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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 actualidade.

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 aos temas “Combate ao

insucesso escolar”, no ensino básico,
e “Ensino público e privado: que

desafios?”, no ensino secundário,

para se apresentarem às eleições que
irão realizar-se no dia 15 de janeiro.

No dia 12 de janeiro, teremos um
debate na nossa escola-sede, com a
presença do senhor deputado Acácio Pinto.

As professoras dinamizadoras:

Maria do Céu Gonçalves e Júlia

Carvalho (Ensino Básico) e

Madalena Viegas

(Ensino Secundário)

No presente ano, o Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo
está a desenvolver o programa Parlamento dos Jovens no Ensino
Básico e no Ensino Secundário.

Temos 17 anos de Resoluções
produzidas pelo Conselho de Ministros,
chamados Planos para a Igualdade. O
primeiro data de 1997 e o vigente o
quinto, foi publicado no último dia do
ano de 2013.

Estes Planos para a Igualdade
consagram muitas matérias que
correspondem a aspirações ou
reivindicações das mulheres ao longo de
várias gerações. Mas, paradoxalmente,
as políticas públicas dos governos que
elaboraram estes planos, com incidência
no último, seguem a via da redução da
despesa pública, a flexibilização do
trabalho e dos horários, o incentivo ao
trabalho a tempo parcial e à precariedade,
a privatização dos serviços públicos,
colocando em causa as funções sociais
do Estado. Esta situação torna mais
longínqua a mudança pretendida a nível
de igualdade de género, cidadania e não
discriminação. A igualdade não se faz
através de normativos legais, mas através
da revolução de mentalidades. Os
agentes socializadores, nomeadamente
a Escola, desempenham aí um
importante papel, só uma educação
isenta de estereótipos conduz à igualdade
de género.

O V Plano Nacional para a Igualdade
de Género, Cidadania e Não
Discriminação (2014/2017), aprovado

ARTIGO DE OPINIÃO - Intervir para a Igualdade de Género
em 31 de dezembro de 2013, refere
na sua introdução: “Assim sendo,

pretende -se que os dados estatísticos

recolhidos sejam desagregados por

sexo e que seja garantida a sua

elaboração e disseminação regulares.

A linguagem que utilizamos reproduz,

como é sabido, as representações

sociais de género predominantes num

determinado contexto histórico e

cultural, refletindo –se depois, muitas

vezes, em verdadeiras práticas

discriminatórias.

Desta forma, deve garantir-se que,
desde logo, a Administração Pública
adote uma linguagem escrita e visual
que dê igual estatuto e visibilidade às
mulheres e aos homens nos
documentos produzidos, editados e
distribuídos…”.

O mesmo plano na Área Estratégica
– Promoção da Igualdade entre
Mulheres e Homens nas Políticas
Públicas refere: ”Desde logo, são

privilegiadas ações na área da educação

enquanto pilar das políticas para a

igualdade. Prevê -se a produção do

Guião de Educação, Género e Cidadania

destinado ao ensino secundário e é

incentivada a introdução da temática da

igualdade de género na formação inicial

e contínua de profissionais de educação.

Prevê-se, ainda, que a igualdade de

género constitua um eixo estruturante

das orientações a produzir para a

educação pré -escolar e para o ensino

básico e secundário…”.

Assim, este contém medidas que
implicam um maior envolvimento do
Ministério da Educação na sub-área
Educação, Ciências e Cultura, há que
as concretizar.

Pese embora a importância dada
à formação contínua, no V Plano
Nacional para a Igualdade, esta é, hoje,
erradamente contabilizada, em termos
da formação exigida aos docentes, para
efeito da avaliação do desempenho,
sendo penalizadora se não se reger
pelas regras legalmente previstas, que
são condicionantes no tocante à
formação a realizar.

Paradoxalmente, a avaliação do
desempenho, presentemente, só tem
efeito para os docentes contratados. Para
os professores do quadro não tem efeito
prático nenhum, dado que a progressão
na carreira está congelada. Os relatórios
de avaliação do desempenho,
elaborados anualmente, onde consta a
formação realizada, são hoje espólio das
escolas e agrupamentos, estão a
acumular-se nos cofres das escolas,
para num futuro desconhecido serem
avaliados, quando descongelar a
progressão na carreira!

“Só na Bélgica (nas Comunidades
de língua alemã e flamenga), Malta e
em Portugal, a não participação em
atividades de formação pode ser
penalizada ou considerada como um
elemento negativo na avaliação dos
professores.”

Assim, um contributo para a
mudança das mentalidades seria a
alteração desta situação, poderia
contribuir para a motivação de muitos
professores na realização de formação
nesta área, independentemente do seu
grupo disciplinar, sendo depois agentes
reprodutores destes conhecimentos,
atendendo ao atual caráter da
transversalidade das aprendizagens da
igualdade. Outro contributo seria a
criação de uma disciplina obrigatória de
cidadania em todos os ciclos, com um
programa obrigatório, lecionada por
professores com formação, em que
fosse consagrada esta temática.

 Isabel Nogueira, Professora do

grupo disciplinar 430 - Economia
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Não foi em vão o trabalho
desenvolvido pelos docentes deste
Agrupamento no sentido de otimizar os
resultados escolares dos nossos alunos,
o que nos levou a atingir o melhor
resultado de sempre a nível dos rankings
das escolas – passámos da posição 529
para a 100, no ensino secundário.

A média dos exames realizados
pelos alunos do Agrupamento superou
a média nacional em 0,40 no ensino
básico e em 20 no ensino secundário,
acrescentando 20 horas ao crédito
atribuído pelo Ministério da Educação
para o ano letivo de 2014/15.

Do Plano implementado destacam-se
as seguintes mais-valias:

- Melhoria do planeamento conjunto
das atividades letivas;

- Aperfeiçoamento do trabalho
colaborativo de um modo mais
orientado e focado;

- Disseminação de práticas de
elaboração conjunta de instrumentos de
instrumentos de trabalho (matrizes de
estrutura comum, instrumentos de
avaliação, definição - Promoção do
desenvolvimento profissional alicerçado num
trabalho mais partilhado e formalizado;

- Aferição da fiabilidade dos critérios
de classificação;

- Observação de aulas interpares de
modo estruturado e focalizado através da

O NOSSO AGRUPAMENTO DESTACA-SE NO RANKING NACIONAL E
DISTRITAL DOS EXAMES DO ENSINO SECUNDÁRIO 2014

O Desafio: melhoria dos resultados escolares dos alunos do Agrupamento
aplicação de uma grelha de Registo de
Observação de Aulas;

- Reforço do trabalho colaborativo
através da partilha de boas práticas de
ensino e aprendizagem, de
conhecimentos científicos e pedagógicos;

- Aperfeiçoamento profissional dos
docentes implicados na ação, nas
dimensões científico-pedagógicas;

Tendo em conta os resultados obtidos,
com os quais nos congratulamos, tudo

faremos para que os mesmos se
consolidem e dignifiquem esta instituição.
Para tanto contamos com o envolvimento
ativo de todos os elementos da
comunidade educativa, pois só desta
forma conseguiremos atingir os nossos
objetivos.

A Diretora,

Rosa Figueiredo
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NOTÍCIAS DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO AEPC

A Associação de Pais e
Encarregados de Educação do
AEPC, no desenvolvimento dos
objetivos que definiu no seu
Programa Anual de Atividades
para o ano de 2014, procedeu às
seguintes ações:

- No intuito de contribuir para
uma melhoria da qualidade do
ensino e bem estar dos alunos na
Escola, efetuou diversas reuniões
com a Diretora do Agrupamento,
onde foram discutidos alguns
assuntos de caráter educacional e
pedagógico;

- Colaborou na organização
das “Férias de Verão”;

- Com vista à dinamização da
Música nos estabelecimentos
escolares do AEPC (Pré-Escolar e 1º.
Ciclo), ano letivo de 2014/2015, foi
celebrado um acordo de
colaboração entre esta Associação
de Pais e Encarregados de
Educação, a Banda Musical e
Recreativa , o Agrupamento de

Escolas e o Município de Penalva do
Castelo, cujo objetivo principal é
fomentar o ensino da música,
proporcionando a hipótese da
aprendizagem não só da teoria
musical mas também de um
instrumento de sopro ou percussão
a custo zero, oferecendo assim a
formação tal como o instrumento.

 - No intuito de contribuir para
o desenvolvimento e promoção de
ações de caráter pedagógico,
cultural e social, envolvendo todos
os elementos da Escola,
designadamente, alunos, pais,
encarregados de educação e
professores, no dia 14 de novembro
de 2014, pelas 20,30 horas, no
auditório da Escola-sede, foi
efetuada uma ação de
sensibilização sobre os temas:

“A alimentação e a obesidade”,
cujos relatores foram os
enfermeiros Luís Almeida e Célia
Grilo, aprofundando o tema da
alimentação e a obesidade;

“Uso dos telemóveis nas salas de
aula/conduta escolar e os perigos
da internet”, cujos relatores foram

a senhora Diretora do
Agrupamento, Dr. Rosa Figueiredo,
que abordou a questão do uso dos
telemóveis nas salas de aula, por
parte dos alunos, e os militares da
GNR - “Escola Segura”, que falaram
sobre os perigos da Internet;

“A Escola como exemplo de
sucesso”, cujos relatores foram os
ex-alunos senhor Michael Batista,
que descreveu o seu percurso
escolar neste Agrupamento de
Escolas e o sucesso que tem vindo
a ter ao longo da sua vida, e a
menina Bianca Barros, cujo
testemunho se anexa (ver caixa);

 “Os valores morais da
família”, cujo relator foi o senhor
Padre Ermelindo Ramos, que
focou o significado da família e
os valores morais das mesmas.

No final, houve uma pequena
apresentação da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens,
onde foram focados os objetivos
e os fins da mesma.

- No âmbito dos resultados no
“Ranking das Escolas de 2014”, onde
se verifica que este Agrupamento

subiu 400 lugares, a Direção desta
Associação de Pais e Encarregados
de Educação, de forma a mostrar o
nosso sentido de admiração e de
profundo reconhecimento a todos os
intervenientes no processo
educativo deste Agrupamento e
certa de que este é o sentido de todos
os pais e encarregados de educação,
deliberou, como recompensa e com
o sentido de contribuir para a
melhoria da qualidade do ensino e
bem?estar dos Alunos na Escola,
oferecer 6 “Tablets” ao
Agrupamento.

Para finalizar, em meu nome
pessoal e em nome de todos os
elementos do Corpos Sociais desta
Associação, desejo a todos os pais,
encarregados de educação, alunos,
professores, trabalhadores, colabo-
radores, membros da Direção e do
Conselho Geral do Agrupamento
de Escolas de Penalva do Castelo
um SANTO e FELIZ NATAL e um
BOM ANO DE 2015.

O Presidente da Direção,
Anselmo Sales

Boa noite a todos!
Desde já obrigado pelo convite.

Venho aqui hoje falar sobre o meu
percurso escolar enquanto aluna
do Agrupamento de Escolas de
Penalva do Castelo.

Sei bem que a escola pode ser um
fator de “stress” e como nós, estudantes,
temos de aprender a lidar com isso.

