realização do
Laço Humano, todos os participantes vestiram
uma camisola vermelha.

Esta iniciativa contou com a colaboração
do Centro de Saúde de Penalva do Castelo,
Bombeiros Voluntários, Ergovisão, Farmácia
Claro e Farmácia Silveira.

Com esta iniciativa pretendeu-se incentivar
toda a população a adquirir hábitos saudáveis
de prática desportiva, de forma a combater a
obesidade e o sedentarismo e, ao mesmo
tempo, sensibilizar para a problemática da Sida,
de forma descontraída e fortalecendo laços
entre os participantes. Pretendeu-se também
promover a divulgação do património do
concelho, mostrando a sua relevância para o
desenvolvimento cultural, social e económico
de Penalva do Castelo.
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Natural de Benguela – Angola, Kalaf Ângelo,
músico, cronista e editor discográfico, visitou a
nossa escola a 5 de dezembro, onde efetuou
palestras para alunos do 8º e 10º anos.
Particularmente conhecido por integrar a banda
Buraka Som Sistema, que ajudou a fundar, ei-lo
também presente, atualmente, no mundo da escrita!

O Clube de Jornalismo foi conhecê-lo melhor…
Quando e por que veio para Portugal?
Vim em 1994, com a intenção de estudar e depois

regressar. Entretanto, essa ideia foi alterada quando
descobri a arte, a música. Tinha algum talento para
criar e decidi ficar.

Descreva-nos a sua inserção progressiva na
comunidade portuguesa.

Não senti dificuldades em inserir-me. Não senti
que estava posto de parte, porque falava a mesma
língua e tinha as mesmas referências culturais. Nos
países que visito, o fator língua é o mais difícil de
quebrar. Em Portugal, pelo contrário, senti-me logo
em casa.

Que memórias gratificantes guarda da sua
terra natal?

Tenho a sorte de ir todos os anos a Angola. Tenho
memórias de infância, mas não no sentido de que
sinto falta de algo ou de que há uma lacuna que tem
que ser colmatada de alguma forma. A terra está
sempre presente e, quando sinto falta, meto-me no
avião e vou até lá.

Da música para a escrita… Como e quando
decorreu esta transição?

Não foi uma transição, foi uma consequência. A
minha intenção primeira era escrever para a música,
mas a escrita tornou-se não apenas o ponto de partida
como o de chegada. Não me vejo como alguém que
escreve… sinto que estou na música como escritor,
assim como estou na escrita e na literatura como na
música. Ou seja, ambas convivem em perfeita
harmonia dentro de mim.

Como concilia as duas vertentes?
Vivendo e criando… Mas só faço música ou edito

livros quando acho que é importante fazê-lo. Quando
isso não acontece, deixo-me ficar quieto. No meu
percurso, nunca fui a pessoa que simplesmente
escreve, que fica no fundo da sala, que só é chamado
quando é pedido um verso. Se calhar, pela minha
personalidade, pelo facto de ser transversal ou de
juntar várias artes, várias culturas… Tenho um gosto
muito profundo pela cultura, pelas artes plásticas, pelo
cinema… Quando concebemos os nossos vídeo-clips,
por exemplo, eu dou sempre o “input”. Estamos, neste
momento, a filmar um documentário dos Buraka Som
Sistema. Basicamente, nós somos os corealizadores,
juntamente com o realizador que vai assinar o filme
que vai sair. Toda a forma de apresentar, tudo o que
é dito, os pontos a sublinhar vêm de mim e de outro
membro da Banda, que também é bastante ativo
nesse sentido. Ou seja, a minha curiosidade leva-me
a ser um músico um pouquinho mais ativo do que
simplesmente alguém que escreve para a música.
Do mesmo modo, na escrita dos livros eu consigo ir
um pouco mais longe, se calhar até em detrimento
daquilo que escrevo, mas o que me estimula na arte
é a expressão, isto é, ser capaz de me expressar de
uma forma concreta, sem grandes filtros, desvios ou
hesitações, poder dizer exatamente aquilo que tenho
em mente, de uma forma clara, seja ela ousando ou
“a reboque” da música ou dos livros.

Entrevista a Kalaf Ângelo,
membro da banda Buraka Som Sistema, que esteve entre nós

O que o levou a optar pela crónica?
Foi uma resposta a um convite. O Público

convidou-me a escrever crónicas e eu decidi aceitar.
Fui muito feliz nessa decisão, porque isso me abriu
para o mundo da literatura, para outras escritas e
outras formas de viver o mundo da escrita. Permitiu-
me conhecer o meu editor, fazer com que ele
apostasse em mim e achasse válido partilhar o meu
trabalho com o mundo. Eu tive sempre muita
dificuldade em reconhecer de imediato como válido
aquilo que faço. Demoro algum tempo a aceitar que
algum produto esteja pronto para ser dado a conhecer.
Demoro tempo para fazer uma canção, um texto, mas
gosto também do facto de ter à minha volta pessoas
que conseguem ler e analisar os meus trabalhos, de
uma forma objetiva.

Fale-nos um pouco sobre “Estórias de amor

para meninos de cor”, o seu primeiro livro.
É uma coleção de crónicas que foram escritas ao

longo dos últimos quatro anos e que refletem um pouco
as minhas vivências. Vou buscar memórias do tempo
que vivi e partilhei com o meu avô, o meu primeiro
beijo, o meu interesse pelo xadrez, ou então por
viagens… Escrevo muito sobre viagens. É quase um
diário aberto, onde faço reflexões sobre a minha
pessoa, a minha existência, assim como partilho visões
e experiências que vou colhendo junto das pessoas.

Quando começou a disponibilizar-se para se
deslocar às escolas e, nestas, que momentos
recorda em particular?

O convite para visitar escolas nasceu logo a partir
do momento em que o livro foi editado. Não faço muitas
visitas, porque não consigo, por uma questão de
agenda. É quase impossível estar em todo o lado e
em Portugal o meu tempo é um pouco limitado. Mas é
algo de que gosto muito, pois permite-me estar em
contacto com a realidade. O facto de fazer parte de
uma Banda, já com uma certa projeção no panorama
nacional e internacional, não nos dá a possibilidade de
ter um contacto direto com as pessoas, mesmo com
as que nos seguem, com as que ouvem a nossa
música. E a escrita é o meio que permite esse
recomeço. Num momento em que eu já me entendo
e que o mundo já me entende como um artista
realizado, ir às escolas é quase voltar a um início que
só o livro me permite … estar com pessoas, pois
habitualmente só as vejo a metros de distância, à noite,
e com um volume de música muito alto. Aqui consigo
ter uma conversa, em silêncio, podendo falar de
histórias ou até de ajudar ao entendimento de algumas
questões que levanto sobre histórias que escrevo. E
pensando num episódio interessante, tirando aqueles

em que as pessoas me colocam na posição do
“performer”, tentando tirar de mim uma canção ou algo
dessa ordem, tirando essas ocasiões, as perguntas que
me fazem são as coisas que eu mais prezo nas
deslocações às escolas.

