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 Início: 19 de abril

Termo: 6 de junho para o 9º, 11º e 12º ano (turmas com 

avaliação externa)

16 de junho para os restantes anos

30 de junho para a Educação Pré-escolar

maio / junho / julho - a confirmar para os cursos 

qualificantes (CEF e Profissionais),de acordo com 

as respetivas horas de formação previstas

 XIII PERCURSO PEDESTRE HISTÓRICO-CULTURAL 
“Caminho dos Galegos”: 4 de junho

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

23 de junho

 Afixação das pautas de avaliação interna (anos sujeitos 

a avaliação externa: 9º, 11º  e 12º ano): 12 de junho

 PROVAS NACIONAIS DE AFERIÇÃO DO 1º, 2º E 3º CI-
CLOS DO ENSINO BÁSICO – 2º, 5º e 8º ano: 

- 2º ano (Expressões artísticas e Expressões físico-

-motoras entre 2 e 9 de maio; Português e 

Estudo do Meio em 19 de junho; Matemática 

e Estudo do Meio em 21 de junho)

- 5º ano (História e Geografia de Portugal em 8 de ju-

nho; Matemática e Ciências Naturais em 12 

de junho)

- 8º ano (Ciências Naturais e Físico-Químicas em 8 de 

junho; Português em 12 de junho)

 PROVAS FINAIS DO ENSINO BÁSICO – 9º ano: 
1ª Fase – PLNM: 19 de junho; Português: 22 de junho; 

Matemática: 27 de junho

2ª Fase – PLNM: 20 de julho; Português: 21 de julho; 

Matemática: 24 de julho

Afixação das pautas com os resultados: 1ª Fase – 14 de 

julho; 2ª Fase - 4 de agosto

 PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO 3º 
CICLO:

1ª Fase - de 19 a 29 de junho

2ª Fase - de 20 a 27 de julho

Afixação das pautas com os resultados das Provas Finais 

e Equivalência à Frequência: 1ª Fase – 14 de julho; 2ª Fase 

- 4 de agosto 

 EXAMES NACIONAIS E PROVAS DE EQUIVALÊNCIA 
À FREQUÊNCIA DO ENSINO SECUNDÁRIO: 

1ª Fase (obrigatória): de 19 a 27 de junho;

2ª Fase (só para quem não tenha aprovação na 1ª Fase 

ou pretenda realizar melhoria em exame realizado na 1ª Fase 

e no mesmo ano letivo): de 19 a 24 de julho;

Afixação das pautas com os resultados: 1ª Fase – 13 de 

julho; 2ª Fase – 4 de agosto

AGENDA  DO  3º PERÍODO

No passado dia 6 de 
março, iniciou-se no agrupa-
mento de escolas de Penal-
va do Castelo, a recolha de 
roupa, calçado e brinquedos 
usados, no âmbito do proje-
to Eco-Escolas. Este projeto 
é da responsabilidade das 
turmas B, C e D do 7º ano e 
prolonga-se até ao dia 4 de 
abril. 

Reutilizar é o nosso Lema
Roupas e brinquedos usados nunca serão desperdiçados

Pretende-se (in)formar a população em geral 
acerca da importância da reutilização de objetos fora 
de uso e ajudar as pessoas mais necessitadas, atra-
vés da distribuição de roupa, calçado e brinquedos 
doados pela comunidade educativa.

A participação de todos será importante para o 
sucesso deste projeto e por isso esperamos que 
contribuam com a entrega de tudo aquilo que já não 
precisam. Ao reutilizar, podemos ajudar as pessoas 
que mais necessitam. 

A turma B do 7º ano 
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O projeto, que tem como princi-
pal objetivo desenvolver nos alunos 
competências de leitura e escrita 
em ambientes online multimédia, foi 
desenhado para que neste encontro 
em Portugal os alunos terminassem 
uma história original publicada por 
um escritor inglês, desafiassem a 
ciência com atividades experimen-
tais e personalizassem capas de 
livros, dando asas à criatividade e 
imaginação “sitting with a book”. Para 
além da apresentação dos trabalhos 
desenvolvidos, os grupos internacio-
nais tiveram oportunidade de visitar a 
cidade de Aveiro, passear nos canais 
da ria, contactar com o mar e visitar 
o museu marítimo de Ílhavo, que 
preserva a memória do trabalho no 

MEETING IN PORTUGAL – Erasmus
+ - “Books and More

No âmbito do projeto Erasmus+, Books& More, o Agrupamen-
to de Escolas de Penalva do Castelo recebeu, entre os dias 24 
de março e 4 de abril, alunos e professores oriundos da Polónia, 
França e Alemanha, para o terceiro encontro de trabalho entre 
os países participantes.

mar, a cultura e identidade marítima 
dos portugueses no mundo.

Na opinião dos alunos e profes-
sores envolvidos, o balanço deste 
meeting foi muito positivo e a ex-
periência gratificante, sobretudo na 
aprendizagem que proporcionou para 
o futuro dos jovens.

Finalmente, uma palavra de apre-
ço e bem-haja a toda a comunidade 
educativa pela forma elevada como 
receberam e interagiram com os gru-
pos; aos pais e alunos penalvenses 
que hospedaram os alunos estrangei-
ros e tão bem souberem enriquecer 
esta experiência.

Professor Carlos Rodrigues, 
Coordenador do projeto no AEPC



Página 4 abril de 2017Escola viva

Através do Despacho n.º 436-A/2017, de 6 de janeiro,o Governo da 
República criou o orçamento participativo para as escolas públicas, o 
qual atribui o valor de um euro por cada aluno para o desenvolvimento 
de projetos de melhoria das condições de cada estabelecimento de 
ensinofrequentado por alunos do 3º ciclo do ensino básico ou do en-
sino secundário. O projeto vencedor em cada estabelecimento deve 
ser executado ainda este ano.

O orçamento participativo das escolas tem como objetivos contribuir para 
as comemorações do Dia do Estudante, estimular a participação cívica e 
democrática dos estudantes e permitir que os alunos decidam onde querem 
que parte do orçamento da sua escola seja aplicado. As propostas devem ser 
elaboradas pelos estudantes e têm de resolver um problema ou operar uma 
melhoria na escola. O montante do orçamento participativo para cada escola 
é equivalente a um euro por cada aluno. No entanto, o valor mínimo é de 500 
euros, nomeadamente para as escolas com menos de 500 alunos, o que é o 
caso do nosso Agrupamento.

A professora Rosa Maria Matos Soares, Coordenadora dos Projetos de 
Desenvolvimento Educativo, foi nomeada coordenadora deste projeto, tendo 
planificado e supervisionado as várias etapas, a saber: abertura do procedi-
mento para apresentação de propostas: até final do mês de janeiro; desenvolvi-
mento e apresentação das propostas: até final do mês de fevereiro; divulgação 
e debate das propostas: nos 10 dias úteis anteriores à votação; votação das 
propostas: dia do Estudante – 24 de março; divulgação resultados: até ao 
final de março; planeamento da execução: até ao final de maio; execução da 
medida: até ao final de 2017.

O projeto contou a participação massiva dos alunos do 3.º ciclo, que foram 
os que se mobilizaram para a apresentação de variados projetos com vista à 
melhoria das condições da escola secundária e que se apresentam:

DAS ESCOLAS 2017

Projeto Proponentes Breve descrição 

 
“Melhorar o 
pavimento da 
Escola” 
 

Gabriel Gomes 
Cristiano Correia 
Tiago Albuquerque 
Ricardo Gonçalves 

- Melhorar o pavimento da escola, 
principalmente à volta do bloco 
administrativo, porque tem causado 
vários danos. 

“Melhorar o 
material 
escolar” 

Mariana Costa 
Jéssica Bruno 
Samuel Rodrigues 
Beatriz Santos 

- Melhorar as cadeiras e as mesas 
das salas de aula porque têm 
inscrições impróprias. Deveria 
renovar-se o material que não está 
em bom estado. 

 
 
“Melhorar as 
salas de aula 
e o pavilhão” 

Rafaela Albuquerque 
Márcia Fernandes 
Daniel Ventura 
Sónia 

 
 
- Fazer obras nas salas de aula e 
pavilhão, por causa da humidade. 
- Pintar as grades 

Ana Lourenço 
Mariana Almeida 
Jéssica Costa 
Elisabete Gouveia 
Beatriz 

“Melhorar a 
escola” 

Bruno Soares 
Tiago Pinto 
Rafael Gouveia 
Renato Costa 

- Papel higiénico nas casas de banho 
- Ver os jarros de água na cantina 
- Coberto à entrada da escola, por 
causa da chuva 
- Aquecer as salas por causa do frio 

“Melhorar a 
visualização 
de filmes.” 

Carolina Ferreira 
Carolina Lopes 
Rosa Sales 
Teresa Fernandes 
Lara Grilo 

Para a biblioteca escolar comprar: 
- televisão nova 
- leitor de DVD 
- headphones e adaptador. 

“Coberto 
entre os 
blocos e a 
Sala de 
Convívio” 

Daniela Gomes 
Jéssica Ferreira 
Rodrigues 
Juliana Ferreira Sousa 
Carina Costa 
Rodrigo Gonçalves 

- Aplicar um coberto entre os blocos 
e a sala de convívio, evitando que os 
alunos se molhassem e danificassem 
o material escolar 

 

As propostas foram a votos no dia 24 de março e os resultados eleitorais 

foram os seguintes:

De acordo com os resultados, o projeto vencedor será implementado, 
logo que possível, na sala de convívio dos alunos e iremos fazer um esforço 
para que os outros também o sejam, pois consideramos que todos eles são 
pertinentes e nunca é demais tudo o que se faz para melhorar as condições 
da nossa segunda casa. Já que passamos tanto tempo nela, por que não 
torná-la mais acolhedora?

Conforme refere o Despacho n.º 436-A/2017, de 6 de janeiro, “para muitos 
estudantes, a criação de um Orçamento Participativo das Escolas constituirá 
uma primeira oportunidade para participar num processo formal de apresen-
tação e discussão de propostas de intervenção, assim como de votação, com 
impactos significativos na sua formação enquanto cidadãos responsáveis, 
informados e participativos”. 

Esperamos que este seja o primeiro passo de muitos que se seguirão, pois 
a sociedade espera que a escola forme cidadãos cada vez mais interventivos.

A todos os que se empenharam neste projeto - coordenadora, alunos, 
diretores de turma, professores e pessoal não docente, o nosso bem-haja. 
Para o ano cá estaremos cheios de novas ideias.

A Direção

 
Total de 
votos 

Percentagem 

Votos em branco 8 2,7 % 

Votos nulos  44 14,8% 

Projeto – ““Navegar” na Sala de Convívio” 78 26,3% 

Projeto  - “ + Lazer” 44 14,8% 

Projeto – “Alegria sem Chuva” 39 13,1% 

Projeto – “Uma Escola com mais higiene” 23 7,7% 

Projeto – “ Cinema na Biblioteca” 21 7% 

Projeto –“ Uma Escola mais atrativa” 18 6% 

Projeto – “Salas de aula mais agradáveis” 15 5% 

Projeto –“ Correr e saltar sem danos”. 7 2,3% 

                                                 Total de votos  297 87,9% 
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Entre os dias 25 de fevereiro a 5 de 
março, a Escola Secundária de Penalva 
do Castelo juntou-se, mais uma vez, a 
escolas da Diocese de Viseu, numa ini-
ciativa da disciplina de Educação Moral 
e Religiosa Católica. Da Escola Secun-
dária de Penalva do Castelo participa-
ram 41 alunos, acompanhados por três 
professores.