Uma das formas mais óbvias e
auxiliadoras é o apoio que podemos e
devemos ter de três contextos distintos.
No contexto social, a importância de ter
amigos com quem podemos partilhar e
viver as nossas histórias, mas também
como pessoas que nos ajudam nos
momentos mais difíceis, sendo
essenciais para o nosso
desenvolvimento enquanto indivíduos.
No contexto escolar, tanto os funcionários
como os professores desempenham
um papel muito importante na vida de
um estudante pois, a nosso ver, essas
pessoas não estão só a desempenhar
a sua profissão, como também acabam
por ser amigos. Na minha experiência
pessoal, tive alguns professores que se
interessavam e que se preocupavam
connosco, não só em questões da
escola, como também a nível pessoal,
sendo amigos incansáveis e
imprescindíveis. E, por fim, no contexto
familiar, que para mim foi extremamente
importante, pois era crucial saber que ao
chegar a casa iria ter a minha família para
me apoiar e direcionar no caminho
correto a seguir. De facto, só a família é

capaz de nos proporcionar a estabilidade
e apoio que precisamos para
conseguirmos ultrapassar com sucesso
esta etapa das nossas vidas.

Relativamente ao meu percurso
escolar em si, eu apenas estudei no
Agrupamento de Escolas de Penalva do
Castelo após o 2º ciclo. O 1º ciclo foi
determinante para a minha postura
perante a escola. É neste período que os
estudantes têm o primeiro contacto com
o que é a avaliação. Desde o início, os
meus pais ensinaram-me que, a partir do
momento que tinha responsabilidades em
relação à escola, estas passariam a ser
uma das minhas prioridades. Assim, foi
no 1º, 2º, 3º e 4º ano que me ensinaram
a gerir o meu tempo, visto que tinha de
saber quais os momentos em que podia
brincar e estar com a família/amigos e
quais os que eram reservados para o
estudo e trabalhos de casa.

O 2º ciclo foi o momento em que
comecei a ganhar maior autonomia,
uma vez que já não precisava que os
meus pais me chamassem à atenção
para ir estudar, sabendo e delineando
autonomamente os momentos para o
trabalho e para o lazer. Foi também
neste período que me apercebi que
queria tirar resultados cada vez mais
altos e, desta forma, comecei a delinear
objetivos. Acho que foi também neste
período que compreendi a importância
de ter atividades extracurriculares
(praticar algum desporto, dedicar-se à
música, entre outros), pois acaba por

ser um intermediário entre o percurso
escola-casa que é muito importante
para aliviar todo o “stress” e ansiedade
que vamos sentindo.

No 3º ciclo, deu-se a transição para
a escola em Penalva, onde fui muito
bem recebida. E é aqui que as coisas
começam a complicar: começam
disciplinas novas e também houve a
implementação dos testes intermédios
que, logo à partida, eram uma enorme
preocupação. Também os exames
nacionais de matemática e língua
portuguesa que se realizam no final do
9º ano foram algo desgastante, mas
com trabalho e empenho tudo se fez.
Também neste ano letivo começam a
surgir nos estudantes as primeiras
questões relativamente à área a seguir,
pois no ensino secundário existem
muitas opções (ciências, humanidades,
artes, cursos profissionais, etc).

Por fim, chega o secundário, onde toda
a ansiedade sentida anteriormente é
amplificada. Neste período, todas as
avaliações contam para o nosso futuro, pois
podem ser determinantes, caso se
pretenda ingressar no ensino superior, para
a entrada no curso e na faculdade que
ambicionamos. Sem dúvida que a época
dos exames nacionais foi dos momentos
mais stressantes, onde foi muito importante
o apoio de todos os contextos.

Na minha perspectiva pessoal,
considero o 12º ano como o ano em que
se dá o auge da ansiedade, pois
aproximam-se momentos decisivos na

nossa vi-
da acadé-
mica: as
avaliações
finais, os
últimos exames nacionais e o concurso
ao ensino superior. Acho que, além de
toda a pressão que nos é imposta
exteriormente, a mais intensa é a pressão
que nós infligimos a nós mesmos, pois
sentimos a necessidade de alcançar os
nossos objetivos e, claro, não queremos
falhar.

A verdade é que com tantos fatores
de “stress” presentes no ambiente escolar,
o estudante tem que saber filtrar toda essa
ansiedade e conseguir aproveitar
positivamente esta etapa da sua vida. Para
tal é essencial que seja apoiado tanto pelos
professores como pelos amigos, mas
principalmente pela família, que apresenta
um papel crucial na vida de qualquer
pessoa.

Acho que todo o trabalho e interesse
compensam quando vemos os nossos
objetivos alcançados, é das melhores
sensações que se pode ter! Assim, após
todo este percurso que passei e iniciando
agora uma nova etapa da minha vida,
penso que o outcome que retiro de todas
estas vivências é que nunca devemos
desistir dos nossos objetivos, pois, até
prova em contrário, o impossível é
possível e, com apoio, empenho e muito
trabalho, tudo se consegue!

Bianca Sousa Barros

Testemunho de ex- aluna do 12º ano na Ação

de Sensibilização de 14 de novembro
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Decorrida a 1ª fase do último concurso

nacional de acesso ao ensino superior, divulgam-

se os resultados no que respeita aos alunos do

nosso Agrupamento.

Do total de 18 alunos que se candidataram,

foram colocados 16 (89%), dos quais 14 (88%)

na 1ª opção, 1 na 2ª (6%) e 1 na 3ª (6%), em

termos de curso superior.

As Universidades de Aveiro e Coimbra e o

Instituto Politécnico de Viseu (Escolas Superiores

de Tecnologia e Gestão e de Saúde) são as

Acesso ao Ensino Superior 2014: resultados da 1ª FASE
4 alunos alcançaram médias de curso e de acesso elevadas

instituições de ensino superior que acolhem

maior número de estudantes penalvenses,

havendo alguns a frequentarem outras

instituições como as Universidades da Beira

Interior, do Porto e de Lisboa.

Os cursos mais pretendidos foram os de

Enfermagem e de Economia (3+2 alunos,

respetivamente), distribuindo-se os restantes

alunos (1 por curso) por Medicina, no Porto,

Engenharia Aeroespacial, Ciências Biomédicas,

outras Engenharias ligadas à Informática e à

Eletrotecnia, Gestão e outros.

Realce-se o facto de 4 alunos terem alcançado

médias bem elevadas, que lhes permitiu o acesso

aos cursos pretendidos (Medicina, Engenharia

Aeroespacial, Ciências Biomédicas e Engenharia

Eletrotécnica e de Computadores).

Segue-se o testemunho dos 3 ex-alunos que,

juntamente com a Bianca Barros (testemunho na

pág. anterior), passaram a integrar o Quadro de

Excelência do Agrupamento

Quando chegou a altura de escolher o meu caminho para o
ensino superior, senti um certo nervosismo. Imagino que seja
normal quando se toma uma decisão com tamanha importância.
Entrei logo na minha primeira opção: Mestrado Integrado em
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores na Faculdade de
Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa. Com a
média que tinha, não tive qualquer problema em entrar.

No dia em que fiz a matrícula, não esperava deparar-me
com um campus universitário tão grande. Assim que tirei a senha,
perguntaram-me em que curso me ia matricular e se me queria
juntar à praxe do meu curso. Aceitei, pois acredito que faça parte
desta nova etapa. Achei as praxes divertidas, nada comparado
com aquilo de que se ouve falar, os veteranos fizeram questão de nos acolher com divertimento.
Durante o processo de matrícula, podíamos contar sempre com a companhia de um dos
veteranos, para nos guiarem e ajudarem. Na primeira semana de aulas, andei um pouco
atrapalhado, visto não conhecer o campus nem os edifícios. A transição rápida de descontração
para trabalho árduo também não foi fácil neste momento inicial.

Apesar de tudo, rapidamente fiz um grupo de amigos, o que ajudou bastante nesta fase
inicial de adaptação. É aí que percebemos que não somos os únicos a sofrer com aquele
choque inicial. E isso motiva-nos a ultrapassar este primeiro obstáculo. Acredito que, para
além do trabalho e do estudo, os amigos são uma parte muito importante da vida universitária.

Embora esteja longe de casa, estou a adorar esta nova fase da minha vida. A faculdade
é excelente, as disciplinas são interessantes e as pessoas são simpáticas. Tudo isto se
torna muito motivador para conseguir bons resultados e ter sucesso na vida académica.

Diogo Figueiredo

É caricato como todo o meu
percurso escolar decorreu tendo
em vista a entrada na universidade.
Vivi os meus anos de secundário
como uma fase transitória ou uma
época de preparação para o que
vinha a seguir: a verdadeira vida
académica. O ano final resumiu-se
a uma sensação de inquietação e
ansiedade, de espera por um
momento tão desejado que tardava
em chegar.

Na realidade, todos ouvimos,
pelo menos uma vez, que a
universidade é o termo da boa vida

a que estamos habituados até ao 12º ano. Mas fazemos orelhas
moucas e prosseguimos as nossas vidas com a ideia de que tudo vai
melhorar quando mudarmos de cidade, de escola, de colegas! A
verdade é que a vida muda. E muito! Mas de todas as certezas que
temos, sobram umas quantas dúvidas.

Até dormir a primeira noite numa casa que não reconhecia como
minha e ter na minha rotina uma escola onde não conhecia ninguém,
não sabia o que era sentir-me perdida. De repente, já não sou uma
aluna de excelência do secundário e estou num curso onde todos
foram alunos de excelência do secundário.

A Licenciatura em Ciências Biomédias (que frequento) é um
curso da Universidade de Aveiro que decorre sob um método
de ensino pouco usual a que se dá o nome PBL (do inglês
Problem Based Learning). Este método consiste na aprendizagem
baseada em problemas (desenvolvidos pelos docentes das unidades
curriculares) e no estudo autónomo. Resumindo, as aulas teóricas
são poucas ou nenhumas e todo o nosso estudo e aprendizagem
são baseados na pesquisa e seleção de informação científica em
artigos ou livros fidedignos. Explicar esta realidade é essencial para
que se compreenda a importância do meu percurso escolar anterior.

Com o desenrolar do trabalho universitário, apercebi-me da
utilidade, por exemplo, da aprendizagem do inglês que tive até ao
12º ano - todas as informações a que tenho acesso estão publicadas
em inglês. A qualidade com que aprendi as disciplinas específicas do
curso científico-humanístico também foi uma ajuda preciosa nos
primeiros tempos de PBL – sem bases concretas seria impossível
entender os conceitos associados a cada problema. Uma coisa
fantástica que a escola fez por mim foi o desenvolvimento da
autonomia e do espírito crítico. Em qualquer curso universitário, mas
principalmente num sistema de PBL, saber quando uma informação
é fiável ou não, saber quando e como trabalhar, o que fazer ou como
resolver problemas com que não contamos é algo indispensável!

Aos finalistas deste e dos próximos anos deixo este testemunho
sincero. Aquilo que pensam agora acerca do ensino universitário
certamente será diferente dentro de um ano. Vão passar semanas a
acordar e pensar “O que é que ando aqui a fazer?”, mas se estiverem
onde querem, a fazer o que gostam, vão aperceber-se que toda a carga
de trabalho e todas as dificuldades iniciais vão ser ultrapassadas por coisas
ótimas! Encontram-se amigos onde menos se pensava, forma-se uma
nova e forte família e vivem-se momentos de união e aprendizagem
conjunta que nunca se poderiam viver no ensino secundário.

Deixo o meu desejo de boa sorte a todos os alunos que leem
estas palavras e que em breve vos escreva como Biomédica!

 Laura Carvalho

Ao longo de doze anos, a maioria dos alunos esforça-se para
ver a sua entrada na faculdade concretizada. Este ano foi o meu
ano. Candidatei-me ao curso de Engenharia Aeroespacial no
Instituto Superior Técnico, em Lisboa, e consegui entrar.

Ao longo dos meus últimos doze anos de escolaridade,
esforcei-me para obter sempre as melhores notas que pude,
uma vez que este mesmo curso tem uma média bastante
elevada. Confesso que, durante a maior parte desse meu
percurso escolar, não fazia ideia do que seguir em termos
académicos, mas quando cheguei ao secundário e a área
das ciências começou a ser mais aprofundada, apareceu em
mim a certeza de que teria de seguir algo relacionado com a

física e a matemática. E assim surgiu a minha escolha.
Todos os meus professores foram essenciais durante o meu percurso no Agrupamento de

Escolas de Penalva do Castelo. Desde o primeiro ciclo que tive professores excelentes, que
complementaram da melhor forma a minha escolaridade.