O que se lhe oferece dizer sobre os jovens de
hoje?

Infelizmente, não por culpa dos jovens de hoje,
mas como consequência da nossa própria forma de
estar e das escolhas que fizemos enquanto
sociedade, eu acho que os jovens estão a pagar o
preço de uma certa alienação social e até espiritual
que fomos adotando. As sociedades de hoje são mais
sensíveis ao consumo, algo que não estava tão
presente, por exemplo, no tempo dos meus avós. Eu
cito muito o tempo dos meus avós para entendermos
que eu vim de uma sociedade que esteve muito tempo
fechada. Angola, durante muitos anos, não conseguiu
abrir-se para o mundo, por questões políticas e sociais
de vária ordem. Mas estar em Portugal e estar a
analisar, já há algum tempo, o que se passa com a
minha geração e a geração que vem a seguir a mim,
permite-me constatar, com bastante preocupação,
que estamos muito dependentes de uma opinião
externa, virada para o consumo. A televisão, por
exemplo, molda a nossa opinião de uma forma
extraordinária, por vezes até perigosa. Esta realidade
é preocupante e vai mudar o nosso futuro. Posso dar
exemplos desta mentalidade. Hoje em dia, muitos
pais têm uma dificuldade imensa em comunicar com
os seus filhos; a única forma de isso acontecer é
quase chantageando, isto é, fazendo trocas de
objetos: “Para deixares de chorar, dou-te um
brinquedo.”, “Para te fazer ir à escola, dou-te um
telemóvel.” Por vezes, são coisas benéficas,
instrumentos que nos são úteis e os pais sentem-se
realizados… Mas, como tudo em nós nos chega de
forma chantageada, quando precisamos, realmente,
de tomar uma decisão, não temos “armas” para o
fazer, porque todo o nosso percurso foi feito de
chantagens. Isto molda-nos e condiciona-nos
enquanto indivíduos e não devia ser assim. A
juventude de hoje devia ser um pouquinho mais
exigente consigo mesma e não ir pelo caminho mais
fácil, sempre com a ideia de que se vai ser
recompensado. A recompensa será o facto de tu
passares por uma experiência e aprenderes formas
de responder ao “amanhã” de um modo mais prático
e eficaz.

Entrevista realizada por:

Sofia Rodrigues, Davide Lopes e

Luís Lopes, 9ºC

entrevista
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ONDE PONDE PONDE PONDE PONDE PARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?ARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?ARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?ARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?ARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
- Boa tarde, senhor Carlos

Silva. Qual o balanço que faz do
seu percurso escolar?

Penso que foi sobre tudo
positivo. Em parte, os meus
estudos seguiram também por
outro caminho, já que no 10º ano
entrei no Conservatório de Música
de Viseu. Concluí o 12º ano, mas
tinha aulas de música à parte.

- Entre 1993 e 2001,
frequentou a nossa escola.
Quais as recordações mais
marcantes?

Recordo algumas disciplinas,
as que mais apreciava, sobretudo
gostei muito de Português
(análises de poemas). Também
gostei muito de Filosofia no 12º
ano. E é claro que recordo também
os meus amigos. Outra
recordação muita boa foi uma
visita de estudo a Paris, no âmbito
da disciplina de Francês.

- Sabemos que optou pela
área de Humanidades no
secundário. Porque escolheu
esta área?

Porque no 10º ano estava no
Conservatório e o que realmente
queria era a música. Escolhi
Humanidades porque era a área
que mais se aproximava da
música.

- Hoje está ligado à música,
é professor no Conservatório
de Seia. Qual são para si as
maiores dificuldades?

Dava uma longa história
(risos). Há sempre uma grande
problemática no ensino da música
que é a questão da motivação. Os
miúdos não têm tempo para
estudar música, realmente, e outra
questão é saber se um aluno tem
talento. Então sobra pouco tempo
para aprender um instrumento.

- Sabemos que integrou
numa orquestra da União
Europeia, a representar
Portugal. Como surgiu essa
oportunidade?

Surgiu através de um amigo
que me informou que havia
inscrições para participar. Houve
provas de seleção e eu e mais
alguns portugueses tivemos o
mérito de ser selecionados. Para
mim, foi uma experiência bastante
enriquecedora.

- Alguma vez se arrependeu
de ter escolhido esta profissão?

Nunca!

- Decerto que viveu

A Escola-sede regista 26 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, coube agora a vez a um ex-aluno que, após ter
frequentado o 1º ciclo do ensino básico em Penalva do Castelo, de
onde é natural, desenvolveu aqui o seu percurso do 5º ao 12º ano,
entre os anos letivos de 1993/94 e 2000/01 tendo concluído o ensino
secundário no curso geral do Agrupamento 4 - Humanidades.

Seguiu-se o ensino superior, com a licenciatura em Música e
mestrado na mesma área, no Instituto Politécnico de Castelo Branco.

Atualmente é professor no Conservatório de Música de Seia e
frequenta novo Mestrado na área da Pedagogia. Como curiosidade,
apurámos que o nosso entrevistado de hoje integrou uma Orquestra
da União Europeia, em representação do nosso País.

Referimo-nos a Carlos Alberto Lopes Silva, que nos acolheu
com muita simpatia, num destes dias de dezembro.

situações caricatas ao longo do
seu percurso profissional. Quer
partilhar connosco alguma?

Caricata em si nunca tive
nenhuma em especial, mas tive
uma situação de que me lembro e
que foi engraçada. Estava num
concerto e nós tocamos por uma
partitura; na altura em que vou a
entrar na sala, olho para a minha
e vi que me tinha esquecido da
partitura. Tive que pedir desculpa
e sair para ir buscar a partitura.
(risos)

- O que mais gosta de fazer
nos seus tempos livres?

Aprecio muito tudo o que seja
arte.

- Qual o género de música
de que mais gosta? E quais os
grupos que mais aprecia?

A minha área é ligada à música
clássica. Gosto muito de Mozart,
Beethoven, entre outros. Gosto
muito de jazz, algum blues e algum
rock. De música de discoteca não
gosto nada!

- O nosso País está a passar
por um momento difícil. O que
pensa em relação a isto?

    O que posso falar é sobre a
minha área, estou ligado à área
da educação e da cultura.
Entristece- me bastante que haja
cortes numa área tão importante
como a educação e, não menos
importante, na área da cultura. A
Alemanha tem realmente grandes
indústrias, mas também tem uma
cultura das melhores do mundo. A
Orquestra Filarmónica de Berlim
é considerada a melhor do
mundo, logo aí dá para perceber
o quão importante é a cultura e a
importância que tem para os
alemães. Fico ainda muito triste
que haja colegas meus a sair do
País.