Taizé é uma Comunidade Ecuménica, situada 
no sul de França, fundada pelo Irmão Roger, para 
quem era essencial criar um espaço “onde a bon-
dade do coração e a simplicidade estivessem no 
centro de tudo”.

Jovens dos quatro cantos do mundo foram desa-
fiados a viver uma semana fundada no Evangelho, 
através da vida em comunidade, simplicidade, 
oração e silêncio.

Esta semana tocou cada um de modo diferente e 
suscitou uma experiência pessoal e transformadora. 

“É muito difícil explicar a nossa experiência em 
Taizé, talvez porque é algo indescritível.

Apesar de ser vivida em comunidade, é uma 
experiência muito pessoal e única. Foi a primeira 
vez que tivemos oportunidade de viver Taizé e é 
definitivamente um sítio que nos leva a querer re-
gressar.

Desde a viagem aos momentos de silêncio, aos 

Viagem de Estudo a TAIZÉ – Participação dos 
alunos de EMRC da Escola Básica e Secundária 

de Penalva do Castelo

encontros inesperados, ao dormitório partilhado, às 
refeições, até à música que nunca acabava.

A viagem é cansativa, mas a companhia dos 
amigos e a ansiedade de chegar a Taizé tornam 
tudo mais fácil e agradável.

Havia 3 orações por dia, uma logo pela manhã, 
outra antes de almoço e outra à noite. A melhor 
refeição era o pequeno almoço, que era muito 
reconfortante, e apesar das refeições não serem 
muito recheadas, sabia-nos sempre a muito. Du-
rante o dia tínhamos várias atividades. A manhã 
era passada na reflexão bíblica, em grupos onde 
partilha vamos experiências, pensamentos, dúvidas 
e a fé de cada um.  

Os momentos de silêncio tanto na oração, como 
na capela e no lago, eram sempre momentos muito 
especiais de reflexão pessoal, que sem dúvida 
marcaram a nossa passagem por Taizé. Silêncio 
este que contrastava com a constante alegria que 
se fazia ouvir na rua, quer com jogos, com música e 
com as tarefas que alguns tinham de desempenhar.

Tudo isto é o espírito de Taizé, que é criado pelo 
espaço envolvente, pela partilha de momentos e 
pelo amor e união. Isto torna a nossa experiência 
única e diferente a cada ano que se passa por lá, 
marcado por quem encontramos no nosso caminho 
e pela relação com Deus que cada um pode desco-
brir, reforçar ou permanecer indiferente.”

Ana Rita Lopes e Ana Margarida Augusto, 12ºA

“Pediram-me para em poucas palavras descre-

ver a minha experiência em Taizé.
Foi a primeira vez que fui a esta Comunidade e 

posso dizer que não ia com expetativas nem altas 
nem baixas, simplesmente tinha curiosidade em 
descobrir a sensação que é passar uma semana 
naquele a que chamam “O Paraíso da Terra”. 

Agora, eu entendo o porquê de lhe chamarem 
isso!

Taizé não só nos muda como pessoas, como 
também permite o nosso autoconhecimento.

 É sermos capazes de em todas aquelas ora-
ções refletirmos e chegarmos à nossa paz interior. 
É conhecermos pessoas maravilhosas, das mais e 
diversas culturas com quem partilhamos sorrisos, 
palavras, gestos ou até um simples olhar! 

Toda a simplicidade daquela Comunidade é 
realmente gratificante!

É sermos capazes de viver e fazermos viver!
Por Taizé a gente passa … e leva um pouco”.

Beatriz Faro, 12ºB

Por mais que nos tentem explicar o que é, por 
mais comentários que ouçamos e por mais infor-
mação que tenhamos, o espírito e a experiência 
de Taizé só se percebem quando nós mesmos 
lá estamos e temos a nossa própria experiência 
para contar.

Fui com bastantes expectativas e choquei 
com uma realidade completamente diferente. 
Imensas pessoas que não conhecia e com quem, 
em alguns casos, teria de me relacionare um 
sítio completamente diferente daquele com que 
contacto na minha rotina do dia a dia. Mas Taizé 
é um sítio espetacular! Um lugar que transmite 
paz em qualquer sítio que nos encontremos, que 
nos permite refletir sobre nós mesmos e termos 
momentos completamente diferentes do que nos 
é comum.

Taizé é muitas vezes apelidado de “paraíso na 
Terra” e, na verdade, é-o mesmo. Um pequeno 
paraíso que me permitiu ter uma das melhores 
experiências da minha vida, criar novas amizades 
e sentir-me em paz. É, sem dúvida, um lugar que 
desejo visitar quantas vezes me forem possíveis 
porque se há coisa que vale a pena é uma viagem 
de quase 24 horas para encontrar um sítio tão es-
pecial como aquela pequena aldeia e comunidade 
no cimo do monte.

Raquel Rodrigues, 12ºB
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ONDE PARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
- Concluído o 1º Ciclo, ingres-

sou na atual escola-sede do agru-
pamento, ex-escola C+S, onde 
permaneceu 8 anos, até à conclu-
são do 12º ano. Que recordações 
guarda desse tempo?

- Felizmente, muitas e boas re-
cordações. Foi lá que conheci muitos 
dos meus melhores amigos, com os 
quais ainda hoje mantenho um forte 
laço de amizade. Tive ainda o privilé-
gio de ser ensinado por professores 
excelentes, quer a nível profissional, 
quer pessoal. Atualmente, e após ter 
participado em algumas atividades 
de divulgação da ciência junto dos 
mais novos, dou ainda mais valor 
ao importante trabalho dos profes-
sores. Recordo ainda com especial 
carinho a amizade e boa disposição 
dos funcionários da escola, mesmo 
quando às vezes fazíamos alguma 
travessura.

- Há algum episódio em es-
pecial, que não esquece e queira 
partilhar connosco?

- Sim, os magustos escolares nos 
quais se fazia um pequeno lanche e 
assavam castanhas eram momentos 
bastante agradáveis, que promoviam 
a interação entre professores, alunos 
e funcionários. 

- Seguiu-se o ensino superior 
no curso de Engenharia Física. 
Porquê essa opção?

- A minha mãe dizia-me que des-
de pequeno eu queria ser cientista e 
a Física foi uma área que sempre me 
fascinou. A forma elegante e criativa 
como os físicos criam modelos que 
explicam a Natureza e que permitem 
entender o universo em nosso redor 
é algo que considero absolutamente 
incrível. A Engenharia Física permite 
não só estudar os fenómenos físicos, 
mas também utilizar estes conheci-
mentos para criar novos dispositivos 
e tecnologias. Por exemplo, sem o 
desenvolvimento da tecnologia de 
semicondutores levada a cabo por 
físicos e engenheiros físicos seria 
impossível o desenvolvimento dos 
transístores, que são a base de toda 
a microeletrónica atual, incluindo 
computadores e telemóveis. 

- O Mestrado em Engenharia 
Física. Porquê?

- Com a restruturação dos cursos 
após o Tratado de Bolonha, o curso 
de Engenharia Física foi reduzido a 
três anos, o que considerei insuficien-
te para as minhas aspirações. Assim, 
optei por continuar este caminho por 
mais dois anos, no qual me foquei 
sobretudo na área da Ótica, que é 
um dos mais importantes ramos da 
Física.

- E o Doutoramento em Enge-
nharia Física?

- Após a conclusão do Mestrado, 
no qual abordei o tema das comuni-
cações por fibra ótica, considerei que 
era interessante investigar soluções 
avançadas para sistemas de comu-
nicações óticas do futuro, pelo que o 
Doutoramento em Engenharia Física 
foi uma escolha bastante natural.

- Todos corresponderam ou es-
tão a corresponder às expetativas 
no início de cada grau?

- Sim, muito. Durante o curso, 
mestrado e doutoramento tive a opor-
tunidade de aprender e pesquisar por 
assuntos interessantíssimos, que me 
ajudaram e que continuarão a ajudar 
nas minhas atividades profissionais. 
Em especial, tive a oportunidade de 
passar 10 meses no National Institute 
of Information and Communications 

Technology, em Tóquio, Japão, que 
considero ter sido uma das melhores 
experiências da minha vida.

- Se não tivesse envereda-
do pelo percurso formativo que 
cumpriu até aqui, que outra(s) 
área(s) poderia(m) ter sido opção? 
Porquê?

- Muito provavelmente seria um 
outro curso relacionado com , como, 
por exemplo, Engenharia Aeroespa-
cial ou Astrofísica, ou com Matemá-
tica. Tenho um enorme fascínio por 
estas duas áreas científicas, e não 
me veria a trabalhar noutras áreas.

- Pode resumir-nos o ser per-
curso e experiência profissional?

- O meu percurso e experiência 
profissional são ainda relativamente 
curtos, pois dediquei alguns anos 
do meu percurso para a realização 
do meu doutoramento. Assim, a 
minha experiência profissional inclui 

apenas a minha atual atividade de 
engenheiro de ótica na BOSCH CAR 
MULTIMEDIA PORTUGAL, que se 
iniciou em agosto de 2016.

- Quais as suas funções na 
BOSCH CAR MULTIMEDIA POR-
TUGAL?

- As minhas atuais funções na 
empresa são desenhar e desenvol-
ver sistemas e sensores óticos para 
carros do futuro, nomeadamente para 
sistemas de auxílio à condução e de 

condução autónoma.
- Como carateriza essa 

empresa?
- No geral, considero 

que a BOSCH CAR MULTI-
MEDIA PORTUGAL é uma 
das melhores empresas 
para se trabalhar em Por-
tugal. Não só as condições 
de trabalho são bastante 
boas, como há também 
um clima descontraído e 
de boa-disposição entre os 
colaboradores. Para além 
disso, todos os dias surgem 
novos desafios para desen-
volver produtos avançados, 
inovadores e de elevada 
qualidade. 

- Que produtos fabrica 
a filial de Braga?

- A filial de Braga pro-
duz soluções inteligentes 

para sistemas de informação ao 
condutor, incluindo as vertentes de 
navegação, entretenimento e inte-
gração com smartphone. Para além 
disso, desenvolve ainda painéis de 
instrumentos avançados, soluções 
de entretenimento e telemática espe-
cialmente orientados para autocarros 
e camiões, e os chamados head-up 
displays (HUD). Estes últimos produ-
tos são dispositivos que apresentam 
a informação relevante (ex., veloci-
dade, consumos, informação de na-
vegação) acima da linha do volante, 
para que o condutor não desvie o 
olhar da estrada ao consultar esta 
informação.

- Sente-se profissionalmente 
satisfeito, realizado?

- Sim, sinto-me bastante satisfeito 
com a minha atividade profissional 
atual. Todos os dias surgem novos 
desafios e estou em constante apren-

dizagem. Para além disso, é uma 
função que me permite explorar e 
aplicar aquilo que fui aprendendo ao 
longo do meu percurso académico.