Até que chegou o dia de entrar na Universidade. Confesso que estava um pouco
nervosa. Não sabia o que esperar, a cidade era nova, os colegas eram novos, o ambiente
era novo... Desde essa minha entrada até ao dia de hoje, o ambiente académico que
vivo é excelente. Continuo a ter professores fantásticos e colegas, agora amigos,
igualmente excelentes que estão sempre prontos a ajudar. A maior diferença e dificuldade
é, sem dúvida, o ritmo das aulas. O Técnico tem um nível de exigência fora da média,
exige mais do que o nosso melhor, faz-nos questionar a nossa própria inteligência. Tenho
colegas que chegam a passar o dia e a noite na Universidade, literalmente. As salas de
estudo estão sempre cheias, não dá para parar. Mas é também por isso que nos prepara
distintamente. Aprendi mais nestes primeiros dois meses do primeiro semestre do que
nos meus anos de secundário todos, mas é claro que sem as bases adquiridas nesses
mesmos anos, seria impossível.

Faltam cerca de quatro semanas para o semestre acabar e agora é o momento decisivo.
Tenho imensos testes e projetos ainda para fazer até janeiro e espero conseguir concluí-los
com uma boa nota. Vão ser uns longos cinco anos.

Marília Matos
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Câmara Municipal investe
180.000 euros para retirar todas

as coberturas com amianto
existentes no concelho

Devido às suas propriedades, o amianto
teve numerosas aplicações no passado,
nomeadamente na indústria da construção,
encontrando-se presente em diversos tipos de
materiais, tais como: telhas de fibrocimento,
coberturas de edifícios, revestimentos à prova
de fogo, isolamentos térmicos e acústicos,
entre outros.

Apesar de não existir informação
consensual, há quem relacione a utilização de
amianto a várias doenças, nomeadamente
doença crónica pulmonar, cancros de pulmão,
do trato gastrointestinal e o mesotelioma, tumor

maligno raro e de prognóstico sombrio, que
pode atingir tanto a pleura como o peritónio, e
tem um período de latência em torno de 30 anos.

A Câmara Municipal, dando cumprimento
ao previsto no Decreto-Lei nº 101/2005, de 23
de junho, que proibiu a utilização deste material
em Portugal a partir de 1 de janeiro de 2005,
optou por remover todas as coberturas em
fibrocimento contendo esse tipo de material
em três escolas básicas do concelho (Roriz,
Esmolfe e Sezures), no jardim de Infância de
Penalva do Castelo, no Pavilhão Municipal, nos
Armazéns da Câmara e outros.

Com esta substituição a Câmara Municipal
prevê gastar cerca de 180.000 euros.

As placas de fibrocimento, suscetíveis de
conterem partículas de amianto, foram
substituídas por painéis de chapa ‘sandwich’
com poliuretano injetado, prevendo-se a
conclusão de todos os trabalhos até ao final
do corrente mês.

O reduzido número de empresas
credenciadas para o efeito, a necessidade de
adquirir materiais e o processo do concurso
fez com que só agora fosse possível
concretizar estas substituições.

Câmara atribui incentivo
 à natalidade

A Câmara de Penalva do Castelo decidiu
atribuir um subsídio de 500 euros a cada
bebé que nasça desde 1 de julho de 2014, filho
de pais residentes no concelho há pelo menos
um ano, de forma a incentivar a natalidade no
concelho.

Esta é uma das várias medidas em que a
Autarquia aposta para tentar inverter a

desertificação de um concelho que tem cada
vez menos habitantes e onde nascem cerca
de 80 crianças por ano.

O concelho perdeu cerca de 15 por cento
da sua população nos últimos 10 anos, de
acordo com os Censos de 2011. Segundo os
mesmos, Penalva do Castelo tinha cerca de
oito mil habitantes, mas devido à falta de
oportunidades de trabalho e à emigração,
atualmente são menos. 

Com este subsídio atribuído em duas
prestações de 250 euros, uma inicial e outra
após a criança permanecer no concelho um
ano de vida, pretende-se incentivar a taxa de
natalidade de modo a atingir o número de 100
nascimentos por ano.

A par desta medida, é necessário atrair
mais investimento e emprego, de forma a
dinamizar a economia. A zona empresarial,
que está praticamente concluída, servirá para
alavancar a instalação de empresas e a oferta
de emprego, possibilitando a permanência dos
nossos jovens no concelho.

Câmara assume encargos com
os transportes escolares

A Câmara Municipal, no desenvolvimento da
área da educação e no âmbito da programação
de medidas de combate à exclusão social e ao
abandono escolar e de igualdade de
oportunidades no acesso e sucesso escolar,
pretende assumir especial relevância não só
na garantia de continuidade, mas também no
reforço do apoio socioeducativo às crianças
da educação pré-escolar e aos alunos dos
ensinos básico e secundário.

Assim, e tendo em conta os pressupostos
mencionados, deliberou, em sua reunião de 8
de agosto de 2014, que para o ano letivo de
2014/2015, assumir o pagamento total dos
transportes escolares a todos os alunos do
concelho de Penalva do Castelo, que se
encontrem a cumprir a escolaridade
obrigatória, a qual, de acordo com o disposto
na Lei nº 85/2009, de 27 de agosto, se estende
ao 12º ano de escolaridade, com exceção dos
que tenham escolhido frequentar escolas fora
do concelho quando o curso que frequentem
esteja disponível em escolas do concelho.

Câmara oferece Manuais
Escolares a todos os

alunos do 1º CEB
No sentido de diminuir os encargos das

famílias com os custos associados à Educação
dos seus filhos a Câmara Municipal de Penalva

do Castelo ofereceu, pelo segundo ano
consecutivo, os manuais escolares de
Português e Matemática a todos os alunos do
1º ciclo do ensino básico. Esta iniciativa
abrangeu cerca de 260 alunos, num
investimento que rondou os 9 mil e 500 euros.

Os manuais foram entregues a cada aluno,
no início do ano letivo, no respetivo
estabelecimento de ensino.

O momento de entrega dos manuais
escolares pretendeu sensibilizar as crianças
e as famílias para a importância do
investimento na educação, para o conjunto de
possibilidades que o atual contexto educativo
proporciona, bem como para a aposta no
esforço pessoal, de modo a que estes fatores
convergentes revertam para a construção de
percursos individuais socialmente válidos e
pessoalmente bem-sucedidos.

Francisco Carvalho felicita
Idosa de 106 Anos

O Presidente da Câmara Municipal,
Francisco Carvalho, felicitou a Dona Ana de
Jesus, pelo seu centésimo sexto aniversário,
com um pequeno gesto: a oferta de um ramo
de flores.

O Lar da Santa Casa da Misericórdia de

Penalva do Castelo, onde se encontra Ana de
Jesus, promoveu uma festa comemorativa para
assinalar a efeméride, com missa presidida
pelo Sr. Padre José António, com um bolo e
lanche de confraternização.

Com este gesto, Francisco Carvalho, em
nome da Autarquia, prestou uma homenagem
ao mais idoso do concelho e utente da Santa
Casa da Misericórdia.
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Biblioteca Municipal assinala
Jornadas Europeias do

Património 2014
Antecipando as comemorações locais das

Jornadas Europeias do Património 2014, este
ano subordinadas ao tema “Património,
sempre uma descoberta”, o município de
Penalva do Castelo, através da sua Biblioteca
Municipal, e em estreita articulação com a junta
de freguesia de Real, promoveu, no dia 20 de
setembro, um conjunto de iniciativas
direcionado aos diferentes públicos do
concelho.

Das diversas iniciativas, que se
prolongaram ao longo de todo o dia, destacou-
se a apresentação de dois livros relacionados
com o(s) património(s) da freguesia de Real,
que contou com a presença dos respetivos
autores, a dinamização de uma workshop de
escrita criativa e a inauguração da exposição
“Freguesia de Real: entre o vale e a serra”.

A primeira iniciativa do dia, integrada no
projeto “Sábados na Biblioteca” e dinamizada
pela escritora Daniela Costa, consistiu na
apresentação, junto do público infanto-juvenil,
do livro “Uma viagem galática pela freguesia
de Real” e na realização de uma oficina de

expressão plástica. Ainda da parte da manhã,
foi promovido pela referida autora
(www.biografiasporencomenda.com), desta
feita para o público adulto, um workshop de
escrita criativa.

À tarde, pelas 15h00, foi apresentado o livro
“Freguesia de Real: história e património”, uma
monografia coordenada por Pedro Pina
Nóbrega, seguindo-se a inauguração da
exposição “Freguesia de Real: entre o Vale e
a Serra”. A Câmara Municipal esteve
representada pelo seu Presidente, Francisco
Carvalho, que enalteceu as iniciativas e
sublinhou a importância de todos as iniciativas
que promovam o estudo, o conhecimento e a
divulgação dos lugares e do património que
integram o concelho de Penalva do Castelo.

1º Prova do Circuito
Municipal das Escolas de
Natação – época 2014/2015
Decorreu no dia 9 de novembro, nas

Piscinas Municipais de Mangualde, a 1ª prova
desta época do Circuito Municipal das Escolas
de Natação.

Nesta 1ª prova, a Escola Municipal de
Natação de Penalva do Castelo fez-se

representar por 6 atletas, tendo estes
conquistado quatro 1º lugares, um 2º lugar, dois
3º lugares, três 4º lugares e um 5º lugar. 

Estes atletas estão de parabéns, assim
como o atleta Rui Tomás Almeida Loureiro
Cabral, que se destacou pela conquista do
recorde de escalão na prova de 100 m estilo
de bruços.

O “Circuito Municipal de Escolas de
Natação” tem como objetivo descobrir talentos
na modalidade desportiva de natação, estimular
os jovens nadadores para a competição e
valorizar os atletas dos municípios.

Alunas de PAlunas de PAlunas de PAlunas de PAlunas de P.L.N.M. em entrevista.L.N.M. em entrevista.L.N.M. em entrevista.L.N.M. em entrevista.L.N.M. em entrevista
Sara e Fátima são duas novas

alunas da escola-sede de Penalva do

Castelo. A Sara veio de Lyon há

pouco mais de um ano e a Fátima

regressou de Londres no mês de

setembro. Após um início difícil e

ainda com algumas incertezas

acerca do futuro, desejam, agora,

estar integradas na escola, onde já

fizeram alguns amigos. Frequentam

aulas de Português língua não

materna e foi neste contexto que

acederam à entrevista que se segue.

Vamos conhecê-las melhor!

Fátima: Bom dia, Sara! Quem são
os teus melhores amigos?

Sara: Bom dia! São o Pika e a
Beatriz.

Fátima: Que tipo de música é que
mais gostas?

Sara: Metal e Rock.
Fátima: Quem é o teu cantor

preferido?
Sara: Bryan Adams.
Fátima: O que é que gostas de

fazer nos teus tempos livres?
Sara: Desenhar e ouvir música.
Fátima: Gostas de ver o programa

«Máquina da verdade»?
Sara: Sim.
Fátima: Porquê?
Sara: Porque acho que tem

alguma piada.

Fátima: Que animal preferes? E
porquê?

Sara: O urso, porque é agressivo
e sabe defender-se em qualquer
circunstância.

Fátima: Quais são as disciplinas de
que mais gostas e porquê?

Sara:  Francês, Português e
Educação Visual. São as disciplinas
onde tenho melhores resultados!