- Por último, qual o conselho
que gostaria de deixar aos
nossos jovens que têm todo o
futuro pela frente?

Ora muito bem! Gostava de
lhes dizer que nunca deixem de
acreditar nos vossos sonhos, nos
vossos desejos, nos vossos
projetos. Acreditem até ao fim,
mesmo que achem que não estão
bem encaminhados, continuem
sempre até ao fim, nunca
desistam! Podem sempre
aparecer alguns sins.

Outro grande conselho é que
nunca escolham o caminho mais
fácil, pois o caminho mais difícil é
sempre mais enriquecedor.

- Muito obrigada!

Entrevista conduzida por:
Ana Gomes, Marisa Lopes,

Marta Lopes e Raquel Cabo, 12ºB

entrevista

Postais de Natal feitos pelos alunos do 1ºA da EBI

A todos um Feliz Natal!

E Boas Férias!
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A 13 do novembro, no bar dos alunos da
Escola Básica e Secundária, e à semelhança
do que ocorre todos os anos por esta data,
formandos, formadores e mediadores dos
cursos EFA da escola reviveram a tradição,
organizando um magusto, que decorreu num
ambiente de salutar convívio. Estiveram
também presentes os professores Rosa
Figueiredo e Francisco Guedes,
respetivamente, Diretora e Subdiretor do
Agrupamento. Na mesa, decorada a (quase)

CURSOS EFA FAZEM JUS À TRADIÇÃO
rigor, não faltaram várias iguarias tradicionais
da época: do delicioso requeijão, passando
pelos enchidos e pelas doçarias, até ao
ancestral “Chá de Baco”… e o “licor”
específico da época.

Como atividade integradora de PRA, na qual
todas as áreas foram chamadas a colaborar,
as castanhas foram o mote e deram o pontapé
de saída para um ano em que se prevê a
realização de outras atividades, de índole
diversa, inerentes aos cursos.

No âmbito do tema, em Cultura, Língua e
Comunicação, os formandos redigiram este
texto e versejaram assim:

Novembro aos onze chegou
S. Martinho o dia abençoou
A castanha na brasa a estalar
O pipinho se encetou.

Na escola ao jantar
De magusto se tratou
Fomos todos festejar
Bela noite se passou.

A castanha a jeropiga chamou
O queijo com a marmelada casou
Néctar “Baco” a acompanhar
A boa disposição chegou.

Os formandos dos Cursos EFA

escola viva

Dia da Alimentação no Jardim
de Infância de Germil (continuação)

 uma maçã, que foi colada numa cartolina, previamente recortada.
Foi sugerida a frase "Comer fruta todos os dias dá saúde e alegria" e
foi esta a frase que foi colada na cartolina que depois de pronta foi
enviada para casa para servir como marcador de livros de cozinha.
Com as maçãs esmagadas com um garfo e depois de ferver mais
uns minutos, o doce estava pronto.

Depois de arrefecer um pouco, o doce de maçã foi colocado em
taças. Provámos e estava muito bom! Doce de maçã e o marcador
de livros de receitas foram levados para casa pelas crianças.

Navega pela Criatividade
Durante este mês de dezembro, está em exibição, no átrio do bloco

administrativo da escola-sede, uma exposição de instrumentos náuticos e
descobrimentos portugueses, no âmbito da disciplina de História.

Este evento tem
como objetivo dar a
conhecer um pouco
mais sobre os
métodos e os
i n s t r u m e n t o s
utilizados nos
D e s c o b r i m e n t o s
Portugueses, uma das
épocas mais
importantes da
História de Portugal.

Nesta exposição,
a p r e s e n t a m - s e
quadrantes, barcos, balestilhas, bússolas, astrolábios e ainda mapas com rotas
e produtos que os portugueses trouxeram dos outros continentes.

Todos os alunos das turmas do 8º ano revelaram um grande empenho e
uma enorme criatividade na realização destes trabalhos.

Mónica Ferreira e Inês Costa,  8ºB

Os meninos dos Jardins/Escolas do 1º CEB do Agrupamento, muito
entusiasmados, prepararam-se para o receber de braços abertos.

Com o objetivo de desenvolver o espírito de solidariedade, paz,
partilha e fortalecer laços e relações entre todos, foram desenvolvidas
diversas atividades envolvendo toda a comunidade educativa. Houve
recolha de alimentos, brinquedos e vestuário para serem distribuídos
por famílias carenciadas do concelho, os alunos enfeitaram as suas
salas/Escolas com motivos de Natal, procedeu-se à troca de postais de
Natal entre os Jardins/Escolas do 1º CEB, foi dinamizada a história
“Ninguém dá prendas ao Pai Natal” no âmbito do projeto “Histórias
sobre rodas” e, em cada Jardim/Escola, os alunos encenaram peças
de teatro, cantaram e recitaram poemas de Natal com uma alegria
contagiante que deslumbrou todos os participantes.

Na despedida, ninguém se esqueceu de desejar a todos “Um feliz
Natal e um próspero Ano Novo”.

Os alunos do 2º e 3º CEB e do ensino secundário tiveram as suas
aulas habituais no período da manhã, partilharam o almoço de Natal
oferecido pelo Agrupamento e, à tarde, tiveram a sua Festa de Natal no
Pavilhão Desportivo.

A vivência do Natal no nosso
Agrupamento (continuação)
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Os alunos do 6ºA elaboraram um inquérito
com o objetivo de sondarem a opinião dos
colegas sobre as atividades realizada na
Escola Básica e Integrada de Ínsua no Dia
Mundial da Alimentação, bem como sobre os
seus hábitos alimentares.

Num universo de 270 alunos foram
inquiridos 48, distribuídos por uma amostragem
de 16 do 1ºciclo e 32 do 2ºciclo. Procedeu-se
ao tratamento estatístico dos dados do qual
resultaram os gráficos relativos a todas as
questões acompanhados pela respetiva
análise.

1. Porque se comemora o Dia Mundial
da Alimentação?

Os dados revelam
que a grande maioria
dos nossos colegas
consideram que o Dia
Mundial da
Alimentação se
comemora para nos recordar que devemos ter
uma alimentação saudável, embora 3 alunos
achem que é o pretexto para ter uma festa.

2. Na tua opinião, qual é a refeição
mais importante do dia?

Verifica-se que quase todos os alunos
consideram que o Pequeno-Almoço é a
refeição mais importante do dia mas, alguns
também pensam que é o almoço. Poucos

Dia Mundial da Alimentação - INQUÉRITO
acham o lanche, o jantar e a ceia como a
mais importante.

3. Consideras que fazes uma
alimentação saudável?

Nesta questão,
praticamente todos os
alunos inquiridos
consideram que fazem uma
alimentação saudável,
apenas 3 julgam que não o
fazem.