- Como carateriza o nosso País 
em termos económicos?

- Como todos sabem, estivemos 
sob uma grave crise económica 
que, no geral, piorou o nível de vida 
dos portugueses e colocou muitas 
famílias em situações extremas de 
pobreza. Esta situação abrandou o 
consumo interno do país, o que pio-
rou ainda mais a situação económica. 
Por outro lado, a crise económica 
trouxe à tona uma das melhores 
qualidades do povo português: quan-
do estamos com problemas, somos 
bastante criativos e muito bons a 
encontrar novas soluções. De facto, 
a crise potenciou boom de start-ups 
e de novas empresas que colocou 
Portugal em destaque no panorama 
internacional das novas tecnologias. 
Para além disso, conseguimos au-
mentar as nossas exportações, o 
que me leva a ter algum otimismo 
sobre o futuro económico do nosso 
país. Porém, ainda há muito a fazer, 
e muitas coisas que podem e devem 
melhorar, especialmente nos setores 
públicos e financeiros.

- E a nível tecnológico?
- Portugal ÷está na moda÷, e 

não é só como destino turístico. 
Como referi anteriormente, Portugal 
está em destaque no panorama das 
novas tecnologias. Novas empresas, 
novas ideias, novos produtos. Somos 
um país com mão-de-obra relativa-
mente barata, altamente qualificada 
e especializada. E isto já foi notado 
pelas empresas estrangeiras, que 
têm vindo a apostar cada vez mais 
no nosso país. Parece que nós, os 
portugueses, é que ainda não nos 
apercebemos disso. 

- Se fosse ministro da Econo-
mia ou da Indústria e Tecnologia, 
o que faria para desenvolver ou 
melhorar o País?

- Muito provavelmente, a primeira 
coisa que faria era impelir o ministro 
da Educação a continuar a apostar na 
educação e formação das pessoas. 
Considero que é a educação e quali-

A Escola-sede regista 30 anos de funcionamento e várias têm sido as fornadas de alunos 
que por aqui passaram e fi zeram o seu percurso escolar. 

E surgiu a ideia: o que é feito dos nossos ex-alunos? Que rumo seguiram? Que recor-
dações guardam desta casa que também foi deles?

Após a estreia desta secção na edição nº 44 do PENA JOVEM, em abril de 2007, há 
precisamente 10 anos, coube agora a vez a um ex-aluno que, após o cumprimento do 1º 
ciclo na ex-escola primária da Vila, desenvolveu aqui o seu percurso do 5º ao 12º ano, 
entre os anos letivos de 1998/1999 e 2005/2006, tendo frequentado e concluído o ensino 
secundário, no curso geral do Agrupamento 1 – Científi co-Natural em 2006.

Seguiu-se o ensino superior, com a licenciatura e Mestrado Integrado em Engenharia 
Física, na Universidade de Aveiro, concluídos respetivamente em 2009 e 2011, e o dou-
toramento em Engenharia Física, também pela Universidade de Aveiro, com conclusão 
prevista para este mês de abril.  

Atualmente, exerce a atividade profi ssional de Engenheiro de Ótica na BOSCH CAR 
MULTIMEDIA PORTUGAL, S.A., uma divisão da BOSCH sediada em Braga.

Referimo-nos a André Antunes de Carvalho Albuquerque, que nos acolheu no início 
deste mês de abril.

(Continua na página 9)

O nosso ex-aluno 
de hoje, quando 

frequentou a Escola 
C+S
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Recentemente e no âmbito da inicia-
tiva "Empreendedorismo nas escolas 
de Viseu Dão Lafões”, dirigida aos alu-
nos do ensino secundário profissional, 
esteve entre nós Marta Baeta, a jovem 
portuguesa que fundou e dinamiza a 
Associação “FromKiberaWithLove”, que 
se desenvolve na maior favela da capital 
do Quénia e que tem como objetivo ga-
rantir a educação e uma refeição por dia 
a dezenas de crianças 

No final da conferência que proferiu para os nossos 
colegas do ensino profissional, na tarde do passado dia 
15 de fevereiro, Marta acedeu em responder a algumas 
questões que lhe colocámos e que se seguem.

- Pode resumir-nos o seu percurso de vida?
- Bom, eu enquanto criança era horrível. A minha 

mãe não me levava a lado nenhum porque tinha vergonha 
do meu comportamento. Enquanto adolescente, horrível 
era. Portava-me pior do que muitos colegas teus se 
portam. Portanto, eu estava ali no limiar do aceitável… 
Nem do aceitável, era do não aceitável, mas depois, ali 
por volta dos 16 anos - eu sempre fiz muito voluntariado, 
sempre fiz várias ações como voluntária, sempre parti-
cipei em diversas campanhas -, decidi ser mais ativa e 
realmente inscrevi-me como voluntária numa associação 
de animais abandonados, em que me dedicava àquilo 
ainda mais do que me dedicava à escola. A partir daí, 
acabei por ter outro interesse para com estas causas. E 
a verdade é que, na universidade, depois de ter estado 
três anos a tirar Química, desisti no terceiro ano, percebi 
que não era aquilo que queria fazer. Os meus pais não 
acharam piada nenhuma. Fui para Comunicação Social, 
mas estava sempre pronta para as festas, sempre fui muito 
irresponsável com a escola, que era um sacrifício para 
mim. Apesar de ter sempre notas bastante boas, eu não 
gostava de ter de perder o meu tempo nas aulas e com 
trabalhos e com coisas, fazia tudo em cima do joelho, 
mas acabei por, em Comunicação Social, me dedicar 
realmente muito mais a causas de voluntariado e a coisas 
para tornar o mundo um lugar melhor. 

Portanto, eu acho que aos bocadinhos estava a tornar-
-me uma pessoa melhor do que aquilo que era.

- De onde é que surgiu o projeto “FromKibe-
raWithLove”?

- Foi depois de eu ter ido três meses para o Quénia 
fazer voluntariado. Quando percebi, basicamente, que 
estava entre as pessoas que queriam ajudar, aqui de 

EntrEvista com Marta Baeta

Portugal, e eles precisavam de ajuda no Quénia.
- atualmente, o projeto ajuda quantas crianças?
- Hoje em dia, 76 crianças e jovens entre os 3 e os 

21 anos.
- a principal ajuda é dada na educação das 

crianças envolvidas, mas quais são as outras áreas 
de ajuda?

- Nós atuamos na educação, garantimos educação 
qualificada e de nível a todas aquelas crianças; apoia-
mos na saúde, qualquer necessidade ligada à saúde, um 
medicamento, um braço partido, uma operação que seja, 
nós asseguramos; e na alimentação, nós garantimos três 
refeições por dia às crianças. Fazemos, também, muita 
promoção e tentamos ao máximo que elas façam ativida-
des extracurriculares. Temos crianças a frequentar karaté 
e ballet fora de Kibera, em que, normalmente, duas vezes 
por semanas vamos nós próprios levá-los às aulas. Faze-
mos com que tenham todo o material necessário como 
se fossem crianças fora de Kibera. E apoiamos também 
os pais, trabalhamos muito com os pais na questão do 
microcrédito e abordamos muito a questão do HIVe da 
diferença dos géneros, de forma que demos e damos mais 
poder às mulheres.

- sei que a recolha de fundos para ajudar as 
crianças de Kibera começou a ser feita pelo facebook. 
alguma vez pensou que tomaria estas proporções?

- Não. Aliás, aquilo era um pedido que eu fiz aos meus 

familiares, aos meus amigos, às pessoas que me seguiam 
no facebook, que não eram muitas na altura, e nunca na 
vida pensei dar continuidade ao que estava a criar. A ideia 
era ser voluntária durante três meses, surgiu a oportuni-
dade de ajudar mais aquelas crianças em particular, e 
seria realmente apenas garantir aquele ano de educação e 
quando comecei a perceber a bola de neve em que estava 
e o quanto o projeto estava a crescer, já não havia muito a 
fazer. Já estava e nunca imaginei ser contactada por pes-
soas que não me conheciam de lado nenhum para doarem 
dinheiro ou para, simplesmente, dedicarem o tempo delas 
a ajudar-nos e para irem trocar fundos.

- Qual foi a experiência mais traumática por que 
passou no Quénia?

- A mais traumática? Tenho tantas… (risos). Quando 
fui ameaçada de morte, quando a bebé morreu, quando 
as casas das crianças pegam fogo e eles perdem tudo e 
estamos sempre numa incógnita - “será que estão vivos? 
Será que não estão vivos?”…

- sente que estas crianças, estas famílias, são, em 
parte, a sua família também?

- Sim, são a minha grande família. As crianças, prin-
cipalmente, como se fossem todas meus filhos.

- Qual é o próximo passo para o projeto?
- Nós queremos criar uma escola mais lúdica, uma 

escola mais dedicada ao ballet, à dança, à ginástica, à 
música… Queremos construir um centro de artes no 
espaço onde estamos, fazer uma nova construção para 
uma coisa extra.

- o que mudou na marta depois de contactar com 
uma realidade tão difícil como a de Kibera?

- Mudou tudo, tudo! Fiquei muito mais responsável, 
muito mais consciente, muito mais chata, muito mais 
adulta, cedo de mais, e, acima de tudo, muito mais… 
com muito mais capacidade de aceitar tudo. Acabo por 
compreender tudo melhor, aceitar tudo. É assim e pronto.

- Quer deixar alguma mensagem aos nossos 
leitores?

- Sim. Está na altura de pensarem um bocadinho 
menos em vós próprios, no vosso umbigo e comecem 
a mudar um bocadinho do mundo à vossa volta, das 
pessoas que vos rodeiam, dos vossos vizinhos, da vossa 
família, das pessoas idosas, dos animais que estão nas 
vossas ruas. Comecem a pensar um bocadinho que, se to-
dos vocês fizerem um bocadinho, o mundo vai ficar mais 
bonito, vai ficar num lugar mais justo e mais sustentável.

- muito obrigada!
- Ora essa!

Entrevista conduzida por Raquel Rodrigues, 12ºB

Numa organização conjunta Comunidade 
Intermunicipal (CIM) Dão Lafões, Município de 
Penalva do Castelo e AEPC e no âmbito da 6ª edi-
ção do projeto "Empreendedorismo nas escolas 
de Viseu Dão Lafões”, realizou-se, no passado dia 
15 de fevereiro, uma Conferência Teen, destinada 

Conferência Teen
aos alunos do ensino secundário profissional, 
que teve como objetivo principal proporcionar 
a estes alunos o contacto com jovens empreen-
dedores e conhecer as suas histórias contadas 
na primeira pessoa, para o que a conferência 
contou com a presença de uma empreendedora 

local/municipal, Eng. Ana Isaura Monteiro, e de 
Marta Baeta, uma jovem portuguesa que fundou 
e dinamiza o Projeto “FromKiberaWithLove”, que 
se desenvolve na maior favela da capital do Qué-
nia e que tem como objetivo garantir a educação 
e uma refeição por dia a dezenas de crianças.
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OFICINA DE TEATRO
No âmbito das atividades do Grupo Disciplinar de Português do 3º CEB e Secundário, realizaram-

-se duas Oficinas de Teatro, no passado dia 9 de fevereiro, na sala 6, dinamizadas por dois atores 
do Teatro Viriato, de Viseu, e destinadas aos nossos alunos das turmas do 9º ano.