Fátima: E quais as disciplinas de
que gostas menos? Porquê?

Sara: Matemática e Físico-química,
porque são as disciplinas onde tenho
más notas.

Fátima:  Qual é a tua comida
preferida?

Sara: Esparguete.
Fátima: Porquê?
Sara: Porque sabe-me bem.
E agora, Fátima, vais tu responder

às perguntas que tenho para ti.
Sara: Como correu a tua viagem?
Fátima: Bem.
Sara: Custou-te deixar os teus

amigos lá?
Fátima: Sim, muito.
Sara:  Tens uma boa lembrança

para nos contar?
Fátima:  De repente, não me

lembro.
Sara: Sentes falta dos teus amigos?
Fátima: Sim, bastante.
Sara:  Podes dizer-me alguns

nomes dos teus amigos?
Fátima: Jaiden, Marta e Meron.
Sara: Ainda tens família na

Inglaterra?
Fátima: Os meus pais, tios e a

minha prima Emily.
Sara: Com quem moras agora?
Fátima: Com a minha avó e com a

minha irmã.
Sara: Tens um bom

relacionamento com essas pessoas?
Fátima: Sim.
Sara: Fizeste novos amigos quando

chegaste a Portugal?
Fátima: Sim, fiz.
Sara: Tens-te adaptado bem à

língua e às aulas?
Fátima: Sim. Eu tinha aulas de

Português na Inglaterra.
Sara: Tiveste boas notas desde o

início do ano?
Fátima: Não.
Sara: Porquê?
Fátima: Porque aqui a matéria é

diferente.
Sara: Como é o teu relacionamento

com os alunos da escola? É bom?
Fátima: Sim.
Sara: E com os professores?
Fátima: Também.
Assim termina a entrevista.

Agradecemos à Fátima e à Sara por
terem respondido de forma tão amável
às perguntas e por terem permitido que
a entrevista seja divulgada no jornal do
Agrupamento. Desejamos-lhes boa sorte!

A professora de Português LNM:

Elisabete Gueidão
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«Dia Nacional do Pijama»
No dia 20 de novembro, o Jardim - de - Infância

comemorou o «Dia Nacional do Pijama», cujo grande objetivo
foi sensibilizar para o «direito de uma criança crescer numa

família».
A s s i m ,

neste dia,
todos os
m e n i n o s ,
auxiliares e
Educadora
de Infância
vieram para
a escola
com os
s e u s
pijamas, onde realizaram atividades variadas e lúdicas. Alguns
meninos trouxeram o seu peluche preferido. Foi um dia
especial, muito divertido e inesquecível, pois celebraram-se
os 25 anos do «Dia da Convenção Internacional dos Direitos
da Criança».

SEZURES EM NOTÍCIA
Dia Das Bruxas

No dia 31 de outubro, a Escola e o Jardim-de-infância de
Sezures comemoraram o famoso «Halloween», ou seja, o Dia
das Bruxas.

Os fatos, os chapéus de bruxa e as vassourinhas de giesta
foram elaborados pelos alunos, professoras e auxiliares.

Depois de estarem todos devidamente vestidos e pintados,
brincaram ao redor do caldeirão.

De seguida, desfilaram pelas ruas da aldeia, tentando assustar
as pessoas que encontravam, o que foi muito difícil, pois iam
todos muito engraçados.

Magusto na Escola
Como vem sendo habitual, no dia 11 de

Novembro, a Escola, em conjunto com o
Jardim-de-infância, comemoraram o «S.
Martinho».

Como o tempo não colaborou, o lanche-
convívio teve lugar na sede da Junta de
Freguesia.

Os encarregados de educação participaram
neste evento com apetitosas iguarias, assim
como nas brincadeiras que se realizaram, em

conjunto com os seus educandos.
Também estiveram presentes a Vereadora da

Câmara Municipal, a Sr.ª professora Lucília, um
membro da Direção do Agrupamento de Escolas de
Penalva do Castelo, o Sr. Professor Jorge Paixão, e
o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sezures,
o Sr. Lúcio Lopes.

A Escola agradece a colaboração dos familiares
e encarregados de educação, assim como a
presença das várias entidades.

Dia Internacional da Pessoa
com Deficiência

No âmbito da comemoração do Dia Internacional da Pessoa com
Deficiência, em 3 de dezembro, foram desenvolvidas atividades
promovidas pelo Departamento de Educação Especial, com a
colaboração da Direção do Agrupamento.

Neste âmbito, foi distribuído um desdobrável relativo a esta
efeméride, foram elaborados e expostos cartazes. Foi, ainda, projetado
o filme “Cordas”, a história de uma menina que vive num orfanato e
que criou uma ligação muito especial com um novo colega de classe
que sofre de paralisia cerebral. Uma lição de igualdade e solidariedade,
mas sobretudo de amizade, que os alunos não irão esquecer.

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e
direitos “

(art.1º Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948)

Os professores de Educação Especial

No dia 27 de setembro, a Câmara
Municipal de Penalva do Castelo
organizou um convívio com a
Associação Portuguesa Para as
Perturbações do Desenvolvimento do
Autismo (APPDA) de Viseu. Neste
evento também participaram os
alunos com necessidades educativas
especiais, acompanhados por alguns
encarregados de educação, pela
coordenadora do departamento de
educação especial e pela docente
representante da educação na CPCJ
deste concelho.

Este convívio teve início com uma
visita guiada aos Jardins da Casa da Ínsua, tendo-se seguido uma atividade na Anta do
Penedo do Com, designada de “Oficina da Arqueologia”. A manhã terminou com o
almoço-convívio na cantina escolar da EBI.

Na parte da tarde, dirigimo-nos para a Senhora da Ribeira, para participarmos
nas atividades proporcionadas pela equipa SEPNA - Serviço da Proteção da
Natureza e do Ambiente da GNR. Assistimos a uma demonstração cinotécnica e
todos os presentes tiveram oportunidade de usufruir de um passeio a cavalo e de
uma viagem de barco, no Rio Coja.

O dia de convívio terminou no Museu e Forno Comunitário, em Sangemil, com
um lanche constituído à base de produtos genuínos da nossa terra, no qual se
destacou o pão quente.

Todos gostaram deste convívio, que proporcionou um dia diferente e com
experiências enriquecedoras, nalguns dos mais belos locais da nossa terra.

A Coordenadora do Departamento de Educação Especial, professora Elisabete Correia

Educação Especial participou em
jornada-Convívio
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No dia 9 de outubro, deslocámo-nos à Adega

Cooperativa de Penalva do Castelo, no âmbito da

disciplina de Português, a fim de fazer uma breve visita

guiada ao local e uma entrevista ao respetivo enólogo.

Assim que chegámos, fomos recebidos pelo Sr.

Eng. Reinaldo Pinho e logo tivemos a oportunidade

de observar as primeiras duas etapas do processo do

fabrico do vinho. Logo que um trator ou outro veículo

chega à Adega, é pesado e mede-se o grau do vinho.

De imediato, as uvas são despejadas num local

específico e logo trituradas.

A visita guiada continuou no interior da Adega, onde

pudemos observar diversos tipos de cubas e onde

nos explicaram o processo de fermentação. Tivemos

alguma dificuldade em suportar o forte odor vinícola

que se fazia sentir naquele momento!

No decurso da entrevista realizada ao enólogo,

ficámos na posse de muitas e interessantes

informações sobre as diversas tarefas relacionadas

com o tema. Em suma, ficámos a conhecer um pouco

melhor o nosso concelho!

Os alunos da turma 8ºC

Na disciplina de Português, no âmbito do

estudo do Módulo I - “Textos informativos

diversos: • Textos dos Media”, a professora

Elizabeth Cancelas incentivou-nos à realização

de uma actividade diferente e motivadora, um

“trabalho de campo”.

Foi assim que surgiu a oportunidade de

fazermos uma visita guiada à Adega Cooperativa

de Penalva do Castelo, sobretudo numa época

tão especial para o nosso concelho, como a das

Vindimas. Tendo solicitado a realização de uma

entrevista no local, que abaixo transcrevemos,

TURMA 8ºC – CURSO VOCACIONAL VISITOU À
ADEGA COOPERATIVA

foi-nos indicado o Sr.

Eng. Reinaldo Pinho,

cuja colaboração desde

já agradecemos.

8ºC- Quantos

trabalhadores tem

habitualmente a Adega?

E quantos são durante a

época das vindimas?

RP- Durante o ano a
Adega tem habitualmente
13 trabalhadores, na altura
da vindima são cerca de 25.

8C- Nesta época,

quantas horas

trabalham por dia?

RP- O horário de
trabalho varia um pouco com a quantidade de uvas
recebidas, mas habitualmente trabalhamos cerca de
12 horas.

8C- Qual foi o maior grau que se obteve este

ano?

RP- O maior grau este ano foi 16.
8C- Para além da produção dos viticultores

do concelho, recebem vinhos de outras zonas?

RP- A Adega recebe uvas dos concelhos de
Penalva do Castelo, Sátão, Aguiar da Beira e
Mangualde.

8C- Quem é o enólogo da Adega e quais as

suas funções?

RP- A equipa de enologia é composta pelo consultor
Professor Virgílio Loureiro e pelo enólogo residente,
Reinaldo Pinho. As funções da equipa de enologia são
acompanhar todo o processo produtivo, desde a
selecção das uvas, aos tratamentos a efectuar, as
trasfegas necessárias, os lotes, filtrações, etc.

8C- Gostaríamos de saber qual o

impacto do nosso vinho na Europa e

no mundo (exportações,…).

RP- A Adega já exporta os seus vinhos
para diversos países, como China,
Macau, Estados Unidos da América,
França, Suíça, Inglaterra, entre outros.

8C- Diga-nos em que ano e por

quem foi fundada a Adega e com que

objectivos?

RP- A Adega foi fundada em 1960 por
um conjunto de 10 Produtores, com o
objectivo de unir esforços para valorizar
os vinhos do Concelho. Desde então a

Adega tem crescido muito, tendo já cerca de 1000
associados.

8C- Qual é, atualmente, o maior produtor da

região?

RP- Existem vários produtores com grandes
quantidades de uva. Não existe nenhum que se
distinga de forma evidente.

8C- Informe-nos sobre as principais castas do

nosso concelho.

RP- As principais castas tintas são a Touriga-
Nacional, a Tinta-Roriz e o Jaen. As principais castas
brancas são a Malvasia-Fina, o Encruzado e o
Cerceal-branco.

8C- Que tipo de produtos químicos é

necessário acrescentar ao vinho e com que

finalidades?

RP- Ao vinho é adicionado ácido tartárico com o
objectivo de corrigir o pH e anidrido sulfuroso como
conservante.

8C- Qual consideram ser a melhor marca de

vinho que a Adega tem?

RP- O melhor vinho da Adega é o Penalva 50,
que foi lançado para a comemoração dos 50 anos
da Adega Cooperativa.

8C- Diga-nos qual o último vinho da Adega a

ser premiado e que medalha obteve.

RP- O último vinho a ser premiado foi o Adega de
Penalva Malvasia-Fina, que obteve Medalha de Ouro
no concurso “Os melhores vinhos na produção”, na
CVRDão.

Os alunos da turma 8ºC, sob orientação da

docente Elizabeth Cancelas
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Sugestões de leitura

Aprenda a fazer menos mas melhor, Greg. McKeown
Quando a neve cai, John Green
Dentro do segredo: uma viagem na Coreia do Norte, José Luís

Peixoto
O grande livro das histórias de Natal

Quando o ânimo ou o desânimo se instalam, vale sempre a pena
agarrar num livro e partir para outras terras, outros mundos e descobrir
histórias, culturas, modos de pensar, modos de estar diferentes e que
nos permitem alargar os nossos horizontes e compreender muito melhor
o que nos rodeia.