4. Quantas refeições fazes por dia?

A maior parte dos
alunos inquiridos
respondeu que faz 4
refeições por dia. No
entanto, muitos são os
que fazem 5 refeições
por dia.

5. O que achaste do Dia Mundial da
Alimentação?

Nesta questão é revelado
que quase todos os alunos
inquiridos acharam que foi muito
bom. Poucos responderam bom
ou razoável.

6. O que alteravas para o
próximo Dia Mundial da Alimentação?

Neste gráfico observamos que a maioria
dos alunos considera que as atividades
realizadas na escola, este ano, foram boas e
não alterariam nada.

No entanto, houve quem respondesse que,
para o próximo ano, gostaria que houvesse a
introdução de outros alimentos, como bolos,
maior variedade de frutas e, ainda, um espaço
mais adequado.

·
Conclusões:

Depois da
análise deste
inquérito, pode-se
concluir que a
maioria dos alunos
sabe porque se
comemora o Dia
Mundial da
A l i m e n t a ç ã o ;
devem fazer uma
a l i m e n t a ç ã o
saudável com pelo menos quatro a cinco
refeições por dia e devem tomar sempre o
pequeno-almoço antes de vir para a escola. A
escola festejou adequadamente o dia.

Inquérito realizado pelo 6ºA
Análise realizada pelo André Cruz, 6ºA

A comemoração do magusto escolar
na escola sede do Agrupamento decorreu
no dia 12 de novembro, pelas 16:40h, no
espaço polivalente. Participaram os alunos
do 7º ao 12º ano, bem como professores
e funcionários.

Contrariamente ao que sucedeu nos
anos anteriores, desta vez os alunos não
trouxeram as habituais iguarias da época.
Coube à Direção do Agrupamento
disponibilizar castanhas, sumos, pão com
fiambre, requeijão, compota, queijo e
marmelada. Os alunos do 2º ano do Curso
Profissional de Técnico de Restauração
– variante Restaurante/Bar (turma 11ºC)
tiveram ao seu encargo a colocação dos
referidos produtos nas mesas, coletivas,
alguns confecionados por si próprios.

Bastante animados estiveram ainda os
funcionários, que assaram as castanhas,
na sua maior parte em tradicionais
assadores de latão, mas também algumas
nas brasas, revivendo tempos antigos.

A música que animou o evento, dada
a coincidência com um dia de campanha
para a Associação de Estudantes, foi
disponibilizada pelos alunos de uma das
listas. Pouco antes, decorrera também a
prova de Corta-mato da escola, no qual
participaram bastantes alunos.

Apesar de ter sido pouco o tempo
para a realização das atividades, foi um
momento divertido, que proporcionou um
agradável convívio entre a comunidade
escolar.

Clube de Jornalismo

O Magusto na escola-sede
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O planetário veio à nossa escola
No dia 22 de novembro, o planetário veio à nossa escola e todas as

turmas do 7º ano o visitaram!

Os alunos do 7ºA manifestaram-se sobre esta experiência:

“Eu gostei muito dessa visita dentro da escola. Aprendi o porquê das
fases da Lua e das estações do ano,
os signos e as constelações, foi uma
grande experiência educativa. O
único problema foram os assentos:
o chão!” - Rogério Craveiro Carvalho

“O planetário foi uma boa ajuda
para a matéria que temos vindo a
dar” - José Albano Clemente

“A minha visita ao planetário foi
muito boa, pois aprendi muitas
coisas novas e interessantes. O que mais me entusiasmou na nossa visita
foi a parte da Lua, pois era matéria nova. E o que eu menos gostei foi só a
parte de como eu estava sentado, pois não me dava jeito nenhum para
observar.” - Guilherme Oliveira

Os colegas do 7ºC e do 7ºD também relataram o que sentiram:

“Eu gostei do planetário porque foi uma forma de conhecer melhor o
céu.”

“Foi uma sensação muito realista.”

“Senti-me no espaço.”

“Gostei de ver as constelações e o Universo.”

“O que mais gostei foi quando
vimos todas as constelações que
existem e as suas formas.”

“Tudo o que vimos fez com que
ficasse a saber mais.”

“Falamos sobre coisa que demos
na aula. Gostei, senti-me no espaço.”

“Eu gostei bastante, apesar de não
estar à espera que um planetário fosse assim.”

“O senhor era simpático, falou sobre as estrelas, a Lua, os planetas.
Foi engraçado ver aquilo a rodar em cima da nossa cabeça.”

“Quando lá entrei parecia que estava ao pé das estrelas.”

“Eu senti que estava no espaço, numa missão espacial.”

Os grupos de professores de Ciências Naturais e Físico-Químicas

Greve Geral afetou escolas
do agrupamento

“Contra a Exploração e o Empobrecimento; Mudar de Política
– Por um Portugal com Futuro” foi o motivo que levou o conselho
nacional da central sindical CGTP a convocar uma Greve Geral
dos trabalhadores, no passado dia 14 de novembro, que também
se fez sentir no nosso Agrupamento.

O nível de adesão foi de 15,7% no que respeita ao corpo
docente e 23,3% do total de não docentes, o que motivou o
encerramento de alguns serviços na escola-sede e o seu
encerramento em parte do período noturno.

Visita  de  estudo
Enquadrados pela disciplina de Português, nomeadamente o

estudo de “Memorial do Convento”, obra de estudo obrigatório
e da autoria de José Saramago, os alunos do 12º ano – curso
científico-humanístico de Ciências e Tecnologias e cursos
profissionais de Técnico de Processamento e Controlo da
Qualidade Alimentar e de Técnico de Energias Renováveis-
variante Sistemas Solares, deslocaram-se até à designada região
saloia de Portugal, no Oeste, em 9 de novembro, onde lhes foi
proporcionada uma visita guiada ao Palácio Nacional de Mafra e
o visionamento de um espectáculo de teatro, ambos alusivos à
referida obra do nosso Prémio Nobel da Literatura.

La Comida del Día de Navidad
La comida del día de Navidad

es la fiesta grande del año, se
reúne la familia en su sentido más
amplio (abuelos, tíos, primos...) y
se pone las mejores galas en la
casa, la mejor vajilla, etc.

Respecto al menú, en Aragón
la tradición dictaba que había que

comer Cardo en Salsa y Cordero
asado, aunque ahora, de nuevo,
se tiende al marisco y las aves.
En la zona de Levante (Valencia),
lo típico es el «Caldo con pelotas»
y de postre el Tronco de Navidad
(una especie de brazo de gitano
de bizcocho cubierto con

N a v i d a d  e n  E s p a ñ aN a v i d a d  e n  E s p a ñ aN a v i d a d  e n  E s p a ñ aN a v i d a d  e n  E s p a ñ aN a v i d a d  e n  E s p a ñ a
chocolate).En Cataluña y algunas
zonas de Levante, la «fiesta
grande» no es el día de Navidad
sino al día siguiente, S. Esteban
(26 de diciembre).