A atividade permitiu aos alunos uma abordagem motivadora e entusiasta da obra Os Lusíadas, 
objeto de estudo na disciplina de Português. 

Visitas de estudo

Neste 2º período, realizaram-se as 
seguintes visitas de estudo:

- Os formandos dos cursos CEF de 3º 
CEB e dos cursos profissionais de Técnico de 
Eletrotecnia e de Técnico de Eletromecânica 
tiveram uma jornada de formação diferente, 
nos passados dias 24 de janeiro e 21 de mar-
ço, pois visitaram as instalações fabris das 
empresas The Navigator Company e Love 
Ceramic Tiles, ambas situadas no Complexo 
Industrial de Cacia, Aveiro.

- Os formandos dos cursos profissionais 
de Técnico de Cozinha/Pastelaria – 1º e 2º 
ano e de Técnico de Gestão e Programação 
de Sistemas Informáticos rumaram até à 
região de Aveiro, no passado dia 21 de fe-
vereiro, onde participaram numa oficina do 
Doce/Ovos Moles e numa visita ao Museu 
Marítimo de Ílhavo.

- Contextualizados pelas atividades da 
disciplina de Português, os alunos das três 
turmas do 12º ano rumaram ao Oeste do 
País, no dia 24 de março, com o objetivo 
de conhecerem aquele que é o expoente 
máximo do estilo Barroco em Portugal - o 
grandioso Palácio Nacional de Mafra, atra-
vés de uma visita guiada, e assistirem a 
uma representação da obra “Memorial do 
Convento”, do nosso prémio Nobel da lite-
ratura – José Saramago, objeto de estudo 
obrigatório na disciplina de Português (ver 
crónica neste jornal)

- Nos dias 27 e 28 de março, os alunos dos 
cursos profissionais de 2º e 3º ano e alguns 
alunos do 12º ano regular dirigiram-se para a 
região transmontana de Ribeira de Pena com 
o objectivo de participarem num programa 
de atividades de lazer e de interação com 
a natureza, evento que foi promovido pela 
disciplina de Educação Física (ver notícia 
neste jornal).

- O Departamento Curricular de Ciências 
Sociais e Humanas promoveu a realização de 
duas visitas de estudo, nos dois últimos dias 
deste período: no dia 3 de abril, as turmas do 
8º ano e do 11ºB – Línguas e Humanidades 
exploraram motivos de interesse da vila de 
Belmonte, a terra do descobridor do Brasil – 
Pedro Álvares Cabral, enquanto as turmas do 
7º ano, no dia 4 seguinte, puderam explorar 
as ruínas romanas de Conímbriga e  a cidade 
Figueira da Foz.

- No passado dia 28 de março, os alunos das turmas do 5º e 6º ano, enquadrados pelas 
atividades das disciplinas de História e Geografia de Portugal,  viajaram até à cidade de Gui-
marães, onde puderam participar numa visita guiada ao Paço dos Duques e em actividades 
interactivas que lhes permitiu recuar no tempo e na História, nos domínios do Castelo de 
Guimarães.
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Nos dias 27 e 28 de Março, realizou-se 
uma visita de estudo a Ribeira de Pena, 
concretamenteao parque“Pena Aventura 
Park”, no âmbito da disciplina de Educa-
ção Física. Participaram nesta visita os 
alunos das turmas do 11ºC e 12ºanos 
(total 50 alunos) e os professores Teresa 
Barral, Rosa Alves, Miguel Santos e Hélder 
Oliveira.

No dia 27, partimos para a nossa aventura 
por volta das 9:00 horas, realizámos a primeira 
paragem em Vila Real para um almoço convívio 
e, de seguida,retomámos a viagem em direção ao 
parque, chegando ao localpara o check-inàs 13:30.

Naquele local foi possível, sempre num ambien-
te lúdico-desportivo, vivenciardiferentes atividades, 
algumas delas exclusivas do “Pena Aventura Park”, 
nomeadamente o Fantasticable eo AlpineCoaster 
(sendo o nosso país pioneiro nestas atividades). 
Depois de devidamente instalados, os alunos 
equiparam-se e iniciaram assim a tarde com as pri-
meiras atividades do dia:Percurso Aventura, Slide, 
Paintball e Caça ao Tesouro Noturna,encerrando,já 

Visita de estudo "Pena Aventura Park"

no cair da noite, com o convívio numa Festa Temá-
tica ao som do DJ do parque. Após este período 
de descontração, toda a comitiva recolheu às res-
petivas casas de grupo. 

No dia 28, os alunos seguiram para asrestantes 
atividades previstas, Escalada, Fantasticable e Alpi-
neCoaster, onde vivenciaram experiências únicas. 

Durante os dois dias, os alunos seguiram aten-
tamente as instruções que os monitores iam dando 
enquanto realizavam os exercícios de aprendiza-
gem propostos. Em todos os grupos predominou 

o espírito de convívio e entreajuda, contribuindo 
assim para um excelente clima de boa disposição 
que reinou durante toda a visita. Por volta das 16:00 
horas,o grupo iniciou a viagem de regresso a casa.

Foi para todos os participantes uma experiência 
bastante enriquecedora, divertida e única, propor-
cionando momentos diferentesdaqueles que são 
propostos durante o ano letivo na disciplina de 
Educação Física.

Os professores de Educação Física

ficação dos profissionais portugueses que fazem a 
diferença e que têm vindo a fomentar o investimen-
to de capital externo na nossa economia. Para além 
disso, fomentaria uma relação entre Universidades 
e Indústria ainda mais fortes. Apesar de nos últimos 
anos ter ocorrido um avanço significativo neste 
tópico, há ainda muito a fazer e muitas sinergias a 
explorar entre a Indústria e a Academia. 

- Que ligações mantém com Penalva do 
Castelo?

- Costumo visitar Penalva do Castelo com al-
guma regularidade, cerca de uma ou duas vezes 
por mês, para rever a minha mãe, a minha família 
e amigos.

- Como ocupa os seus tempos livres?
- Nos meus tempos livres tento tocar guitarra, 

jogar futebol e, especialmente, ler. Adoro ler. 
- Que géneros literários mais aprecia?
- Aprecio livros científicos, policiais e, especial-

mente, romances com contexto histórico.
- Obrigado pela disponibilidade e bom tra-

balho!

Entrevista conduzida por:
Diogo Silva e Luís Sousa, 12ºB

ONDE PARAM OS NOSSOS 
EX-ALUNOS?
(Continuação da página 6)
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Os nove alunos que realizaram com sucesso os diferentes níveis de exame DELF, em abril de 2016, 
tiveram o privilégio de receber o respetivo diploma no passado dia 20 de janeiro, na escola Viriato, de 
Viseu. A nossa escola assegurou o transporte e os mesmos foram acompanhados pela professora que 
os preparou Após a cerimónia de entrega dos diplomas, pelas diferentes personalidades convidadas para 
o efeito, fomos agraciados com um saboroso lanche, oferecido pela escola anfitriã e tivemos a oportuni-
dade de degustar algumas iguarias tipicamente francesas, tal como os tão famosos e saborosos queijos.

A todos, felicitamos, desejando as maiores felicidades!

ENTREGA DOS DIPLOMAS 
DELF- SCOLAIRE 2016

 

FRANCÊS EM AÇÃO
LA GALETTE DES ROIS

Para comemorar o Dia de Reis (celebração da Epifania), 
no âmbito da disciplina de Francês, os alunostiveram a 
oportunidade de ver confecionar e de degustar a tradicional« 

Galette des Rois », umarepresentação dos presentesofertados 
a Jesus pelos Reis Magos. Estaiguaria foi confecionada pela 
turma C do 11º ano - Cozinha /Pastelaria, sob a orientação da 
professoraÂngelaMurtinheira. As docentesde Francêsacom-
panharam as diferentesturmas, de forma alternada.

LA CHANDELEUR
No passado dia 2 de fevereiro, comemorou-se na escola 

« La Chandeleur ». As professoras de Francês e os alunos, 
equipados a rigor, confecionaramcrepesaolongo de todo o dia, 

na sala de convívio. Verificou-se uma grande adesãopor parte 
de toda a comunidadeescolar. Estaatividade foi atempadamen-
tedivulgada, através de cartazescolocados no blocoadministra-
tivo. Do eventoconstouainda a projeção de fotografiasalusivas 
à realização da mesmaatividadeemanosanteriores.

LA SAINT VALENTIN
No dia 14 de fevereiro, para celebrar o São Valentim, o 

grupo de Francêsorganizou o « Mur des Je t’aime ». Consistiu 
na colocação de umpainelno átrio do BlocoAdministrativo,onde 
os elementos da comunidadeescolarpodiamescreverexpres-
sões, emfrancês, alusivas à efeméride. Resultounum bonito 
quadro que patenteou acriatividade e a originalidade dos 
participantes. A músicaromânticafrancesaacompanhou o 
desenrolar da atividadeaolongo de todo o dia.

Os alunos do Curso de Cozinha/Pastelaria, que parabe
nizamos,confecionaramiguariasalusivas à data. As mesmas-
puderamserdegustadaspelopessoaldocente e nãodocente, na 
sala de professores, durante o  intervalo da tarde.

As docentes de Francês

escola viva

No passado dia vinte e quatro de mar-
ço, os alunos do 12º ano das turmas A, B 
e C foram ao Convento de Mafra, âmbito 
da disciplina de Português. Os alunos 
deslocaram-se de Penalva do Castelo a 
Mafra de autocarro acompanhados pelos 
professores Célia Dias, Jaime Fernandes, 
Francisco Guedes e Isabel Serra. O objetivo 
da visita era fazer uma introdução ao es-
tudo da obra “Memorial do Convento”, de 
José Saramago, objeto de estudo no mó-
dulo 12 – Textos narrativos e descritivos.

No início da visita, os alunos assistiram 
a uma peça de teatro baseada na obra de 
Saramago, e em seguida começou a visita 
guiada, na qual, visitaram a basílica que era 
grandiosa, cheia de arcos e estátuas. A guia 
também fez referência aos seis órgãos e cha-
mou a atenção para a cúpula, onde estava 
a escultura de uma pomba, que tinha dois 
metros de uma asa à outra, mas que , vista 
de baixo, parecia uma coisa minúscula.

Depois os alunos passaram para os apo-
sentos do rei, onde viram o seu quarto que 
era grande, espaçoso e tinha um enorme 
espelho em prata., em seguida passou-se por 
uma divisão mais pequena que era a retrete, 
onde existia uma espécie de armário onde 
faziam as necessidades e lhes explicaram 
alguns dos hábitos de higiene da época. 
Passam depois para os aposentos da rainha, 
onde havia um quarto mais pequenorelativa-
mente ao do rei e com menos riqueza.

Por fim os alunos foram passando pelas 
diferentes salas (de jogo, música e da caça) 
até chegarem á biblioteca que também era 
enorme e tinha aproximadamente 36.000 
livros. Na biblioteca, os morcegos ajudam 
a preservar os livros, comendo os insetos.