Ler é o caminho certo. O percurso pode
ser sinuoso mas com perseverança chegamos
com certeza a bom porto e passamos a
acreditar que é possível.

“Alcança quem não cansa”, disse
Aquilino Ribeiro.

As bibliotecas escolares desejam a
todos os seus utilizadores BOAS
FESTAS E PRÓSPERO ANO NOVO!

BOAS LEITURAS!
BOAS PARTILHAS!

A professora bibliotecária,
Edite Angélico

Outubro - Mês Internacional das bibliotecas escolares - foi
assinalado com a participação dos alunos do 4º e 5º ano da
EBI num bibliopaper que se realizou na biblioteca da EBI. A
realização do bibliopaper permitiu aos alunos desenvolver as
competências de informação. Assim, esta atividade teve como
objetivos levar os alunos a utilizarem bem a biblioteca escolar,
conhecer a organização das bibliotecas em geral, saber
interpretar bem a cota de um livro, saber localizar livros a partir
da cota. A concretização desta atividade contou com a
participação dos diretores de turma. Os alunos foram bastante
receptivos e por conseguinte, empenharam-se na realização
da tarefa. Aos alunos também foi distribuído um guião da
biblioteca.

Reflexões em torno da leitura…
A leitura é uma excelente opção para

exercitar a mente, a criatividade e a
imaginação. A leitura informa, estimula
e contribui para a prevenção de doenças,
nomeadamente a ignorância.

As vantagens da leitura são inúmeras.
Destacam-se algumas: satisfaz, atrai
conhecimento, aumenta a concentração,
faz bem à saúde, diminui a tensão, cria
ponto de vista… Estudos da neurociência
vieram demonstrar que doentes de
Alzheimer, que eram leitores, têm

diminuído a progressão da doença. Nada melhor para exercitar a
nossa memória do que palavras cruzadas e literatura.

“O mundo é um livro, e quem fica sentado em casa lê somente
uma página.” Santo Agostinho

A Leitura depara-se com uma série
de obstáculos

A leitura depara-se com uma série de
obstáculos, é muito mais fácil sentarmo-nos no sofá
a ver televisão do que a ler um jornal até. E a questão
parece ser esta sociedade de facilitismo em que
deixou de se perceber que as coisas que dão algum
trabalho também são as que dão mais prazer, porque
são conquistadas. A leitura dá algum trabalho e
temos de conquistar um espaço para ela na nossa
vida, temos de nos empenhar para absorvê-la
completamente, para que faça sentido. Isso é que se perdeu um pouco
de vista, mas penso que quem procura acabará por encontrar e tenho
esperança de que as pessoas não deixem de procurar, não desistam,
porque baixar os braços é ficar sempre no mesmo sítio.

José Luís Peixoto, in “Diário de Notícias” (2003)

Aprender a escrita pela leitura
Ao lermos um autor, não temos a capacidade

de adquirir as suas eventuais qualidades, como
o poder de convencimento, a riqueza de
imagens, o dom da comparação, a ousadia, ou
o amargor, ou a concisão, ou a graça, ou a
leveza da expressão, ou o espírito arguto,
contrastes surpreendentes, laconismo,
ingenuidade e outras semelhantes. No entanto,
podemos evocar em nós mesmos tais
qualidades, tornarmo-nos conscientes da sua
existência, caso já tenhamos alguma
predisposição para elas, ou seja, caso as tenhamos potentia; podemos
ver o que é possível fazer com elas, podemos sentir-nos confirmados na
nossa tendência, ou melhor, encorajados a empregar tais qualidades;
com base em exemplos, podemos julgar o efeito da sua aplicação e assim
aprender o seu uso correto; somente então as possuímos também actu.

Esta é, portanto, a única maneira na qual a leitura nos torna aptos
para escrever, na medida em que nos ensina o uso que podemos fazer
dos nossos próprios dons naturais; portanto, pressupondo sempre a
existência destes. Por outro lado, sem esses dons, não aprendemos
nada com a leitura, excepto a maneira fria e morta, e tornamo-nos
imitadores banais.

 Arthur Schopenhauer, in “Da Leitura e dos Livros”

Fui um leitor apaixonado
Eu fui um leitor apaixonado. Não havia livros em

minha casa, mas costumava ler bastante na
biblioteca pública, especialmente à noite. Lia
indiscriminadamente. Lembro-me de ler a tradução
do «Paraíso Perdido» quando tinha 16 anos. Não
havia ninguém que me dissesse o que experimentar
a seguir. Por isso tive uma educação literária
anárquica cheia de lacunas, mas com o tempo
consegui organizar uma espécie de visão coerente
da literatura, acima de tudo da literatura francesa.

 José Saramago, in ‘The Independent (1993)

novas  das  Bibliotecas  Escolaresnovas  das  Bibliotecas  Escolaresnovas  das  Bibliotecas  Escolaresnovas  das  Bibliotecas  Escolaresnovas  das  Bibliotecas  Escolares
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Na bela tarde ensolarada de um de outubro,
os alunos do 11º ano do Agrupamento de
Escolas de Penalva do Castelo assistiram, no
cinema Fórum de Viseu, ao visionamento do
filme Os Maias, de João Botelho.

Apesar das obras decorrentes no edifício,
foi uma tarde bem passada e muito instrutiva,
uma vez que os alunos tiveram a oportunidade
de assistirem à versão cinematográfica de uma
das obras de leitura obrigatória do programa
de Português.

A longa-metragem de João Botelho Os
Maias, primeira adaptação para cinema do
romance homónimo de Eça de Queiroz, teve
estreia comercial em Portugal em 11 de
setembro, tendo sido vista por mais de 100 mil
espectadores.

Os Maias num cinema de Viseu

Para João Botelho, realizador do filme
Os Maias - Cenas da vida romântica, o
romance queirosiano “narra a vida de três
gerações de uma família da burguesia”,
assenta “como uma luva” no mesmo país
contemporâneo. João Botelho adaptou o livro
Os Maias, de Eça de Queiroz, ao cinema,
por ter encontrado nele o mesmo Portugal
“sem sentido e sem remédio”. O cineasta
enaltece toda a obra do escritor Eça de
Queiroz, porém escolheu Os Maias por
todas as semelhanças encontradas no
romance entre as realidades de um país,
com um intervalo de quase século e meio.

“Quantos Dâmasos Salcedes,
Silveirinhas, condes-ministros
Gouvarinhos, os banqueiros Cohen
[personagens de Os Maias] andam por aí à
solta!” afirma Botelho, comparando o
Portugal de hoje com a elite em decadência
do século XIX, que Eça descreve com
grande pormenor na obra.

Quanto ao argumento, João Botelho
defende que fez um “corta e cola muito
difícil” do “texto prodigioso”, não lhe tendo
acrescentado nada.

O romance Os Maias ocupa-se da história
da família Maia ao longo de três gerações e
veicula, sobre o País, uma perspetiva muito
pessimista. Tirando a natureza (o Tejo, Sintra
ou Santa Olávia), é tudo uma «choldra ignóbil».
Predomina uma visão de estrangeirado, de
quem só valoriza as «civilizações superiores»
– da França e Inglaterra, principalmente. Os
políticos são mesquinhos, ignorantes ou
corruptos (Gouvarinho ou Sousa Neto); os
homens das Letras são boémios e dissolutos,
retrógrados ou distantes da realidade concreta
(Alencar ou Ega); os jornalistas boémios e
venais (Palma); … E para cúmulo de tudo isto,
os protagonistas, Carlos da Maia e João da
Ega, acabam «vencidos da vida». Mais do que
crítica de costumes, o romance mostra-nos
um país – sobretudo Lisboa – que se dissolve,
incapaz de se regenerar.

E é precisamente a degradação da
civilização patente n’ Os Maias que inquietou
os nossos alunos. Não estaremos nós a assistir
a algo semelhante, 150 anos depois?

Adaptação cinematográfica do romance de Eça de Queiroz
Dois dos protagonistas são os atores

Graciano Dias, que interpreta o papel de
Carlos da Maia, e a atriz brasileira Maria Flor,
que interpreta Maria Eduarda, com quem
comete incesto, uma das tragédias que
marcam a família de Os Maias. Do elenco
fazem ainda parte João Perry, Pedro Inês,
Maria João Pinho, Adriano Luz, Ana Moreira,
Catarina Wallenstein, Rita Blanco, Hugo
Mestre Amaro, Pedro Lacerda e o barítono
Jorge Vaz de Carvalho, que dá voz a Eça de
Queiroz, o narrador.

O filme decorre num ambiente muito
operático, porque os exteriores são todos
filmados em estúdio, com recurso a telas
gigantes, pintadas pelo artista plástico João
Queiroz, para recriar algumas ruas em
Lisboa, em particular o Chiado.

Os Maias já têm distribuição garantida
no Brasil e será também exibida a série
televisiva no País, estando prevista ainda
a sua apresentação em três festivais de
cinema (Roma, Rio de Janeiro e S.
Paulo).

Professora Elisabete Gueidão
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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?

A nossa ex-aluna de

hoje, aquando da
entrada na nossa

escola, em 1988

- Que recordações tem dos
tempos em que frequentou a
nossa escola?

- Tenho boas recordações, fiz
bons amigos que duram até hoje.
São sempre as melhores amizades,
não só com colegas, mas também
com professores. Tive alguns bons
professores que me deixam
saudades, e que me ajudaram a ser
aquilo que sou hoje, que me deram
as bases para poder ir mais além.

- Quando transitou para o 10º
ano, escolheu Humanidades.
Porquê?

- Vou ser sincera, escolhi
Humanidades porque eu tinha muita
dificuldade a Matemática. Até
apreciava muito as áreas de
Biologia e Saúde, na altura tínhamos
Saúde, mas a Matemática era o meu
“calcanhar de Aquiles” e tive que
fazer uma opção consciente. Optei
então pelo percurso das
Humanidades.

- Por norma, os alunos
sentem uma certa dificuldade na
adaptação a um novo curso ou
ciclo de estudos, no início.
Como foi a sua adaptação?

- É sempre difícil, o ritmo de
trabalho é muito diferente, é muita
novidade e não é fácil adaptarmo-
nos. Mas, com espírito de
sacrifício, trabalho e com a ajuda
dos amigos, tudo se consegue.

- Depois de acabar o 12º ano,
prosseguiu os estudos no
ensino superior. Porque
escolheu essa opção?

- Escolhi prosseguir os
estudos porque tinha a noção
concreta que ingressar na vida
ativa era difícil, e se não
estudasse, mais difícil se tornaria.
Costuma-se dizer, e é verdade, “o
saber não ocupa lugar”, portanto
achei que seria sempre uma mais-
valia ter mais alguma formação
para poder ingressar no mundo do
trabalho, no mundo ativo.

- Se fosse hoje, repetia essa
opção?

- Sim, repetia. Não estou nada
arrependida. Gostei imenso do
curso, gosto imenso do que faço e
portanto acho que foi a opção mais
correta que eu poderia ter tomado.
Tomei essa decisão, obviamente,
com a ajuda dos meus pais, que
me ajudaram a definir e a escolher
o meu percurso de vida e sempre
me apoiaram em todos os
momentos. A eles lhes devo a
formação que tenho, a pessoa que
sou e a vida que tenho hoje. É bom
olhar para trás e ter a noção que
escolhemos o melhor caminho.

- Em que sentido foi beneficiada
ao prosseguir os estudos?

- Fui beneficiada ao conseguir
um bom trabalho e numa área de
gosto pessoal. Se não tivesse
prosseguido os estudos talvez não
conseguisse estar a exercer uma
profissão que era aquilo que eu
tinha perspetivado para mim e da

A Escola-sede regista 28 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 uma ex-aluna que, após o
cumprimento do 1º ciclo na escola primária
da Vila, desenvolveu aqui o seu percurso do
5º ao 12º ano, entre os anos letivos de 1988/
1989 e 1995/1996, tendo frequentado e
concluído o ensino secundário, no curso geral
do Agrupamento 4 – Humanidades em 1996.