Los reyes magos
Gran parte de esta tradición,

se ha trasladado a la
Nochebuena, en la que llega
Papá Noel, con el fin de que los
niños aprovechen las vacaciones
escolares para jugar con los
regalos, pero aún hay muchas
zonas  dónde se dan los regalos a
los niños en la Noche de Reyes.

El fin de año: uvas y
campanas

Casi todas las familias siguen
el fin de año a través de la
televisión con las ultimas 12
campanadas de la medianoche
en la Puerta del Sol, en Madrid.
Esta costumbre viene
acompañada de las doce uvas de
la suerte, que se toman todas

seguidas y una con cada
campanada en la Nochevieja.
Tras las campanadas, lo más
normal es ir a la Misa del Gallo,
esta misa se celebra sobre las 4
de la madrugada, y va gente de

todas las edades (incluso no
practicantes).

Pesquisa realizada por
João Paulo, 9ºB

¿Has leído el texto anterior con atención?
1. Completa los huecos con las palabras del listado:
La Nochevieja               La Nochebuena           El belén
Los regalos                   La Navidad

a) Noche en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo:
……………………………….

b) …………………………… : período de tiempo en el que se celebra
el nacimiento de Jesucristo.

c) …………………………… :representación con figuras del
nacimiento de Jesucristo.

d) Última noche del año : …………………………...
e) ………………………….. : lo que se da a los niños generalmente

en el día 6 de enero.
2. Una de las palabras del recuadro no está en el texto.   ¿Cual es?

__________________

Soluciones: 1) a) La nochebuena; b) La Navidad; c) El belén; d) La
nochevieja; e) Los regalos

2) El Belén
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CLUBE  DE  DESPORTO  ESCOLAR

Atletismo e Natação – Alunos de
Penalva alcançam bons resultados!
No passado dia 20 de novembro, decorreu a primeira concentração de

atletismo deste ano letivo. O local das provas foi, mais uma vez, o complexo
desportivo do Fontelo.

A nossa escola fez-se representar por 47 alunos (número recorde), que

competiram nas disciplinas de Salto em Comprimento, Salto em Altura e
Lançamento do Peso. Os
resultados obtidos foram
excelentes (7 primeiros lugares,
3 segundos e 6 terceiros), fruto
do empenho e dedicação dos
nossos alunos nos treinos do
desporto escolar.

Para o futuro esperamos
sempre melhor, tentando apurar
para o campeonato regional o
máximo de alunos.

No dia 29 de novembro,

Corta-mato – Estão apurados os
alunos para a fase distrital!

No dia 12 de novembro, pelas
15h00, realizou-se mais um Corta-
mato do Agrupamento de Escolas
de Penalva do Castelo.

À hora marcada, os alunos das
duas escolas foram chegando à
zona de partida. Os cento e
quarenta participantes
manifestavam alguma ansiedade,
mas também grande alegria por
poderem participar na prova. Essa
tensão inicial desapareceu assim
que foi dado o tiro de partida.

A prova decorreu no pátio da
escola secundária, tendo os alunos
sido agrupados por escalões
etários. Os alunos revelaram muito

interesse e empenho, esforçando-se o máximo possível para obterem
boa classificação.

Para além de ser um meio de dinamizar a atividade desportiva,
promover o convívio, a cooperação e a competição, esta prova serviu
também para apurar os alunos que no dia 4 de fevereiro de 2013
representarão o nosso agrupamento no corta-mato distrital, a realizar
em Viseu. Os alunos classificados nos seis primeiros lugares, em cada
escalão/sexo, são os apurados.

Seguidamente, apresentam-se os vencedores em cada um dos
escalões etários:

A
c lass i f icação
completa, bem
como todas as
n o t í c i a s
re lac ionadas
com o Desporto
Escolar do
n o s s o
Agrupamento,
podem ser

consultadas em www.depenalva.blogspot.pt
Todos os alunos participantes no Corta-mato estão de parabéns

pela atitude, empenho e carácter manifestado!

Torneio Basquetebol 3 x 3
No âmbito da atividade

interna do Projeto do Clube
do Desporto Escolar,
realizou-se mais um torneio
de Basquetebol 3 x 3.

Esta atividade decorreu
na tarde do dia 5 de
dezembro, tendo contado

com enorme adesão dos alunos.
Participaram 172 alunos
repartidos por 43 equipas.

Os jogos efetuaram —se no
pavilhão gimnodesportivo de
escola secundária.

Neste torneio, disputado em
sistema de eliminatórias,
apuraram-se as equipas que irão
representar o Agrupamento de

Escolas de Penalva do Castelo na fase distrital, a realizar no 2º período,
em Viseu.

Eis as equipas apuradas em cada um dos escalões etários:

Esta e outras atividades podem ser acompanhadas em
www.depenalva.blogspot.com

A prova Mega Atleta realizou-
se no Agrupamento de Escolas de
Penalva do Castelo no dia 7 de
novembro.

O Mega Atleta é constituído
pelas seguintes provas: Mega
Sprinter, Mega Salto, Mega Km e
Mega Lançamento.

Esta atividade contou com a
participação de 109 alunos de
ambos os sexos e dos diversos
escalões etários. Decorreu no
pavilhão gimnodesportivo da
escola secundária. Os alunos

participantes mostraram muito
interesse, entusiasmo e empenho
na execução das provas.

Os melhores alunos de cada
prova irão representar o nosso
Agrupamento em Viseu.

A lista dos alunos participantes
e respetivas provas estão
disponíveis em
www.depenalva.blogspot.com

O Coordenador do Clube do
Desporto Escolar:

Professor António Fortuna

Mega Atleta

(continua na página seguinte)
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ENTREGA DOS DIPLOMAS DELF- SCOLAIRE  2012
Os dezasseis alunos da escola-sede que realizaram com sucesso os diferentes níveis

de exame DELF, em maio de 2012, tiveram o privilégio de receber o respetivo diploma no
passado dia 3 de dezembro, na Escola Secundária de Viriato - Viseu. A nossa escola
assegurou o transporte e os mesmos foram acompanhados por um elemento do órgão de
gestão e pelas professoras que os prepararam.

Após a cerimónia de entrega dos diplomas, pelas diferentes
personalidades convidadas para o efeito, nomeadamente o
Cônsul de França no Porto, a Sra. Madame Aude de Amorim,
bem como o Adido da Embaixada para a Cooperação, o Sr.
Thierry Peltreau, 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 felicitamos, desejando as maiores felicidades e um
bom Natal!

O programa Parlamento dos Jovens é organizado
pela Assembleia da República (AR), em colaboração
com outras entidades, com o objetivo de promover a

educação para a cidadania e o interesse dos jovens
pelo debate de temas de atualidade.