Nós gostámos mais da peça de teatro, 
porque nos ajudou a compreender a obra e 
teve alguns momentos de humor. A visita foi 
interessante e satisfatória.

Ana Filipa Costa e 
Isabel Oliveira, 12ºC

VISITA DE ESTUDO A MAFRA
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Na tarde do dia 21 de março, a turma do 12ºB, acompa-
nhada pela professora Isabel Nogueira, dirigiu-se à Conserva-
tória de Penalva do Castelo, com o objetivo de ficar a conhecer 
o trabalho do conservador e dos seus ajudantes. Esta visita 
foi organizada pela própria professora.

Inicialmente, dirigimo-nos à secretaria, na qual nos foram 

apresentadas as ajudantes da conservadora, de seguida visitá-
mos uma sala onde se encontravam livros com registos antigos 
de nascimentos, óbitos e outros, e, por fim, instalámo-nos na 
sala de atos, onde ocorreu a parte final da visita, ficando a 
conhecer um pouco mais sobre a conservatória.

A Conservatória é o nome atribuído, em Portugal, às 
repartições públicas em que são feitos registos de diversa 
natureza, tais como o registo civil, o registo predial, registo de 
automóveis e registo comercial. Cada conservatória funciona 
sob a chefia de um “conservador”, auxiliado por “ajudantes”, 
que são divididos em três categorias, “ajudante principal”, 
“ajudante de primeira classe” e “ajudante de segunda classe”. 

À conservatória cabe o registo central da nacionalidade, 
o registo central do estado e o registo central de escrituras 
e testamentos. Nos livros de registo da nacionalidade são 
registados todos os factos que determinem a atribuição, a 
aquisição e a perda da nacionalidade portuguesa. 

A Conservatória de Penalva do Castelo permitiu, entre 
outros aspetos, conhecer a sua atividade diária, conhecer a 
profissão do conservador, perceber as funções do conservador 

e compreender a implicação da evolução do Direito e das 
novas tecnologias na função do conservador. Este conheci-
mento foi-nos transmitido através da sua conservadora, que 
simpaticamente nos recebeu, deu uma aula viva e respondeu 
às nossas questões. 

Ana Mara Pais, 12ºB

Testemunhos
A atividade foi bastante 

enriquecedora e bastante 
melhor do que estava à 
espera. A verdade é que 
me deu novos conheci-

mentos acerca da forma 
como funciona e trabalha 
uma conservatória, da qual 
não tinha qualquer conhe-
cimento. 

Consegui manter o 
interesse acerca de quase 
todos os tópicos aborda-
dos e fiquei com vontade 
de querer saber mais acer-
ca dos mesmos. O meu in-
teresse recaiu, sobretudo, 
sobre os nascimentos e 
como se processa o regis-
to dos bens. Existiu uma 
grande interação, tanto por parte da própria conservadora, 
Dr.ª Dora Ramos, como da professora Isabel Nogueira e dos 
alunos, ajudando-me bastante a apreender aspetos que nos 
eram desconhecidos. 

A atividade superou as minhas expectativas e mais 

Visita de estudo à Conservatória de Registos de Penalva do Castelo
atividades como esta, no futuro, irão ajudar-nos a sermos 
cidadãos com mais conhecimento acerca dos serviços que 
temos ao nosso dispor.

Raquel Rodrigues, 12ºB

A nível das minhas expectativas foi uma excelente 
atividade para nos pôr a par dos inúmeros casos a que uma 
conservatória está sujeita, e as funções-chave que um conser-
vador tem que ter. Para mim, foi uma visita muito importante, 
pois querendo eu enveredar pelo curso de Direito, ficar a 
conhecer os vários empregos a que posso aceder, deixa-me 
mais informada e decidida. Serviu bastante para desenvolver 
o espírito crítico e reflexivo; ser uma cidadã autónoma, infor-
mada e responsável; investigar e recolher informação; adquirir 

formação prática alicerçada em conceitos teóricos; escolher, 
de forma mais esclarecida, o prosseguimento de estudos 
superiores ou a inserção no mundo do trabalho e conhecer 
as diversas profissões jurídicas.

Jéssica Rodrigues, 12ºB

PELA COMUNIDADE
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Carnaval – “As nossas Tradições”
A Câmara Municipal,em conjunto com as associações/instituições do conce-

lho, realizou, no dia 26 de fevereiro, pelo segundo ano consecutivo, o corso “Car-
navalesco”, sob o tema “As Nossas Tradições”, que desfilou pelas ruas da Vila.

Esta iniciativa teve início junto da Piscina Municipal e o seu final junto do 

edifício dos Paços do Concelho. O percurso, com cerca de 2 km, contou com 
a presença de três dezenas de carros alegóricos e cerca de sete centenas 
de figurantes. 

As ruas encheram-se de penalvenses e forasteiros para assistirem a um 
momento cultural diferente, cheio de muita alegria e animação.

No final da tarde, decorreu o Baile de Carnaval no pavilhão dos Bombeiros 
Voluntários, com o grupo musical 3G MUSIC.

Penalva do Castelo ComVida!

26 anos a promover os produtos de Excelência
Realizou-se mais uma edição da Feira do Pastor e do Queijo em Penalva do 

Castelo, nos dias 11 e 12 de fevereiro, na Praça Magalhães Coutinho. O evento 
congregou algumas dezenas de produtores de queijo, que assim tiveram oportuni-
dade de divulgar, promover e vender um dos produtos de excelência do concelho.

Ao longo dos dois dias, estiveram patentes diversas exposições, nomea-
damente: produtores/engarrafadores de Vinho “Dão de Penalva”; a FELBA 

(Promoção das Frutas e Legumes da Beira Alta – Entidade promotora da Maçã 
Bravo de Esmolfe); Artesanato; Produtos Regionais e Locais em que a trilogia 
de excelência dos produtos endógenos (Queijo Serra da Estrela, Vinho “Dão 
Penalva do Castelo” e Maçã Bravo de Esmolfe) se destacou.

A Festa principiou no sábado, com a receção às entidades oficiais ao som 
da Banda Musical e Recreativa de Penalva do Castelo.

Na breve cerimónia, usaram da palavra, entre outras entidades presentes, 
a diretora regional de Agricultura e Pescas do Centro, Engª. Adelina Martins; 
o presidente do Turismo do Centro de Portugal, Dr. Pedro Machado, o presi-
dente da Câmara Municipal de Penalva do Castelo, Sr. Francisco Carvalho, 
e o ministro adjunto, Dr. Eduardo Cabrita.

Da parte da manhã, ainda, atuou a Tuna de São Martinho e o Grupo de 
Cantares de Pindo.

Depois da visita aos stands dos vários produtores e artesãos, teve lugar a 
tradicional prova de queijo Serra da Estrela acompanhada com néctar genuí-
no – Vinho “Dão de Penalva”, broa de milho e com uma saborosa e suculenta 
maçã Bravo de Esmolfe.

A parte da tarde iniciou com a atuação do Rancho Folclórico de Penava do 
Castelo, seguindo-se a Tuna Realense, Tuna Estudantina de Viseu, Grupo de 
Cantares de Vila Cova do Covelo, Grupo de Cantares Pena Alba e Associa-
ção Rio Côja, terminando com a presença do Grupo de Concertinas do Dão.

Em simultâneo, decorreu o programa televisivo “Aqui Portugal”, que durante 
6 horas levou o concelho e os seus produtos a todo o mundo, nomeadamente 
aos locais onde há uma vasta comunidade de Penalvenses.

No domingo, o certame continuou e a animação esteve a cargo do artista 
Augusto Canário & Amigos, que animou as muitas centenas de pessoas que 
se encontravam no recinto.

Esta Feira/Festa realizada pela Câmara Municipal de Penalva do Castelo 
teve como finalidade promover a economia local, bem como a divulgação o 
património, o turismo, a cultura, a gastronomia e outras potencialidades do 
concelho. O queijo, o vinho e a maçã são o sustento de muitas famílias e, 
nesse sentido, o Município dirige todos os esforços para difundir o que de 
melhor existe e se produz aqui no coração do Dão.

Tito de Morais promove “Segurança de Crianças 
e Jovens na Internet” na Biblioteca Municipal
Para assinalar o Dia da Proteção de Dados, a Biblioteca Municipal acolheu, 

no dia 28 de janeiro, a sessão de formação/sensibilização “Segurança de Crian-
ças e Jovens na Internet”, dinamizada e moderada por Tito de Morais, seguida 
da apresentação do livro “Cyberbullying: um guia para pais e educadores”.

A iniciativa do Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo, em articu-
lação com a UCC Pena d’Alva e o Município de Penalva do Castelo, insere-se 
no âmbito do Projeto Educação Para a Saúde (EPS) e contou com a presença 
do presidente da Câmara Municipal - Francisco Carvalho, da coordenadora 
do projeto - Ana Paula Tomás e da diretora do Agrupamento de Escolas de 
Penalva do Castelo - Rosa Figueiredo. Todos estes intervenientes foram 
unânimes em concordar com a importância desta iniciativa "para a promoção 
da utilização segura e consciente da Internet pela comunidade penalvense”, 
especialmente pelos mais jovens. 

O Dr. Tito de Morais é fundador de "MiudosSegurosNa.Net", um projeto 
de âmbito nacional que ajuda Famílias, Escolas e Comunidades a promover 
a segurança online e a utilização responsável e segura das novas tecnologias 
de informação e comunicação por crianças e jovens. 

Esta ação proporcionou a todos os presentes uma reflexão alargada sobre 
as oportunidades e benefícios que as tecnologias de informação e comunicação 
podem proporcionar a crianças e jovens, sobre os riscos a que estas podem 

pela comunidade
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estar expostas online, bem como sobre os erros mais comuns cometidos 
pelos adultos ao tentar minimizar esses riscos e soluções para a segurança 
de crianças e jovens na Internet.

Mais informações em: http://www.miudossegurosna.net/
https://www.youtube.com/c/cyberbullyingPT

https://www.youtube.com/user/TMorais1
https://www.facebook.com/TitoDeMorais?fref=ufi&rc=p

TMorais@MiudosSegurosNa.Net

XI Aniversário da Piscina Municipal 
Para festejar o seu décimo primeiro aniversário, a Piscina Municipal pre-

parou um programa com várias atividades gratuitas, iniciando no sábado dia 
18 de fevereiro e terminando no dia seguinte, 19 de fevereiro.

Durante o dia de sábado, decorreram em simultâneo três atividades 
distintas: uma aula de Zumba Fitness, uma aula de Hidroginástica Sénior e 
Atividades Aquáticas para crianças e jovens na Piscina Municipal.

Pelas 17h00, para assinalar a efeméride, foram cantados os parabéns à 
Piscina Municipal com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Fran-
cisco Carvalho. Este dia terminou com uma aula de Hidroginástica pelas 18h00. 

Durante todo o dia de sábado a natação livre foi gratuita para todos os 

interessados. No domingo, realizou-se uma caminhada denominada "Cami-
nhada de Aniversário".

Penalva do Castelo - Mais Desporto, Melhor Qualidade de Vida!

MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS 
NA INFÂNCIA E JUVENTUDE ASSINALA-

DO EM PENALVA DO CASTELO
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Penalva do Castelo 

(CPCJ), em articulação com a Câmara Municipal e o Agrupamento de Esco-
las, vai associar-se, pelo quinto ano consecutivo, às campanhas nacionais 
levadas a cabo no âmbito do mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância 
e Juventude, assinalado em abril de cada ano.

O conjunto de atividades a desenvolver tem como enquadramento a História do 
Laço Azul de Bonnie W. Finney, uma avó que no ano de 1989, na Virgínia, colocou 
uma fita azul na antena do seu carro para que as pessoas se questionassem sobre 
o seu significado. Para esta avó, o azul simbolizava os corpos batidos e cheios 
de nódoas negras dos seus dois netos, em que um deles inclusivamente morreu, 
na sequência dos maus-tratos físicos perpetrados pela sua mãe e namorado.

A campanha “Só o coração pode bater” será lançada no dia 03 de abril, 
com ações de sensibilização e distribuição de material a realizar nas escolas, 
instituições públicas e privadas do concelho.

Para os alunos desde o ensino Pré-Escolar ao 3º ciclo do ensino básico 
será lançado o repto para participarem na atividade “Fotografia de Família”, 
que consiste no envio de uma selfie familiar para o e-mail da CPCJ e em 
que as melhores fotografias darão corpo a uma exposição a realizar no Dia 
Internacional da Família, celebrado a 15 de maio. Esta atividade tem como 
principal propósito promover a parentalidade positiva, reforçar os laços fami-
liares, propiciar momentos felizes em família e valorizar a família enquanto 
célula fundamental do desenvolvimento da criança e do jovem.

De 19 e 28 de abril, a equipa da Biblioteca Municipal levará aos estabeleci-
mentos de ensino do Pré-Escolar e 1º CEB a dramatização da história infantil 
“Dá-me um abraço”, de John A. Rowe, de forma a abordar-se o tema dos 
afetos e da inclusão social junto deste público.

No dia 22 de abril, em colaboração com o Gabinete de Desporto, Juven-
tude e Tempos Livres da Câmara Municipal, irá realizar-se a III Caminhada 
Azul, em que em diferentes pontos da mesma será proposta uma pequena 
atividade para que os participantes possam realizar em família, alusiva aos 
direitos da criança.

pela comunidade

De 24 a 28 de abril será realizada por algumas turmas do 3º CEB uma 
dramatização que versará sobre a problemática da “Violência no Namoro”, 
com o objetivo de que os alunos possam construir finais sem violência para 
relações patenteadas por episódios de violência.

Como forma de assinalar o Dia Municipal para a Prevenção dos Maus-
-Tratos na Infância e Juventude, celebrado a 24 de abril, irá realiza-se uma 
exposição de laços azuis trabalhados pelos estabelecimentos de ensino, na 
Fonte dos Namorados, em Penalva do Castelo.

Pela promoção e proteção das crianças e jovens do concelho, associe-se 
a esta causa!

Centenário da participação penalvense na Pri-
meira Grande Guerra: convite à partilha de 

histórias, memórias e objetos dos militares que 
“serviram na Flandres”

Nos anos de 1917 e 1918, mais de duas centenas de militares oriundos do 
concelho de Penalva do Castelo integraram o Corpo Expedicionário Português, em-
barcaram para a Flandres e combateram na Primeira Grande Guerra (1914-1918).

No ano em que se assinala o centenário da entrada de militares penalvenses 
neste primeiro conflito bélico à escala mundial, a Câmara Municipal de Penalva do 
Castelo convida toda a comunidade a divulgar histórias e memórias de familiares 
mobilizados, bem como a ceder, por empréstimo, os objetos militares ou pessoais 
que tenham em sua posse (fotografias, postais, condecorações, caderneta militar, 
carta de um familiar, diários, objetos militares usados, etc.).

As informações, as memórias e os objetos recolhidos contribuirão para a 
dinamização de iniciativas futuras de registo e divulgação contextualizada de 
tudo o que evoque os penalvenses que “serviram na Flandres”, designada-
mente para a realização de uma exposição que permita recordar a presença 
penalvense na “Guerra de 14/18” e, simultaneamente, homenagear todos os 
naturais do concelho que nela participaram.

Para mais informações, contacte a Biblioteca Municipal de Penalva do 
Castelo (965064126 | biblioteca@cm-penalvadocastelo.pt).

AEPC participou na XXVI Feira-Festa do Pastor 
e do Queijo de Penalva do Castelo

O AEPC participou na última edição da Feira-Festa do Pastor e do Quei-
jo, evento que decorreu nos passados dias 11 e 12 de fevereiro, a par do 
programa televisivo “AquiPortugal”, produzido e transmitido pela RTP1 a 
partir de Penalva do Castelo,o que proporcionou uma grande visibilidade à 
comunidade penalvense.

O AEPC marcou presença com um espaço próprio no recinto da Feira-
-Festa, onde se destacou uma mostra-venda de produtos alimentares 
confecionados pelos alunos do curso profissional de Técnico de Cozinha/
Pastelaria, no âmbito das atividades de formação técnica do curso, em que 
se destacou o doce caramujo de Bravo de Esmolfe, que havia ganho o 2º 
prémio no concurso de doçaria promovido pelo Município, na última Feira da 
maçã genuína deste concelho.

Por outro lado, os alunos da educação pré-escolar e doprimeiro ciclo de 
todo o concelho, orientadospelas educadoras de infância, professores dopri-
meiro ciclo e professores das atividades deenriquecimento curricular, respon-
deram maisuma vez ao convite da Câmara Municipal dePenalva do Castelo 
e empenharam-se naelaboração de diversos trabalhos alusivos aotema do 
queijo e da pastorícia e que fizeram parte da exposição queestá patente, neste 
momento, nas instalações dos Paços do concelho.
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O Projeto + Conti go é um 

projeto regional que tem como 
população alvo alunos do 3º ci-
clo do ensino básico e do ensino 
secundário da região centro. 
Na nossa escola, estão a ser 
intervencionados os alunos do 
7º ano de escolaridade. 

A sua finalidade consis-
te naprevenção do suicídio, 
mediante a promoção da au-

toesti ma, da resiliência psicossocial 
e a prevenção de comportamentos 
de risco.

O projeto contempla sessões em 
contexto de sala de aula, onde são 
trabalhados os conceitos ao longo 
doano leti vo.

O projeto tem um dia em que 
toda a comunidade escolar é convi-
dada a parti cipar no projeto, o dia 12 
de março. Como esse dia coincidiu 
com o domingo, foram propos-
tas atividades relacionadas com o 
projeto,durante a semana, de modo 
a envolver toda a escola.

Assim, ao longo da semana de 13 
a 17 de março, foram desenvolvidas 
ati vidades no âmbito do Dia + conti -
go, que se enumeram:

- No dia 13 – dia do abraço, um 
grupo de 6 de alunos do 7ºano dis-
tribuíram abraços aleatoriamente no 
espaço escolar.

- No dia 14 – dia do lanche conví-
vio/ati vidade fí sica, os alunos do cur-
so profi ssional de técnico de cozinha / 

pastelaria confecionaram um lanche 
desti nado a toda a comunidade edu-
cati va, com alimentos promotores 
de saúde mental. 

- Os professores de educação 
fí sica proporcionaram ati vidades ao 
ar livre (ginásti ca aeróbica e dança 
zumba).

- No dia 15 – dia do Smilee 
tranquilidade; Smile – como é que 
te sentes hoje? Quem participou 
colocou-se em frente a um espelho e 
selecionou o Smile de acordo com o 
seu estado de espírito.Tranquilidade 
–Na escola viveu-se um dia de calma 
e mais tranquilidade.

- No dia 16, trocaram-se men-
sagens entre os alunos do 7ºano, 
escritas por eles de forma anóni-
ma, relacionadas com o projeto + 
Conti go, e ofereceu-se uma goma/
gelati nacom “Smile”.

- No dia 17 – dia da árvore dos 
afetos, criou-se uma árvore com 
mensagens escritas pela comunida-
de educati va.
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Vamos preser-
var a Floresta!

Com o objetivo de sensibilizar toda a comunidade 
educativa, no dia 21 de março, Dia Mundial da Árvo-
re/ Floresta, os alunos da 
educação pré-escolar e do 
1.º ciclo da EBI colocaram 
mensagens nas plantas que 
se encontram no interior da 
escola, apelando para a pre-
servação da floresta. 

Assim, as plantas ganha-
ram folhinhas novas, flores 
coloridas, cartões, passari-
nhos e até um ninho. 

Espera-se, também, que 
este trabalho dê frutos…

“Pastelei-
ros por 
um dia”

Integrado no estudo das 
profissões, e porque aprender 
não se limita à sala de aula, 
os alunos do 2.ºA e 2ºB da EBI 
deslocaram-se, no dia 24 de 
janeiro, à cantina para viven-
ciarem a experiência de serem 
“pasteleiros por um dia”. 

Confecionaram-se dois gran-
de bolos de iogurte! 

Ao lanche da tarde todos se 
deliciaram com eles!

Parabéns aos pasteleiros!

Baile de máscaras
Para reviver o Carnaval, no dia 24 de fevereiro, os alunos do 1.º ciclo da 

EBI realizaram um bailede máscaras,no ginásio da escola. As crianças da 
educação pré-escolar também marcaram a sua presença. 

Todos os alunos vieram fantasiados de casa, envergando trajes de acordo 
com os seus gostos e preferências. Não faltaram palhaços, princesas,Elsas, 
Anas, vampiros, piratas,… 

Foi uma tarde divertida, com muita música e animação, muita serpentina 
e confetes pelo ar, danças e brincadeiras.

Pela primeira vez, os trabalhos alusivos à “Feira do Queijo”, elaborados 
pelos alunos da educação pré-escolar e 1.º ciclo de todo o Agrupamento, foram 
expostos no espaço onde decorreu a XXVII Feira/Festa do Pastor e do Queijo 
Serra da Estrela. 

Assim, tiveram outra visibilidade. Puderam ser contemplados e apreciados por 
quem se deslocou à Feira e tiveram um tempo de antena no canal um da RTP.

Apesar desta exposição se realizar há já alguns anos, não faltou a criatividade 
e foram realizadas verdadeiras obras de arte.

Todos os participantes estão de parabéns, pois o local da exposição foi o 
mais apropriado e a mesma primou pela variedade e qualidade dos trabalhos.

Exposição “Feira do Queijo” - Uma visão diferente
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Para manter viva a tradição, 
no dia 6 de janeiro, os alunos 
da educação pré-escolar (EPE) e 
do 1.º ciclo, da EBI, de coroa na 
cabeça,foram cantar os Reis com 
entusiasmo.

De manhã, as crianças da EPE 
foram à Câmara Municipal e a al-
guns estabelecimentos comerciais.

À tarde, conjuntamente com os 
alunos do 1.º ciclo, deslocaram-se 
à escola sede onde entoaram,com 
alegria, canções alusivas à efemé-
ride:

Viemos aqui
Não por interesse
Todos reunidos   
Mas por amizade

Cantar de Reis

O Jardim de Infância de Penalva do 
Castelo, sala 2, convidou os pais a par-
ticipar nas atividades desta semana para 
partilhar experiências, brincar com os 
filhos e amigos ou simplesmente estar 
e conversar.