Seguiu-se o ensino superior, com a
licenciatura em Serviço Social, no Instituto Superior Miguel Torga
em Coimbra, tendo concluído o curso no ano letivo de 2000/2001.

Atualmente exerce a atividade profissional de Assistente Social
na “Os Melros”, Associação Cultural, Social, Recreativa e
Desportiva de Germil.

Referimo-nos a Ana Paula Araújo Pereira Lages Almeida, que
nos acolheu com muita simpatia, num destes dias.

qual gostasse.
Para além disto, muitas das

vezes os trabalhos que as pessoas
com menos habilitações conseguem
passam muito por trabalhos mais
penosos ao nível físico. Por
exemplo, o meu marido é estucador,
ele não quis prosseguir os estudos,
e a vida dele é muito mais árdua ao
nível físico do que a minha.

Relativamente aos ordenados,
com estudos supostamente
consegue-se usufruir de um
salário um pouco melhor…

Claro que ao exercer a minha
profissão também tenho desgaste,
não físico como já referi, mas
desgaste emocional e psicológico.
Por exemplo, tenho estado também
durantes estes últimos anos na
Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens em Risco de
Penalva do Castelo, na qual o
exercício de funções requer muito
de nós, nomeadamente ao nível
emocional, e muitas vezes torna-se
desgastante.

 Assim, podemos dizer que

qualquer profissão tem os seus
prós e contras, mas pessoalmente
estou convicta de que com
estudos tudo se torna um pouco
mais aprazível.

- Está contente com todas
as decisões que tomou?

- Com a maioria sim.
- Atualmente, em que área

trabalha?
- Sou assistente social na

Associação “Os Melros”, em Germil,
já lá estou há alguns anos, desde
abril de 2004, e penso continuar por
lá, pelo menos é essa a minha
vontade e espero que seja também
a da entidade patronal. Neste
momento, estou a coordenar um
projeto que é o CLDS+ Valorizar
Penalva do Castelo (Contratos
Locais de Desenvolvimento Social),
que é uma parceria entre a Câmara
Municipal, a Associação “Os Melros”
e a Segurança Social e estou a
coordenar este projeto desde janeiro
de 2014 até junho de 2015. Assim
que terminado, regresso às minhas
funções de assistente social na

Associação “Os Melros”.
- Gosta do

trabalho que faz
todos os dias?

- Gosto imenso. Há
sempre obstáculos que
têm de ser
u l t r a p a s s a d o s
obviamente, há sempre
a l g u n s
constrangimentos,
mas a sua resolução é
que nos valoriza e faz
crescer. Sempre fui
bem recebida naquela
instituição, têm-me
ajudado a crescer
como pessoa, como
profissional e tenho
muito a agradecer-
lhes.

- Porque decidiu optar por
esse trabalho?

- Porque está ligado à minha
formação, com o curso que escolhi
e, graças a Deus, consegui exercer.
É uma área que me preenche como
ser humano e me dá vontade de
continuar e lutar todos os dias, por
mais difíceis que estes sejam.

Tive a sorte de conseguir
trabalhar na minha área de
formação, porque tenho colegas com
a mesma formação que eu, e outras
com formações em áreas diferentes,
que infelizmente não conseguiram
trabalho na sua área, e isso sim exige
ainda mais uma maior capacidade
de adaptação e de sacrifício para
se adaptarem às suas funções.

- Tem planos para o futuro, em
termos de carreira profissional?

- Para já gosto imenso do que
faço, como vos disse, e penso
continuar a exercer as minhas
funções na Associação “Os Melros”.
Mas se aparecerem oportunidades
de crescer como profissional, tirar
mais alguma formação, estou
sempre aberta a isso, mas hoje
penso não ser muito fácil. Assim
neste momento, não perspetivo
nenhuma grande mudança.

- O que aprecia nos seus
tempos livres?

- Gosto de ler, gosto de
passear e gosto muito de estar
com os meus dois filhos.

- A escola de hoje é diferente da
do seu tempo? Em que medida?

- Em muitas medidas. É outro
tipo de abordagem das disciplinas,
novos métodos, áreas curriculares
mais diversificadas…

No que diz respeito aos
professores, que vou tendo
oportunidade de conhecer, são
obviamente como os do meu
tempo, aliás alguns professores
dos meus filhos foram meus
professores, portanto, penso que
por este lado não há grandes
diferenças, e as que existem são
para melhor, mais interesse pelos
alunos pelo seu bem-estar e
integração na vida escolar. Vejo
os meus filhos felizes na escola e
isso deixa-me contente e tranquila.
Acho que gostar de estar na
escola e gostar de aprender é
essencial para as nossas crianças
para se formarem como seres
humanos e como cidadãos.

- Se fosse Presidente da
Câmara Municipal, qual a medida
que tomaria para fixar os jovens
e melhorar as suas condições?

- Muito sinceramente não sei o
que conseguiria fazer, nunca me
debrucei muito sobre esse assunto,
mas reconheço que não deve ser
assunto muito fácil de se contornar.

- Obrigada por disponibilizar
um pouco do seu tempo à
nossa escola e ao nosso jornal!

Entrevista conduzida por:
Diogo Silva e Luís Sousa, 10ºB

entrevista
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Os meninos do clube de saúde (NEE),
com as suas professoras, desenvolveram
durante o 1º período atividades relacionadas
com várias áreas da saúde - alimentação,
os valores, os direitos da criança, os
consumos e SIDA.

Viram pequenos vídeos, fizeram
pesquisas na Internet, recolheram
informação sobre estes assuntos.
Trabalharam depois a informação, refletiram
sobre os temas e analisaram situações
concretas da vida. O que está mal e o que
se deve mudar!

Elaboraram trabalhos sobre estes temas
que se encontram expostos no placar à
entrada do bloco principal da escola Sede.

Vamos continuar a trabalhar e os
meninos estão sempre muito entusiasmados!

Parabéns!
As professoras do Clube de Saúde

Educação

Para a Saúde

Clube de Saúde

flashes do dia-a-dia

No âmbito do
projecto Eco-Escolas
criou-se um Clube que
funciona à quarta-feira
entre as 14.10h e as
15.40h onde participam
alguns alunos do 7ºC.
Neste 1º período foi

dinamizada uma actividade que consta da
recolha de pilhas e baterias em toda a
comunidade escolar.

No dia 5 de Novembro foi iniciada a
realização do cartaz de divulgação acerca da
actividade de recolha de pilhas. Na semana
posterior, foram afixados pelos alunos do clube
em diversos espaços da escola com a
finalidade de recolher no mínimo 50kg de
baterias de modo ao Agrupamento receber um
prémio dado pela Geração Depositrão 7.

De 19 a 26 de Novembro, foram recxolhidas
garrafas de plástico, tampas e tecidos

(materiais reutilizáveis) para construir pilhões/
bonecos a distribuir pelas salas do 1º ciclo da
Escola Básica e Integrada da Ínsua.

A 3 de Dezembro, todos os alunos do clube
recolheram em todos os locais onde existia
um pilhão as baterias depositadas e
posteriormente colocadas em garrafões que
no dia 9 de Dezembro foram recolhidas pela
equipa da Geração Depositrão 7.

Os elementos do Clube Eco-Escolas,
agradecem a todos os alunos, auxiliares de
educação, professores e encarregados de
educação, o empenho e disponibilidade
demonstrados considerando que em pouco
tempo conseguimos recolher mais de 50 kg
de pilhas.

A campanha continuará ao longo de todo o
ano lectivo, assim como a futura recolha de
pequenos/grandes electrodomésticos e
lâmpadas.

“Todos juntos, por um ambiente melhor.”

No dia 21 de novembro, os alunos do 10ºC -
Eletromecânica, 11ºC e 12ºD, no âmbito das
disciplinas técnicas ligadas a área da electrotecnia,
deslocaram-se até à cidade do Porto para visitar a
EMAF2014, na Exponor.

Neste certame, apresentam-se as inovações de
máquinas e equipamentos para a indústria com
tecnologia de ponta, nomeadamente na área da
Electrotecnia, Manutenção Industrial, Mecânica,

Cursos Profissionais visitaram a EMAF2014

Automação, Controlo, Robótica e Informática aplicada
à Indústria.

Trata-se de uma feira internacional que permite,
a quem a visita, constatar a extraordinária evolução
da técnica e da tecnologia. Os nossos alunos, ao
visitarem um certame desta natureza, ficaram
bastante enriquecidos e com uma visão mais ampla
do mundo tecnológico que nos rodeia.

Já dentro do edifício da Exponor, iniciou – se a
visita à exposição, tendo cada um dos alunos
oportunidade de observar e questionar cada um dos
expositores. Os alunos percorreram todo o certame
e apreciaram bastante toda a tecnologia aí patente.
De entre tudo o que foi visitado, o que cativou mais
os visitantes foram, sobretudo, algumas das
máquinas que trabalhavam autonomamente no
domínio da robótica. Havia algumas que realizavam
tarefas, anteriormente desempenhadas por pessoas,

de um modo mais eficaz
e, acima de tudo, mais
rápido.

Ainda na cidade do
Porto, houve oportunidade
de fazer uma curta
paragem para almoço, no
centro comercial
MARSHOPPING.

A visita de estudo foi uma
atividade interessante,
enriquecedora das vivências
de todos os participantes e
muito proveitosa, porque
permitiu aos alunos observar
diretamente toda a tecnologia
de ponta, enriquecer as suas
vivências, tendo tido, todos
eles, oportunidade de
comprovar que o futuro se
constrói todos os dias.
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Esta imagem representa um tema muito

recorrente na atualidade - a poluição. Nela

representada está um homem com uma flor a

ser perseguido por um enorme conjunto de

borboletas e, à sua volta, estão imensas chaminés

a expelir fumo, um fumo bastante negro,

tornando a imagem sombria.

As cores desta figura são o preto do fumo e

do ambiente à volta, destacando-se no plano do

meio as cores da flor das borboletas, que

apresentam cores animadas e vivas.

O homem apresentado na imagem mostra

um sentimento de admiração e medo e está a

tentar fugir das coloridas borboletas.

Em termos simbólicos, esta imagem

representa a poluição causada pelo fumo das

fábricas e pela atividade do homem que destrói o

ambiente. Na imagem está apenas presente uma

flor, o que significa que todas as outras foram

destruídas pela poluição, tornando-se quase

inexistente a sua espécie, o que justifica a

perseguição das borboletas pelo único recurso que

encontram. Apesar de todo o fumo presente na

imagem, esse não é o único culpado pela extinção

das plantas, pois o homem que foge das

borboletas também cortou a flor de onde ela tinha

sido plantada, o que iria provocar a sua morte.

Inês Cruz, 10ºB

Exercício de análise
de imagem

No dia 20 de novembro, comemorou-se, no
nosso agrupamento, o dia internacional da Filosofia,
relembrando a importância da reflexão e da tomada
de consciência da problemática dos direitos humanos.

A UNESCO, ao comemorar o dia internacional da
Filosofia, reconhece a sua importância e valor para a
formação do homem livre, capaz de pensar por si
mesmo, não se deixando seduzir por verdades fáceis,
capaz de resistir às diversas formas de propaganda,
de fanatismo, de exclusão e de intolerância. Assim, e
com este propósito, todos os alunos visionaram no
primeiro tempo da manhã um pequeno filme sobre a

Dia da FILOSOFIA
Uma escola melhor não fabrica adultos, perpetua a idade dos porquês...

história e a importância dos direitos humanos. Os
professores conversaram com os alunos sobre o tema
em causa e sobre os dados do filme.