O programa desenvolve-se em várias fases, ao longo
do ano letivo, e tem como objetivos: incentivar o interesse
dos jovens pela participação cívica e política; sublinhar a
importância da sua contribuição para a resolução de
questões que afetam o seu presente e o futuro individual e
coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos
do poder político; dar a conhecer o significado do mandato
parlamentar e o processo de decisão da Assembleia da
República (AR), enquanto órgão representativo de todos
os cidadãos portugueses e incentivar as capacidades de
argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos
valores da tolerância e da formação da vontade da maioria.

Está a decorrer a primeira fase - a fase de escola
– e os nossos jovens estão a organizar-se em listas e
a desenhar as suas medidas, em obediência ao tema
“Ultrapassar a Crise.”, para se apresentarem às
eleições que irão realizar-se no dia 17 de janeiro.

No dia 7 de janeiro, teremos um debate na nossa
escola, com a presença do senhor deputado Hélder
Amaral.

A professora coordenadora,

Maria do Céu Gonçalves

CLUBE  DE  DESPORTO  ESCOLAR (continuação)

O dia do não fumador
comemora-se todos os anos
no dia 17 de novembro e
tem por objetivo sensibilizar
todas as pessoas para os
malefícios do tabaco para a
saúde.

Nas aulas de Ciências
Naturais, através da frase
“Que conselhos darias a
um familiar/amigo que
fume?” que a nossa
professora escreveu no
quadro, pensámos em conselhos que daríamos a
pessoas familiares e amigas que fumam. Depois a
professora corrigiu-as e passámos os conselhos
para tiras de papel colorido.

Alguns dos nossos conselhos foram os
seguintes: “Se continuares a fumar, a tua vida será
mais curta”, “Deixa de fumar para teres uma vida
melhor”, “Se continuares a fumar, morrerás mais
cedo”, “Se continuares a fumar, apanhas o cancro

Dia Mundial do não Fumador
Que conselhos darias a um familiar/amigo que fume?

dos pulmões”, “Se deixares
de fumar, vais ter uma vida
melhor”, “Aproveita a vida,
não fumes!”.

Vimos também um
filme com o título “O
melhor é nem começar”,
que a nossa professora nos
mostrou na aula de
Ciências. Era um filme
muito interessante que
mostrava o que pode
acontecer a uma pessoa

que fuma ou comece a fumar.
Com este trabalho quisemos contribuir para

que aqueles que fumam deixem de fumar e para
que os não fumadores não comecem nunca a fumar.

Gostámos muito de ver os nossos lindos
trabalhos expostos no átrio da nossa escola.

Fátima Soares, Carolina Rodrigues, João

Coelho e Gabriel Lourenço, 5ºA

realizou-se nas piscinas
municipais de Penalva do
Castelo, sob a organização
do grupo disciplinar de
Educação Física, a
primeira concentração
de natação do presente
ano letivo.

Participaram mais de
cem alunos em

representação de seis escolas.
O desempenho dos alunos do nosso

agrupamento foi muito bom, tendo atingido
resultados dignos de registo, o que está bem
patente nos vários 1º e 2º lugares alcançados!

Todos os alunos que representaram
o Agrupamento de Escolas de Penalva do
Castelo estão de parabéns!

Professores Filipe Fidalgo,

António Fortuna e

Teresa Coutinho



dezembro de 2012 Página 19

O  OUTRO LADO  DE...
Dando continuidade a esta secção do PENA JOVEM, em que se pretende conhecer e dar a conhecer “o outro lado de…”

pessoas que integram a nossa comunidade educativa, quer sejam professores, alunos, funcionários ou encarregados de

educação, fomos conversar com uma professora do 3º CEB/Secundário que já se encontra entre nós há já alguns anos e

que nos habituámos a ver na Biblioteca da escola-sede. Referimo-nos à professora Paula Portugal, que ensina a disciplina

de História no 3º CEB e é a responsável pela nossa Biblioteca.

- Sabemos que a professora, para além
de dar aulas, também coordena a biblioteca
da escola–sede. Pode explicar-nos o que
faz na biblioteca?

Faço a catalogação dos livros, ajudo e
aconselho os alunos nas leituras, oriento
alguns na realização de trabalhos de pesquisa
e outros, organizo atividades, produzo
materiais, atendo os utentes da Biblioteca…
Faço tudo que é necessário.

- Sempre foi professora de história?
Sim, mas também fui professora de

Português no 2º ciclo em 2 escolas, antes de
concluir a profissionalização.

- Aprecia mais as funções na biblioteca
ou ensinar História?

As duas coisas, uma completa a outra,
porque eu sempre quis ser professora e/ou
bibliotecária.

- Como professora, há algum momento
inesquecível que queira confidenciar-nos?

Tenho vários, mas vou referir apenas um:
uma turma desta escola, de que fui Diretora de
Turma, fez-me uma festa-surpresa e ofereceu-
me um ramo de flores no dia que eu fiz anos.
São momentos como este que nunca esquecerei.

- Em algum momento se arrependeu de

ser professora?
Nunca, gosto

muito de ser
professora, tenho
orgulho na profissão
que tenho.

- Como foi o seu
primeiro dia como
professora?

Não me lembro,
mas há uma coisa de
que não me esqueço: eu falava muito baixinho
e os alunos do fundo da sala não me ouviam.

- Há quantos anos já está na nossa
escola?

Há 8 anos.
- O que lhe diz Penalva do Castelo?
Não me diz muito, quer dizer a Vila em si,

porque não vou muito à Vila. Mas da escola
gosto muito e das pessoas de Penalva
também.

- Quando deixar de trabalhar, o que
pretende fazer, ou seja, há algum sonho
por realizar?

Não, mas não vou ficar parada! Vou
dedicar-me à jardinagem, a ler, passear…

- O que gosta mais de fazer nos

tempos livres?
Aprecio a jardinagem, a leitura…
- Há algum livro que a tenha marcado,

especialmente?
Tenho alguns que me marcaram, como “Os

Maias”, de Eça de Queirós, “O meu pé de
laranja-lima”, de José Mauro de Vasconcelos,
e “O Principezinho”, de Antoine de Saint-
Exupéry.

Em relação a “Os Maias”, comecei a ler
por obrigação, mas, a partir do segundo
capitulo, apanhei-lhe o gosto, como se costuma
dizer, e não parei mais.

- Quais são os seus autores preferidos?
José Saramago e Eça de Queirós.
- Os jovens de hoje e os do seu tempo

são muito diferentes?
Na minha opinião, acho que não, ao

contrário daquilo que se diz.
- Se pudesse, o que faria para mudar e

melhorar a difícil situação económica e
social de Portugal?

Se eu tivesse dinheiro disponível, faria
investimento para criar emprego e riqueza.