A recetividade foi muito positiva e, 
durante toda a semana, houve boas con-
versas, muitas canções, histórias, drama-
tizações, dobragens e culinária. Houve, 
sobretudo, muita alegria e brincadeira 

SEMANA DO PAI  -13 a 19 de março

Dar as Boas Festas
Cantamos os Reis
Aos nossos amigos
 À sociedade.

Vinde meus Senhores,
Vinde meus Senhores,
Abram-nos a porta
Deixem-nos entrar
Somos só um grupo
Formando uma turma 
E um orfeão 
Para nos ajudar.

Foi um momento agra-
dável e os alunos delicia-
ram-se com os chocolates 
que receberam.

entre pais e filhos.
Também os pais que, por questões 

profissionais, não puderam estar presen-
tes fizeram questão de participar com 
lembranças feitas em casa: bolos, gelati-
nas e jogos foram algumas das surpresas 
recebidas.

A todos muito obrigada!

A educadora Lurdes
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na divulgação das suas obras. Ao 
longo da conversa, os alunos foram 
colocando questões que se prende-
ram essencialmente com a motivação 
para ilustrar e escrever, com o mundo 
da BD, com os sentimentos ao ver a 
sua primeira publicação. 

O Rafael salientou que o seu traço 
foi evoluindo e que muito caminho 
há para traçar, pois para melhorar 
o seu traço tem de trabalhar muito. 
Quando viu a sua obra terminada 
e editada ficou muito emocionado e 
feliz. Também foi feita alusão ao facto 
de a BD poder ser transformada num 
filme de animação.

Durante o mês de janeiro também 
se realizou uma feira do livro “A Banda 
Desenhada” e esteve patente na BE a 
exposição “O Infante D.Henrique” em 
BD que fora gentilmente cedida pelo 
GICAV.

escola viva

NOVAS DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES
Foi com muito 

prazer que as pro-
fessoras Edite An-
gélico e Elisabete 
Gueidão receberam 
o ex-aluno, Rafael 
Sales na BE da es-

cola sede. Veio apresentar aos alunos 
do 9ºD, a sua obra “Detective Raton”.

O Rafael partilhou a sua paixão 
pela Banda Desenhada mostrando 
os seus esboços, explicando as 
diferentes etapas do seu trabalho 
para conseguir concretizar uma BD. 

Afirmou que “a ban-
da desenhada é uma 
forma de expressão 
e posso utilizá-la 
para expressar o 
que eu quiser. BD 
é arte visual”. Tam-
bém explicou aos 
alunos o que é ser 
“freelancer”, como 
editar uma obra, o 
que é uma gráfica 
e mencionou as di-
ficuldades sentidas 

DIA 26 DE JANEIRO

CONCURSO
 “LITERACIA 3D”- 
FASE DISTRITAL
decorreu no dia 8 de março na 

Escola Infante D.Henrique, em Viseu. 
Alunos do 5ºC, 6ºC e 7ªD represen-
taram o nosso agrupamento. Aguar-
damos os resultados.

CONCURSO NACIO-
NAL DE LEITURA – 
FASE DISTRITAL
irá decorrer no dia 26 de abril na 

Biblioteca Municipal de Castro Daire. 
O nosso agrupamento será represen-
tado por 3 alunas do 7º ano e uma 
aluna do 12ºano.

“MIÚDOS A 
VOTOS”

Os alunos do 4ºano, alunos do 2º 
e 3º ciclo participaram neste concurso 
cujo objetivo principal era partilhar 
leituras e convencer o outro a ler um 
livro. A equipa que obtivesse mais 
votos tinha conquistado o seu público 
e por conseguinte o seu objetivo. Ao 
longo dos dias em que decorreram os 
“comícios”, os alunos foram apresen-
tando o seu livro preferido e apelando 
ao voto. Alunos do 4º ano de Castelo 
de Penalva, alunos do 6º C e alunos 
do 9º C acabaram por ver o seu livro 
mais votado. Todo este processo de-
correu com muito empenho dos alunos 
e professores envolvidos. Podem ser 
visionadas algumas fotos desta ativi-
dade no facebook ou no blogue da BE.

A SEMANA DA
LEITURA

teve como tema “Ler com prazer 
“e contou com a participação do 

escritor Carlos Paixão, com leituras 
volantes que foram ao encontro dos 
leitores mais curiosos e atentos ao 
que os rodeia, pois frases sobre a im-
portância da leitura foram espalhadas 
pelas escolas. As leituras partilhadas 
acontecerão no início do 3º período.

 “Os analfabetos do próximo sé-
culo não são aqueles que não sabem 
ler ou escrever, mas aqueles que se 
recusam a aprender, reaprender e 
voltar a aprender.”          AlvinToffler

CARLOS PAIXÃO
professor e es-

critor visitou a es-
cola EBI de Ínsua e 
envolveu as crian-
ças do pré-escolar 
e os alunos do 2º e 
3º ano em histórias 

e aventuras e também foram inven-
tadas, criadas outras histórias. “As 
lengalengas de aprender a ler “em-

balaram as palavras e a “Tartaruga 
atropelada” transportou o público 
para a reflexão sobre a segurança 
e os cuidados a ter na estrada. “O 
vento bateu à porta” fez a imagina-
ção levantar voo e descobrir várias 
localidades nacionais: viajar e sonhar 
é o caminho para a descoberta e o 
conhecimento. No terceiro período, 
esperamos voltar a voar com as pa-
lavras de Carlos Paixão.

Uma pausa sabe sempre bem. Uma caminhada rejuvenesce. Uma boa 
leitura provoca bem-estar e oferece viagens …

Sugestões de leitura …

A BE deseja a todos
os seus utilizadores

Boas Festas e doces leituras!
A professora bibliotecária, Edite Angélico
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À semelhança do ano letivo anterior, neste 
período, os alunos do 6º A e do 6ºC realizaram 
a aprendizagem de alguns subtemas que estão 
inseridos no tema principal, “Orquestra Sinfónica”, 
do qual destacamos o Piano. 

O Piano é um instrumento musical de cordas, 
pelo sistema de classificação de Hornbostel – Sachs 
cujo som é produzido por peças feitas em madeira e 
cobertas por um material (geralmente feltro) macio 
designados de martelos, que são ativados através 
de um teclado; estes tocam nas cordas esticadas e 
presas numa estrutura rígida de madeira ou metal; 
as cordas vibram e produzem o som.

Este instrumento musical teve a sua primeira 
referência publicada em 1711, no "Giornale dei 
Litterati d'Italia" por motivo da sua apresentação em 
Florença pelo seu inventor Bartolomeo Cristofori. 
A partir desse momento sucede-se uma série de 
aperfeiçoamentos até chegar ao piano atual.

Os pianos modernos, embora não se diferen-
ciem dos mais antigos, no que se refere aos tons 

À semelhança do ano letivo anterior, neste 
período, os alunos do 6º A e do 6ºC realizaram 
a aprendizagem de vários elementos relativos ao 
tema “Orquestra Sinfónica”.

A orquestra é um conjunto instrumental cons-
tituído por vários músicos e destinado a executar 
obras sinfónicas ou de outros géneros musicais. 
Existem vários tipos de orquestras: a orquestra 
sinfónica, orquestra de teatro, orquestra de jazz, 
orquestra ligeira, orquestra Gamelan, orquestra de 
instrumental Orff, entre outras. 

O termo “orquestra” surgiu há muito tempo 
(século V a.c.) na Grécia Antiga e designava o local 
de dança dos grandes teatros gregos, onde eram 
representadas as tragédias que eram igualmente 
acompanhadas por participações musicais. 

As orquestras modernas chegam a ter mais 
de cem elementos! A versão atual de orquestra 
sinfónica mais frequente compreende as famílias, 
ou naipes, dos cordofones, aerofones (madeira e 
metal), membranofones e idiofones.

Assim, e no âmbito do tema em destaque, cada 
aluno teve a oportunidade de realizar trabalhos de 

A ORQUESTRA SINFÓNICA

grupo com recurso às Tecnologias de Informação 
e Comunicação objetivando o conhecimento das 
famílias de timbres da orquestra e o seu lugar no 
semicírculo. Igualmente, a maioria dos discen-
tes construiu a sua própria orquestra, das quais 
destacamos alguns exemplos bastante originais, 

didáticos e criativos que se encontram expostos no 
átrio de entrada da Escola E.B.I de Ínsua, a fim de 
serem apreciados por toda a comunidade escolar.

e meios-tons, trazem novos formatos estéticos e 
materiais diferentes.

O piano é amplamente utilizado na música 
ocidental, para a performance a solo e para acom-
panhamento. É ainda um instrumento muito versátil 
e um grande auxílio na composição musical, sendo 
por isso um dos instrumentos musicais mais conhe-

cidos em todo o mundo.
Assim, e no âmbito do tema em destaque, apre-

sentamos algumas construções bastante criativas 
que cada aluno das turmas acima referenciadas 
teve a oportunidade de apresentar. 

Estes trabalhos encontram-se expostos no átrio 
de entrada principal da Escola E.B.I de Ínsua. 

PIANO
A Professora de Educação Musical

Lídia Almeida

escola viva
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CANGURU MATEMÁTICO 2017
No dia 16 de março participámos em mais uma 

edição do Canguru Matemático.
O Concurso “Canguru Matemático” contribui para 

a popularização e promoção da Matemática entre 
os jovens. O Concurso é para todos os alunos! Não 
existe uma seleção prévia. Participaram 24 alunos na 

Categoria Benjamim (7º e 8º anos), 8 alunos na Categoria Cadete (9º ano) e 4 
alunos na Categoria Júnior (10º e 11º anos).

A prova consistiu num questionário de escolha múltipla de várias questões 
de dificuldade crescente.

Segue-se a lista dos participantes:

escola viva

No dia 11 de janeiro, realizou-se na escola sede a 2ª Eliminatória das 
XXXV Olimpíadas Portuguesas de Matemática.

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

A listagem dos alunos apurados para esta eliminatória é a seguinte:

alunos ficou apurado para a Final Nacional.
Este ano, a Final Nacional realiza-se em Viseu, na Escola Secundária de 

Emídio Navarro, de 5 a 8 de abril.