Os alunos de Filosofia debateram com os seus
professores os fundamentos da paz mundial, da
democracia, da justiça e da igualdade.

A escola é repositório desse saber que deve ser
ensinado, para levar cada um a ser capaz de pensar
por si próprio e a reconhecer no outro um igual a si
mesmo, assim como compreender a íntima ligação
do homem com a natureza, com a sua natureza!

A cultura europeia é o verdadeiro arauto da

dignidade, da liberdade e da igualdade entre os
homens, fruto da Filosofia e da Ciência, ou seja, do
pensamento racional.

Os Direitos Humanos nasceram de uma luta
constante da humanidade como garantia de liberdade
do ser humano. Todos sabem que existem, mas
infelizmente não mostram interesse em saber o que são.

Continuamos a lutar por um conjunto de direitos
que são a nossa essência... e continuamos a violar
os direitos de todos... Afinal que humanidade é esta?

Professora de Filosofia e alunos do 10ºB

Se quiser ficar a conhecer um pouco
melhor Fernando Pessoa, basta para esse
efeito efetuar uma breve pesquisa na Internet.
Aí ser-lhe-á descrito como “o mais universal
poeta português”, ainda “a reencarnação de
Walt Whitman”, considerado um dos grandes
poetas da Revolução Americana, e
outras designações decerto tão ou mais
elogiosas.

Outra das opções que tem ao seu
dispor passa por conversar com um
aluno que esteja a estudar a obra de
Pessoa e que por essa razão deverá
ter uma opinião sobre o poeta, escritor
e tradutor em questão. Em relação a
esta segunda possibilidade, afigura-se
difícil encontrar pontos concordantes
com as transcrições sugeridas no
parágrafo anterior.

Escrevo-o, pois, a maioria dos meus
congéneres a quem falei a respeito desta
questão ou se referiram a Fernando
Pessoa como sendo “doente mental” ou
ainda “lunático esquizofrénico”.

Que perspetiva tomar, sendo uma contrária
à outra? Estarão ambas certas ou
profundamente erradas? Para obter resposta
a estas e outras dúvidas, resta conhecer um
pouco da obra pessoana…

Nesse sentido, foi representada uma peça
de teatro nas instalações do nosso
Agrupamento, no passado dia 26 de novembro,
destinada a alunos do ensino secundário.

A peça, denominada “Eu Sou o Outro”, da
autoria da companhia Teatro em Caixa, teve
exatamente esse objetivo, dar a conhecer de
forma um tanto ou quanto lúdica, Fernando
Pessoa e alguns dos seus múltiplos heterónimos.
Do “guardador de rebanhos”  Alberto Caeiro,
ao sadomasoquista Álvaro de Campos, passando

Uma Forma DiferenteUma Forma DiferenteUma Forma DiferenteUma Forma DiferenteUma Forma Diferente
de Conhecer Pessoade Conhecer Pessoade Conhecer Pessoade Conhecer Pessoade Conhecer Pessoa

pelo erudito moderado Ricardo Reis, ficámos a
conhecer em traços gerais as suas filosofias de
vida, a postura de cada um perante o mundo
que o rodeia, sempre (de forma mais ou menos
evidente consoante os casos) com a dicotomia
sentir/pensar a assumir protagonismo.

Resta dizer que compreendo que o
interesse cultural residente na obra e na figura
de Fernando Pessoa seja uma ninharia quando
confrontado com o sórdido mediatismo
atribuído à corrida para a Bola de Ouro ou
ainda quando comparado com os últimos
acontecimentos de um reality-show
intelectualmente selvático. Ainda assim e se
não for pedir muito, façamos um ligeiro esforço
para não desrespeitarmos um símbolo menor
da nossa cultura, apenas um dos maiores
nomes de sempre da literatura portuguesa.

Texto de Michael Lopes e fotografia de
Cristóvo Monteiro, 12º B

(Línguas e Humanidades)
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AEPC ASSINALOU “DIA DO DIPLOMA” 2014 (continuação)

Marília Matos (ex-12ºA)

PJ- Recebeste um Prémio de Mérito pela sua

prestação académica no final do 12º ano. Qual o

significado deste prémio para ti?

- O Prémio de Mérito é a compensação de um
esforço contínuo ao longo de 12 anos de escolaridade.
Foi a certeza de que dei o meu melhor e que tive os
melhores professores a meu lado. Foi a certeza de
que o trabalho e o estudo intenso são sempre
recompensados na altura certa. Mas é claro que um
aluno não deve trabalhar com o objetivo exclusivo de
obter o Prémio de Mérito. O Prémio é uma motivação
extra. Cada estudante tem o seu objetivo e o importante
é dar o seu melhor para alcançá-lo.

PJ- Para se receber um prémio desta natureza,

o que é necessário fazer?

- Como já referi, o Prémio de Mérito é uma
recompensa extra de todo o trabalho ao longo de
muitos anos. Para o receber é preciso estudar, e
muito. Não se pode desistir de nenhuma disciplina e
temos que dar o nosso melhor em todas elas. Apesar

proporcionada pelos alunos do 6º ano,
orientados pela respetiva docente de
Educação Musical, e pelo João Marcelo Costa,
ex-aluno que veio receber o seu diploma do
ensino secundário e se encontra a frequentar
o ensino superior.

Com a colaboração da dupla de
apresentadores Daniela Henriques e Marco
Silva, alunos do ensino profissional, a Mesa
de Honra da Sessão foi presidida pela Diretora
do Agrupamento, Professora Rosa Figueiredo,
que teve a companhia do Presidente do
Conselho Geral do nosso Agrupamento,
Professor Manuel Carlos Marques, da Direção
da Associação de Pais, sr. Anselmo Sales, do
Município, sr. Francisco Carvalho, e da Direção
do Crédito Agrícola do Vale do Dão e Alto
Vouga, Dr. Vítor Gomes.

No final e em verdadeiro clima festivo, foi

Prémio do Quadro de Excelência
do Agrupamento 2014*

1º CEB

 2º CEB

3º CEB

SECUNDÁRIO

a) Nenhum aluno obteve média superior a 17 valores
* 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 3º CEB e secundário)

Prémio de Mérito “Ministério
da Educação e Ciência” ***

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

científico-humanísticos e dos cursos profissionais)

A Direção do Agrupamento

oferecido um ligeiro Beberete, confecionado
pelos alunos dos cursos Vocacional e
Profissional  área de Cozinha/Pastelaria e
ornamentado pelos alunos dos cursos
Vocacional e Profissional de Produção Vegetal.

A todos os alunos reconhecidos e
premiados, apresentamos as nossas
felicitações e os votos para que  continuem a
trilhar um percurso de sucesso.

No âmbito da atribuição dos prémios atrás mencionados, deixamos o testemunho de
alguns alunos, através de uma breve entrevista gentilmente cedida ao Clube de Jornalismo.

de não ser impossível, tirar boas notas é difícil se não
nos empenharmos nas aulas, estando atentos e
seguindo as diretrizes dos professores. E, falando
nestes, ainda mais impossível é receber um Prémio
desta natureza sem ter bons professores. Professores
estes que saibam cativar e fazer-nos apaixonar pela
disciplina que estão a lecionar.

PJ- Há mais “vida para além da escola”?

- É claro que há “vida para além da escola”!
Nenhum estudante vive exclusivamente dos estudos.
Como John Donne diria: “Nenhum Homem é uma
ilha.”. Falando na primeira pessoa, nunca vivi isolada
no estudo. Há sempre uma festa, há sempre jantares,
há sempre atividades extracurriculares (no meu caso
a Natação). E todos estes complementos ajudam a
descontrair e a aliviar o stress dos testes e das próprias
aulas. Aconselho que aproveitem todas estas
atividades enquanto estão no ensino secundário ou
mesmo no básico, porque, apesar dos anos
universitários serem mais preenchidos com festas e
noitadas, tudo será mais complicado e o tempo nunca
vai ser suficiente.

Dário Matos  (10ºA)

PJ- Recebeste um Prémio de Mérito pela sua

prestação académica no final do 9º ano. Qual o

significado deste prémio para ti?

- Este Prémio reflete o esforço que desenvolvi
durante o 9º ano e todo o 3º ciclo. É a recompensa
pelo meu trabalho, e gostaria que houvesse vários
outros alunos na mesma situação. Estou muito grato
pelo reconhecimento da Escola e do Crédito Agrícola.

PJ- Para se receber um prémio desta natureza,

o que é necessário fazer?

- Obviamente que é necessário trabalhar bastante
e investir o mais possível, desde cedo, na nossa
formação. Temos que ter um rumo traçado e trabalhar
diariamente nesse sentido. Depois, é um processo
que se vai desenvolvendo naturalmente. A atenção
nas aulas e o estudo atempado valem mais do que
imensas horas de angústia na véspera dos testes.

E, acima de tudo, há que acreditar! Não podemos
desanimar quando temos alguma nota que não
corresponde às nossas expectativas. Da próxima vez
correrá melhor. Temos que tentar ir sempre mais
além!

PJ- Há mais “vida para além da escola”?

- Sim, claro! Durante algum tempo, pratiquei duas
modalidades desportivas, mas não estou a fazê-lo
agora. Entretanto, tenho aulas de música de guitarra
e faço parte da tocata do Rancho Folclórico de Penalva
do Castelo, onde toco “baixo”. Mesmo em casa tenho
vários hobbies e tenho o convívio com os amigos!

João Fernandes (7ºC)

PJ- Recebeste um Prémio de Mérito, no final

do 2º Ciclo, pelos teus resultados escolares. Foi

importante para ti obter este prémio? Porquê?

- Sim, foi importante, porque acho que foi o
reconhecimento pelo esforço que tive durante todo
o ano.

PJ- Para se receber um prémio desta

natureza, o que é necessário fazer?

- Eu acho que é necessário estudar muito, mas
não só estudar, porque quem estuda muito também
fica cansado e também temos que descansar.
Assim, a nossa cabeça consegue assimilar melhor
e é mais fácil tirarmos boas notas nos testes.

É importante estarmos com atenção nas aulas,
para não nos distrairmos e não distrairmos os

colegas.
PJ- Mas a tua vida não se resume só a escola,

certamente! Fala-nos de outras atividades de que

gostes particularmente ou que pratiques.

- Também gosto de brincar com os meus amigos
nos tempos livres e tenho atividades extracurriculares,
como, por exemplo, jogar futebol na Equipa do Penalva.

Clube de Jornalismo
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O curso profissional
de Técnico de
Produção Agrária –
variante de Produção
Vegetal desenvolveu
neste 1º período
diversas atividades
inseridas nas disciplinas
da componente técnica:
Produção Agrícola,
Mecanização Agrícola e
Transformação.

No âmbito da
disciplina da Produção
Agrícola, procedemos a
diversas práticas culturais essenciais na
vinha em formação plantada na escola
(figs. 2, 3 e 4 – Técnicas culturais
desenvolvidas na vinha em formação):
eliminação das infestantes, abertura de
covas para fertilização, fertilização
orgânica, poda de formação (fig. 5 –
Poda de formação). O fertilizante
orgânico utilizado foi produzido pelo
processo de compostagem (fig. 6 -
Composto orgânico), desenvolvido no
ano letivo anterior pelo Curso de
Educação e Formação de Jardinagem
e Espaços Verdes.

Curso profissional de Técnico de Produção Agrária

Fig. 1 - Turma 10º C

Figs. 2 e 3 - Técnicas culturais desenvolvidas na vinha.

Fig. 4  – Poda de formação.

Fig. 5 – Composto orgânico.