Entrevista conduzida por:
Ana Dinis e Raquel Martins, 11ºC

A Iniciativa Novas Oportunidades, tem
como firme objetivo “dar um forte e decisivo
impulso à qualificação dos portugueses”,
requisito indispensável para o “crescimento
económico e para a promoção da coesão social”.

A iniciativa assenta em dois pilares, bem
definidos:

1. O ensino profissionalizante de nível
básico (Cursos de Educação e Formação de Jovens) e de nível secundário
(Cursos Profissionais), como verdadeira opção para muitos dos nossos
jovens.

2. A educação e formação de adultos, como forma de proporcionar
uma nova oportunidade de recuperar, completar e progredir nos seus estudos
a todos aqueles que entraram na vida ativa com baixos níveis de escolaridade.

No concelho de Penalva do Castelo, o Agrupamento de Escolas assume
esse papel de contribuir para a elevação do nível de qualificação /
profissionalização da sua população.

Assim, a oferta formativa atual, em funcionamento desde setembro
último, no que respeita à iniciativa Novas Oportunidades, é a seguinte:

- Cursos profissionais, com 3100 horas de formação (3 anos), que
conferem certificação escolar equivalente ao 12º ano, de nível 3, e
profissional de nível IV nas seguintes áreas: Técnico de Restauração –
variante de Cozinha/Pastelaria (uma turma de 1º ano que integra a maioria
dos formandos que concluíram o CEF de Pastelaria/Panificação em julho
último), Técnico de Eletrónica de Áudio, Vídeo e TV (uma turma de 1º
ano), Técnico de Restauração – variante de Restaurante-Bar (2º ano), Técnico
de Viticultura e Enologia (2º ano), Técnico de Processamento e Controlo
da Qualidade Alimentar (3º ano) e Técnico de Energias Renováveis – variante
de Sistemas Solares (3º ano). Os cursos com turmas de 2º ano iniciarão a
Formação em Contexto de Trabalho (estágio em empresa) no presente ano
letivo e as de 3º ano conclui-la-ão. Esta modalidade formativa é apoiada e
financiada pelo Programa Operacional Potencial Humano (POPH), no
âmbito do Fundo Social Europeu (QREN2009-2013).

- Cursos EFA (Educação e Formação de Adultos), em horário pós-

laboral:
= um curso de nível secundário (12º ano) de

tipo A – continuação (com 1150 horas de
formação, para detentores do 9º ano), de
certificação escolar.

= um curso de nível secundário (12º ano) e
de dupla certificação na área de Técnico de
Turismo Ambiental e Rural, de iniciação (com

2045 horas de formação, para detentores do 9º ano).

Professor Francisco Guedes,

Coordenador NOVAS OPORTUNIDADES

escola viva
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A evolução científica dos
últimos séculos tem trazido
diversos progressos, alguns deles
na área da manipulação genética,
como é o caso da clonagem.

Cientificamente, a clonagem
baseia-se na manipulação de
células e dos seus respetivos
núcleos, tendo em vista a criação,
em laboratório, de um novo ser
geneticamente idêntico a um outro.
A clonagem de plantas é muito
banal e comum na agricultura e a
de animais já foi testada em
laboratório com o nascimento da
ovelha Dolly, mas a clonagem de
humanos é proibida.

A Filosofia cruza-se com a
ciência, nomeadamente em
relação à clonagem, quando se
questiona “Será legítimo criar um
homem com o mesmo património
que outro?”, “Permanecerá intacta
a individualidade de uma pessoa
que seja clonada?”, “Qual será a
missão de vida de uma pessoa
criada em laboratório e
semelhante a outra?”.

A Filosofia potencia a liberdade
individual, pois ensina a pensar de
forma correta e concisa, para que
cada pessoa, na sua
singularidade, encontre as
próprias respostas para tais
perguntas e para que a
convivência seja facilitada através
do respeito pela humanidade
presente em cada pessoa e em
cada ponto de vista.

O grande filósofo Immanuel
Kant, do século XVIII, apresenta-
nos as suas grandes quatro
questões filosóficas que devemos
considerar sempre que uma nova
situação nos é apresentada: “O
que posso saber?” “O que devo
fazer?” “O que me é permitido
esperar?” “O que é o homem?”.

Relativamente à temática da
clonagem, destaco as duas
últimas e reformulo-as da seguinte
forma: “O que me é permitido
esperar de um ser clonado?” “O
que seria o homem clonado?”.

A Filosofia permite distinguir
que a individualidade de um
cidadão não se prende,
simplesmente à sua genética, mas
também à sua história e
experiência pessoais, porque,
apesar de parte da nossa
personalidade nos ser transmitida

pelos nossos pais, essa parte
representa uma pequeníssima
percentagem e, como citado por
Jose Ortega Y Gasset (filósofo
espanhol), “eu sou eu e a minha
circunstância”. Isto significa que

o Ser Humano está situado no
mundo e a sua ética e moral são
integradas nessas mesmas
circunstâncias, nessas vivências
e nas perspetivas pelas quais
foram vistas e interpretadas.

Este conhecimento adquirido
ao longo de toda uma vida não
pode ser reproduzido
artificialmente, mas para além da
própria pessoa, estão todos
aqueles que a rodeiam e são
influenciados por ela. Por outro
lado, temos ainda a nossa
aparência que é a nossa
“impressão digital” e o nosso
“cartão-de-visita” aos olhos da
sociedade e é o que nos identifica
e nos distingue para quem
observa e a Filosofia, mais uma
vez, é uma importante ferramenta
que nos permite ter em conta todos
estes fatores e organizá-los num
pensamento estruturado e sólido.

O homem, na sua máxima
extensão, representa uma
partícula de água num oceano
inteiro que é o universo e não é
mais do que um elemento
integrante deste que se questiona
e procura, desesperadamente,
encontrar respostas para as suas
dúvidas e incertezas.

A Filosofia é a boia a que a
humanidade se agarra para se
salvar da ignorância e do
conformismo que insistem em
vingar.

Laura Carvalho, 11ºA

A mente humana é uma força pensante. Pensar é perceber, imaginar,

raciocinar, desejar, refletir. A mente humana exerce uma atividade

pensante que se realiza como perceção, imaginação, razão, desejo e

reflexão.

Espinosa distingue, então, os afetos em passivos e ativos. Um afeto é

passivo, ou uma paixão, quando o que se passa no corpo e na mente decorre

do poder das forças externas; um afeto é

ativo, ou uma ação, quando decorre

exclusivamente da nossa potência interna de

existir e agir.

A passagem da paixão à ação depende do

jogo afetivo e da força do desejo. Imagens e

ideias são interpretações da nossa vida

corporal e mental e do mundo que nos rodeia.

Ora, o que se passa no nosso corpo – as

afeções – é experimentado por nós sob a

forma de afetos (alegria, tristeza, amor, ódio,

medo, esperança, cólera, indignação, ciúme)

e, por isso, não há nenhuma imagem nem

nenhuma ideia que não possua conteúdo

afetivo e não seja uma forma de desejo.