Texto elaborado por:

Ana Costa, Filipa Lopes, Isabel

Oliveira e  profª  Lurdes Sampaio

No dia 21 de novembro, visitámos
a empresa “Capital Motor”, em Penalva
do Castelo, onde foi possível consolidar
os conhecimentos teóricos ministrados
na disciplina de Mecanização Agrícola.
O técnico da empresa, sr. Manuel,
apresentou o trator da CARRARO, com
uma potência de 90 CV, 4 cilindros

turbo, 3.200 cc (fig. 6 – Trator). A turma
pôde verificar o funcionamento do
sistema de transmissão e as normas
de segurança no engate e desengate
das diversas alfaias agrícolas.

Texto elaborado por:

Luís Martins, Ricardo Gomes e

profª  Lurdes Sampaio

A ação benéfica dos microrganismos
na indústria agroalimentar é uma das
temáticas abordadas na disciplina de
Transformação. Neste sentido,
desenvolvemos um trabalho experimental
onde produzimos iogurte natural utilizando
os microrganismos lactobacillus sp e

streptococcus termophilus (figs. 7e 8 –
Produção de iogurte). Sendo o leite um
produto agrícola de extrema importância
económica para a região, pudemos
conhecer a sr. Maria do Céu que trabalha
no fabrico de queijos e requeijões e que
nos explicou a importância da segurança
alimentar na denominação de origem
protegida (DOP) nos queijos e requeijões
que se fabricam na Casa da Ínsua, em
Penalva do Castelo (fig. 9 – Fabrico de
queijos).

Texto elaborado por:  Emília

Lopes e  profª  Lurdes Sampaio

Fig.6 – Trator (Capital Motor)

Fig. 9 – Fabrico de queijos

Figs. 7 e 8 – Produção de iogurte

A par da oferta formativa do
chamado regime regular, em que se
incluem a educação pré-escolar, o 1º,
2º e 3º ciclo do ensino básico e os
cursos científico-humanísticos do
ensino secundário, o AEPC –
Agrupamento de Escolas de Penalva
do Castelo proporciona igualmente
outras ofertas que, além da
componente de formação/educação,
conferem também um nível de
qualificação vocacional e profissional,
à luz do QEQ – Quadro Europeu de
Qualificações, que contribui para a
elevação do nível de qualificação /
profissionalização da população que
as frequenta.

Estas últimas ofertas, a funcionarem
desde setembro último, são:

1. Como novidade, o curso

vocacional de 3º CEB, de 2 anos,
com 20 alunos, nas áreas vocacionais

OFERTAS FORMATIVAS QUALIFICANTES NO AEPC
de eletricidade, padaria/pastelaria e
jardinagem e espaços verdes, oferta
formativa que substitui os CEFs – cursos
de educação e formação e que visa
proporcionar aos alunos uma
igualdade efetiva de oportunidades,
consagrando alternativas adequadas e
flexíveis, que os preparem para a vida,
dotando-os de ferramentas que
permitam vir a enfrentar com sucesso,
no futuro, também, os desafios do
mercado de trabalho.

2. Os cursos profissionais de nível
secundário, como verdadeira opção
para muitos dos nossos jovens quando
concluem o ensino básico, com 3200
(exceto para os cursos que se
encontram atualmente no último ano -
12º ano, que são de 3100 horas) horas
de duração (3 anos), segundo a nova
matriz publicada no Decreto-Lei n.º 91/
2013, de 10 de julho, nas seguintes

áreas: Técnico de Produção Agrária –
variante de Produção Vegetal e Técnico
de Manutenção Industrial – variante de
Eletromecânica (ambos de 1º ano,
constituindo-se numa só turma nas
disciplinas comuns aos dois perfis
profissionais e em turmas separadas nas
disciplinas específicas de cada perfil);
Técnico de Saúde e Técnico de
Eletrónica, Automação e Computadores
(ambos de 2º ano); Técnico de Eletrónica
de Áudio, Vídeo e TV e Técnico de
Restauração – variante de Cozinha/
Pastelaria (ambos de 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 concluí-la-ão.

Esta modalidade formativa é
apoiada e financiada pelo novo
Programa Operacional Capital Humano
(POCH), no âmbito do novo quadro

comunitário Portugal 2020 (2014-
2020).

3. 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. O único curso EFA em
funcionamento é de nível secundário
e de dupla certificação, na área de
Técnico de Turismo Rural e Ambiental,
encontrando-se as atividades de
formação no 3º ano e prevendo-se a
sua conclusão no final do próximo ano
de 2015.

Professor Francisco Guedes,

Coordenador NOVAS

OPORTUNIDADES
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No dia 18 de novembro, nós, a turma do 6ºB, confecionámos um bolo na aula de apoio ao estudo, com
a professora de matemática.

Trouxemos a receita do bolo de chocolate para confecionar no microondas. Como estudámos as
proporções na aula de matemática, modificámos proporcionalmente os ingredientes para que o bolo chegasse
para toda a turma. Preparámos tudo conforme a receita. Colocámos o bolo no microondas e, enquanto
esperávamos que o bolo se cozesse, continuámos o estudo das proporções. Quando o bolo ficou
confecionado, toda a turma ficou ansiosa para o provar. À primeira dentada todos desejaram poder comer
mais, pois ficou delicioso!

Foi muito divertido fazer esta atividade, porque toda a turma participou, toda a turma comeu e aplicámos
na vida real aquilo que aprendemos na aula de matemática.

Afinal, a matemática é fácil e muito divertida!
Para que te delicies com este bolo, aqui fica a receita:
Ingredientes:
• 4 ovos;
• 1 chávena de açúcar;
• 1 chávena de farinha com  fermento;
• 2 chávenas de chocolate em pó;
• 1 chávena de óleo;
• 1 chávena de leite morno.
Preparação:
Bater todos ingredientes.
Levar esta massa, numa forma, ao microondas por 8 minutos na potência máxima.
Bom apetite!

Os alunos do 6ºB

UMA AULA DE MATEMÁTICA MUITO DIVERTIDA!

Por favor, amor,

No me dejas, que yo siento dolor!

Vierto muchas lágrimas

Y busco consolo en las rimas.

En mi cuerpo, ya echo de menos

    tus dedos

Y en mis lábios, tus besos!

Mi alma

     busca tu

     calma,

Como una

     busca la

     Luna.

Liberdad,

En el mar!

Quiero amar,

De verdad!

Caligrama (com base no poema

«Peceras de amor»)

e poema

de Tiago Martins, 8º A

POEMA E CALIGRAMA
EM ESPANHOL

No dia 22 de outubro, realizou-
se no nosso Agrupamento de
Escolas mais uma prova de corta-
mato. Foi organizada pelos
docentes de Educação Física e
faz parte do Plano Anual de
Atividades.

A prova decorreu no pátio da
Escola Básica e Secundária,
sendo o piso um misto de
alcatroado e terra batida.

Os alunos foram agrupados

por escalão etário/género.
Participaram 139 alunos,

Corta-Mato Escolar
representantes de
todos os anos de
escolaridade, sendo,
todavia, maior a
participação dos
alunos do 2º Ciclo.

Os seis primeiros
classificados em cada
escalão/género irão
representar o
Agrupamento de

Escolas de Penalva do Castelo no
corta-mato distrital a realizar em
Viseu.

Esta prova permitiu um maior
aperfeiçoamento nesta
especialidade do Atletismo,
promoveu o convívio, a cooperação
e dinamizou a atividade desportiva
entre os alunos.

No quadro seguinte
apresentam-se os nomes dos alunos
vencedores de cada escalão:

Todos os alunos participantes
manifestaram muito entusiasmo,
empenho, esforço, espírito
competitivo e alegria, estando por
isso de parabéns!

Todas as notícias relacionadas
com o Clube do Desporto Escolar
do nosso Agrupamento podem ser
consultadas em www.depenal
va.blogspot.pt

No dia 12 de novembro, realizou-se
a fase local da competição Mega Atleta,
no nosso Agrupamento de Escolas. Este
torneio divide-se em várias
especialidades: Mega Sprinter, que é
uma corrida de 40 metros; Mega Salto,
um concurso de salto em comprimento;
Mega Km, em que os atletas têm de
correr 1000 metros; e Mega Lança-

mento, que é um concurso de
lançamento do peso.

Em cada prova os alunos foram
distribuídos consoante o seu escalão
etário e género. No Mega Sprinter, Mega
Salto e Mega Lançamento, os dois
primeiros classificados ficam apurados
para a fase distrital. No Mega Km,
apenas se apura para essa fase o
primeiro classificado. Neste ano letivo, a
fase distrital realiza-se no
Complexo Desportivo do
Fontelo – Viseu, no dia 15
de abril.

Na fase local
participaram 90 alunos.
Evidenciaram grandes
capacidades, muito
empenho e
esforçaram-se imenso

MEGA ATLETA
ALUNOS EVIDENCIARAM GRANDES POTENCIALIDADES!

para alcançarem boas marcas, que lhe
dessem acesso à fase seguinte.

Foi uma tarde desportiva muito bem
passada, que possibilitou a consolidação
e aperfeiçoamento dos elementos técnicos
das várias especia-lidades, servindo
também para complementar conteúdos
lecionados em Educação Física.

Espera-se agora que os alunos
apurados dignifiquem, como tem sido
habitual, o Agrupamento de Escolas de
Penalva do Castelo na fase distrital.

Todos os alunos participantes estão
de parabéns!

A classificação, bem como os nomes
dos alunos apurados para a fase distrital,
podem ser consultados em: http://
depenalva.blogspot.pt/

O coordenador técnico do Clube do Desporto
Escolar: professor António Fortuna
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XXXIII OLIMPÍADAS

PORTUGUESAS DE

MATEMÁTICA
Como habitualmente, o

Agrupamento de Escolas de
Penalva do Castelo participou em
mais uma edição das Olimpíadas
Portuguesas de Matemática,
promovida pela Sociedade
Portuguesa de Matemática. No dia
12 de novembro, na Escola Básica
e Secundária de Penalva de
Castelo, realizou-se, pelas 15h30,
a primeira eliminatória.

Nesta competição nacional, os
discentes, consoante o seu nível
de ensino, integram a Categoria
Júnior (7º ano), Categoria A (8º e
9º anos) e Categoria B (10º, 11º e
12º anos).

Os problemas propostos neste
concurso fazem sobretudo de
apelo à qualidade do raciocínio,
à criatividade e à imaginação dos
estudantes.

Os vinte alunos participantes
encontram-se nas tabelas
seguintes.

Categoria Júnior (7º ano)

Categoria A (8º e 9º anos)

Categoria B
(10º, 11º e 12º anos)

No final da prova, os alunos
tinham à sua espera um merecido
lanche, confecionado pelos alunos
de Cozinha/Pastelaria do curso
vocacional e do curso profissional
desta área.

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/

A segunda eliminatória será no
dia 14 de janeiro de 2015, agora

apenas para os alunos
selecionados.

Grupo de Professores de
Matemática do 3º Ciclo e

Ensino Secundário
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À descoberta de apelidos famosos no domínio da Literatura
A. Almeida ___________________

B. Eça ___________________

C. Raul ___________________

D. Aquilino ___________________

E. Fernando ___________________

F. Mário de Sá ___________________

G. Florbela ___________________

H. Miguel ___________________

I. Jorge ___________________

J. Eugénio ___________________

K. Alexandre ___________________

L. Rosa Lobato ___________________

“Quem é quem?!” – Na sequência do exercício acima, atribui uma

letra à fotografia de cada autor, identificando-o.

Brandão

Pessoa

Torga

de Andrade

de Faria

Garrett

Ribeiro

Carneiro

Espanca

de Sena

O’Neill

de Queirós

Rafael Martins e Sara Matos, 10ºB (Clube de Jornalismo)
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