Quando o conhecimento racional e

reflexivo é experimentado como uma alegria

maior do que qualquer outra, essa alegria é o primeiro instante da passagem

ao verdadeiro e à ação. Como a mente é a ideia do corpo, será ativa ou

passiva juntamente com ele. Isto significa que a liberdade, entendida como

atividade cuja causa é a força autónoma do “conatus”, refere-se não só à

mente, mas também ao corpo, e é definida como a capacidade do corpo e

da mente para a pluralidade simultânea. Isto é, a liberdade é a complexidade

e a riqueza de afeções, afetos e ideias simultâneos, que têm no próprio

corpo e na própria mente a sua causa eficiente necessária.

Bianca Barros, 11ºB

Poema de Natal
Vamos todos festejar

Indo as árvores enfeitar

Nos presentes um laço pôr

Todos, prendas vamos comprar

E aos nossos familiares dar.

Quem irá faltar?!

Unidas em redor da árvore

As famílias vão permanecer

Tão felizes no seu lar

Reunidas à volta da mesa

Onde o bacalhau vão comer

Dia 24, em que Jesus nasceu

Em Belém uma estrela brilhou

Zumbidos foram sentidos

Estrela polar que os Reis Magos ajudou

Menino Jesus encontraram!

Belos presentes levaram

Risos e alegria se sentiram

O Menino viram e amaram.

Clube de Jornalismo

Sofia Rodrigues, Davide Lopes e Luís Lopes, 9ºC

A importância da Filosofia
na…Clonagem!

Dia da FILOSOFIA

Razão, afetos e alegria,

em Espinosa

linhas de escrita
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APOIA O ENSINO EM
PENALVA DO CASTELO

PUBLICIDADE
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Soluções: Palavras Cruzadas Natalícias

Como te chamas e que idade
tens?

O meu nome é Alexandre de Jesus
Videira e tenho 18 anos.

Que ano e Curso estás a
frequentar?

Frequento o 2º ano (11º ano) do
curso profissional de Técnico de
Viticultura e Enologia.

Como surgiu a ideia de formação
desta lista para as eleições da
Associação de Estudantes?

A ideia surgiu já há algum tempo
atrás. Depois de conversar com os
meus colegas e sentir que o nosso
projeto era interessante e viável, decidi
avançar com a lista.

É a primeira vez que fazes parte
de uma lista?

Sim, é a primeira vez que faço parte
de uma lista.

Na tua opinião, quais as
caraterísticas que um candidato a
Presidente da AE deve ter?

Na minha opinião, um candidato a
presidente da AE tem que ser lutador,
persistente, tem de saber ouvir e dar

Entrevista  com o novo Presidente da Associação  de Estudantes

voz aos estudantes, …
Por quantos elementos é

constituída a lista e que anos
frequentam esses alunos?

A lista é constituída por 32 alunos,
que frequentam desde o 8º ao 12º anos.

Quais são os vossos principais
objetivos?

Fazer mais pela escola e pelos
alunos, estes são os nossos principais
objetivos. Sabemos que é um grande
desafio, no entanto, nada se consegue
sem trabalho. Estamos conscientes de
que temos muito caminho pela frente,

mas toda a lista está motivada para
trabalhar e deixar a sua marca na
escola, para, no final, os alunos se
mostrarem satisfeitos com o trabalho
que realizámos ao longo deste
mandato.

Como te sentiste durante todo o
processo das eleições? E depois da
vitória?

Durante as eleições, o processo é
sempre cansativo e stressante. Depois da
vitória, tanto eu como toda a lista sentimos
uma alegria enorme. Já agora, e se me
é permitido, queria, em nome de toda a

 Associação  de  estudantes

lista J, agradecer o apoio que os alunos
nos deram durante toda a campanha e
agradecer também todas as felicitações
que depois nos apresentaram. Os alunos
foram a nossa força.

No contexto da sociedade atual,
o que pensas da formação dos
jovens e da respetiva inserção no
mundo do trabalho?

Eu penso que a formação é um pilar
de sustentabilidade para o acesso à
profissão e ao mercado de trabalho,
apesar da existência de escassez de
oportunidades. Ainda assim, penso que
os jovens têm de procurar formação
adequada ao que pretendem no futuro
realizar profissionalmente.

A inserção no mercado de trabalho
é complicada. Temos muitas empresas
que dizem procurar profissionais e que
estes não se encontram. Por outro lado,
há demasiados profissionais que não
têm espaço na sua arte profissional.

Entrevista conduzida por Marta

Lourenço e Beatriz Aires, 7ºB

Palavras Cruzadas Natalícias Horizontalmente:
1. Brilha no céu.
2. Ilumina se falta a

eletricidade.
3. Sentimento caraterístico

desta época.
4. Montamo-lo sob a árvore.
5. O pinheiro é uma delas.
6. Onde Jesus nasceu.
7. Nascimento de Jesus.
8. Jantar natalício em

família.

Verticalmente:
1. Mês em que ocorre o

Natal.

2. Baltazar, Belchior e
Gaspar.

3. As crianças aguardam-
nos ansiosamente.

4. É puxado por renas.
5. O Natal é a sua festa.

Clube de Jornalismo

Como órgão máximo da representatividade estudantil num
estabelecimento de ensino, é da responsabilidade de uma Associação
de Estudantes dar voz às vontades, aos pedidos, às solicitações e aos
desejos daqueles que lhe conferem legitimidade e para os quais esta
trabalha: os estudantes.

Assim, no dia 12 de novembro, começámos do zero, dedicámo-nos todos
a este projeto, soubemos ouvir-nos, respeitámo-nos e apoiámo-nos uns aos
outros, criámos uma FAMÍLIA, a FAMÍLIA J, e esta foi uma vitória. Mas a
maior vitória foi quando, no dia 16, 289 alunos acreditaram em nós e se
juntaram à FAMÍLIA J, que hoje é a FAMÍLIA da ASSOCIAÇÃO DE
ESTUDANTES!

Queríamos, por isso, agradecer a todos os alunos que exerceram o seu
direito de voto, porque votar é um dever cívico, e deixar também um
agradecimento especial a todos os que votaram em nós.

Alcançámos o que pretendíamos, de facto, e estamos conscientes dos objetivos que traçámos para
TODOS. Nem tudo dependerá unicamente de nós, mas faremos tudo o que for possível para dignificar
os estudantes e a nossa escola. Queremos ser uma A.E. que, através das suas ações, mereça a confiança
dos alunos, que chame a si o grande e vasto capital humano que a nossa escola possui, dignificando a
escolha de os “JOTITAS”.

Porque o nosso lema é “Um por todos e todos por um!”!
Visitem-nos em aeespenalva.blogspot.com e facebook.com/ae.espenalva.

Associação de Estudantes 2012/2013
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