Aluno Ano/Turma Categoria 

Alexandra Pimentel 

de Carvalho 
7ºA Júnior 

Rodrigo Clemente 

Cabral 
8ºA A 

Liliana Ferreira 10ºA B 

Tiago José Machado 

Magalhães 
10ºA B 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Ano Turma 

Alexandra Carvalho 7º A 

Beatriz Santos 7º B 

Daniel Ventura 7º B 

Gabriel Gomes 7º B 

Márcia Fernandes 7º B 

Rafaela Albuquerque 7º B 

Ricardo Gonçalves 7º B 

Rodrigo Ferreira 7º B 

Tiago Gomes 7º B 

Diogo Fernandes 7º C 

Rodrigo Fernandes 7º C 

Tomás Nunes 7º C 

Luís FernandesClaro 7º D 

Rafael Carvalho 7º D 

Rodrigo Cabral 8º A 

Tiago Rodrigues 8º A 

Bruno Rodrigues 8º B 

Daniel Morais 8º B 

Diogo Costa 8º B 

Hugo Macário 8º B 

Hugo Rodrigues 8º B 

Leonardo Gonçalves 8º B 

Rodrigo Pinto 8º B 

Ana Martins 8º D 

Diogo Couto 9º B 

Kassandra Almeida 9º B 

Marcelo Pina 9º B 

Rúben Batista 9º B 

Sandra Nunes 9º B 

André Marçalo 9º C 

Gonçalo Barbosa 9º C 

Tiago Carvalho 9º C 

Kevin Figueiredo 10º A-LH 

Guilherme Oliveira 10º A-CT 

João Carvalho 10º A-CT 

Tiago Magalhães 10º A-CT 

 

8º CAMPEONATO DE JOGOS MATEMÁTICOS 
- NÍVEL ESCOLA

No dia 8 de março, realizou-se o 8º Campeonato de Jogos Matemáticos a 
nível de escola. Nesta edição, participaram 16 alunos do 3ºCEB e 22 do ensino 
secundário. Os alunos do 3ºCEB defrontaram-se no Avanço, Produto e Rastros. 
Os alunos do ensino secundário no Avanço, Produto e Flume.

Foram apurados para representar a Escola Básica e Secundária de Penalva 
do Castelo, no Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, os seguintes aluno:

RASTROS (3ºCEB) - Tiago Carvalho, 9ºC; AVANÇO (3ºCEB) - Gonçalo 
Martins, 8ºA; AVANÇO (SECUNDÁRIO) - André Sousa, 12ºC; PRODUTO 
(3ºCEB) - Rodrigo Cabral, 8ºA; PRODUTO (SECUNDÁRIO) - João Garcia, 
11ºA; FLUME (SECUNDÁRIO) - Ricardo Rodrigues, 12ºA

A final do 13º Campeo-
nato de Jogos Matemáticos 
realizou-se em Guimarães, no 
dia 24 de março, no Pavilhão 
Multiusos.

Nesta edição do Campeo-
nato participaram cerca de 
1700 alunos oriundos de 356 
escolas.

No dia 24 de março, de 
manhã bem cedo, acompa-
nhados pelos professores Ana 
Diego e Amílcar Branco, ruma-
ram os nossos representantes 
para este evento. O nosso 
Agrupamento esteve repre-
sentado por 3 alunos da EBI 
de Ínsua e 6 alunos da EBS.

Em virtude dos alunos do 
12º ano estarem também en-
volvidos numa visita de estudo 
a Mafra nesse dia, o nosso 
representante do jogo Flume, 
o aluno Ricardo Rodrigues, do 
12ºA, foi substituído pelo aluno 
Kevin Figueiredo, do 10ºA.

Pode consultar no site 
oficial, http://cnjm13.weebly.
com/, toda a informação re-
lativa a este Campeonato, nomeadamente os resultados das eliminatórias, 
resultados da final e imagens do dia da final.

Parabéns aos nossos alunos, os quais, apesar de não terem chegado à 
etapa final do Campeonato, alcançaram ótimos resultados nas eliminatórias.

Aluno Ano/Turma Categoria 

Alexandra Pimentel 

de Carvalho 
7ºA Júnior 

Rodrigo Clemente 

Cabral 
8ºA A 

Liliana Ferreira 10ºA B 

Tiago José Machado 

Magalhães 
10ºA B 
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Rodrigo Ferreira 7º B 

Tiago Gomes 7º B 
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Rodrigo Fernandes 7º C 
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Diogo Couto 9º B 
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André Marçalo 9º C 

Gonçalo Barbosa 9º C 

Tiago Carvalho 9º C 

Kevin Figueiredo 10º A-LH 

Guilherme Oliveira 10º A-CT 

João Carvalho 10º A-CT 

Tiago Magalhães 10º A-CT 

 

Grupo de Professores 
de Matemática

do 3º Ciclo e Ensino 
Secundário
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CAMPEONATO DE JOGOS MATEMÁTICOS
No dia 8 de março, na escola básica da Ínsua,realizou-se o campeonato de jogos matemáti-

cos. Este campeonato teve como objetivo desenvolver o gosto pela parte lúdica da matemática 
e, ainda, selecionar os alunos que iriam representar a escola no campeonato a nível nacional, 
em Guimarães. Os alunos treinaram imenso os jogos. Os que fizeram parte deste campeonato 
foram o Rastros, Avanço e Gatos e Cães. 

Por volta das 14 horas, os alunos participantes esperaram ansiosospelas suas professoras 
para começarem este desafio! Foram distribuídos por três salas onde decorreu cada um destes 
jogos matemáticos. 

O ambiente era de grande alegria e boa disposição.Todos os alunos se esforçaram para se-
rem invencíveis, mas quem 
venceu este campeonato 
foram os alunos do 6ºC: no 
jogo do Rastros venceu o 
aluno nº 11, Pedro Sequeira; 
no Avanço venceu o aluno 
nº17, Simão Matos, e no 
Gatos e Cães foi o aluno nº 
1, André Cabo. 

No final, os participantes 
apertaram as mãos em sinal 
de fair play. Parabéns aos 
alunos do 6ºC!

Os alunos do 5ºB

Comemoração do Dia 
das baterias e das 

pilhas recarregáveis
No dia 18 de fevereiro,comemorou-se oDia das baterias 

– importância das pilhas recarregáveis .Para alertar sobre a 
importância da reciclagem das pilhas/baterias ou a utilização 
de pilhas recarregáveis, as turmas do 2º ciclo construíram 
um marcador de páginas de livros com uma frase e um de-
senho alusivos a este tema. Na aula de Ciências Naturais, 
escrevemos várias frases e a escolhida,na nossa turma,foi 
“Para o ambiente melhorar, as pilhas deves reciclar”. Nas 
aulas de EV, construímos o marcador de livro em cartolina. 
Nele pintámos o desenho de uma pilha e escrevemos a 
frase escolhida.

Para além disto, trouxemos de casa pilhas sem carga e 
colocámos num “Pilhão” existente na nossa escola, com o 
objetivo de serem recicladas.

Com esta atividade ficámos a saber que as pilhas po-
luem o ambiente com produtos perigosos que estas contêm, 
como por exemplomercúrio, cádmio e chumbo. Estes metais 
também podem provocar várias doenças nos rins, pulmões 
e até cancro.

Daqui em diante,sempre que lermos um livroiremosusar 
este marcadore recordar a importância da reciclagem de 
pilhas. 

Estesmarcadores ficaram espetaculares e todos os alu-
nos gostaram de comemorar este dia!

Os alunos do 5º C

No último dia 24 de março, nós, alunos 
do 6ºC, fomos representar a nossa escola 
EBI de Ínsua no Campeonato Nacional de 
Jogos Matemáticos, que decorreu na cidade 
de Guimarães, no Pavilhão Multiusos.

Partimos da escola, por volta das oito 
horas da manhã, juntamente com os alunos 
dos restantes anos de escolaridade do 
Agrupamento. Esperavam-nos três longas 
horas de viagem, chegámos a Guimarães 
e dirigimo-nos imediatamente ao grande 
Pavilhão Multiusos, onde cabem centenas 
de pessoas. Vestimos um equipamento dado 
pela organização e, deixando “a fome para 
trás” fomos imediatamente jogar.

Cada aluno disputou quatro jogos. Os 
participantes que obtiveram mais pontos, em 
cada mesa, passaram à final. Infelizmente, 
nenhum de nós o conseguiu.As nossas clas-
sificações foram as seguintes: André - oitavo 
lugar, no jogo “Gatos e Cães”; Pedro - quinto 
lugar no jogo “ Rastros“; Simão - terceiro 
lugar, no jogo “Avanço”.

Depois do almoço deram-nos a possibili-
dade de experimentarmos várias atividades, 
tais como, manobras com drones, condução 
de robôs, disputa de jogos tradicionais.

Foi um dia louco e divertido. No próximo 
ano queremos repetir esta atividade espetacular!

André Cabo, Pedro Sequeira, 
Simão Matos, 6ºC

XIII Campeonato Nacional 
de Jogos Matemáticos

Canguru Matemático sem Fronteiras

Participar no Canguru Matemático sem Fronteiras foi 
muito interessante porque tinha muitos desafios que nos 
obrigaram a raciocinar ea concluir que afinal a Matemática 
também é muito divertida. 

Aconselhamos os nossos colegas todos a participarem 
no próximo ano, porque vão gostar.

O Canguru Matemático sem Fronteiras de 2017,realizou-se 
no Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo no dia 22 de 
março de 2017.

Maria e Carla - 5ºA

Canguru
Matemático

1º classificado 
jogo do avanço

1º classificado 
rastros

1º classificado 
gatos e cães

CNJM 2 ceb
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“Segurança, Defesa e Paz: Um 
Projeto de Todos para Todos”.

O Instituto da Defesa Nacional realizou, entre 8 e 18 de março, em Viseu, na Quinta 
da Cruz, a 7ª ação de formação para Professores “Segurança, Defesa e Paz: Um Projeto 
de Todos para Todos”. 

Esta ação de formação realizou-se na sequência da assinatura do protocolo-quadro 
entre o Ministério da Defesa Nacional, o Ministro-adjunto, o Ministério da Educação e 23 
Municípios do distrito de Viseu, em 5 de dezembro de 2016. Resultante de uma parceria 
entre o Instituto da Defesa Nacional e a Direção-geral de Educação, a ação inscreve-se no 
Plano de Implementação do ‘Referencial’ e visou capacitar os professores dos Agrupamentos 
de Escolas do Distrito de Viseu para desenvolverem projetos educativos relacionados com 
o “Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz”.

A ação de formação foi orientada para a implementação do Referencial na educação 
Pré-escolar e nos ensinos Básico e Secundário do distrito de Viseu. 

Cinco professores do nosso Agrupamento frequentaram a referida ação e, no âmbito 
da mesma, foi efetuada uma visita de estudo ao Regimento de Infantaria 14 de Viseu.

escola viva

Conversa com 
um autor

No dia três de março, a Escola Básica e Secundária teve o 
prazer de receber o dramaturgo e encenador Mickael de Oliveira. 

No âmbito das atividades do Grupo Disciplinar de Português 
do 3.º Ciclo do Ensino Básico e Secundário, os alunos do 9.º 
ano tiveram a oportunidade de participar no evento “Conversa 
com um autor…”. Conheceram um jovem escritor viseense que 
se dedica à escrita de textos dramáticos e à encenação das 
suas peças de teatro. O Dramaturgo partilhou a sua experiência 
e apresentou a sua última obra, “A Constituição”, nomeada pela 
Sociedade Portuguesa de Autores para Melhor Texto Português 
Representado, em março de 2017.  
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A nossa capacidade de agir moralmente só é possível 
graças ao facto de vivermos em sociedade, em relação 
com os outros. O homem torna-se pessoa na relação 
moral com o outro e com o seu mundo social.

As normas que vigoram nas instituições e na so-
ciedade indicam-nos o que é certo ou errado, correto 
ou incorreto, bem ou mal. Cabe a cada um encontrar 
razões que justifi quem as suas ações, o que implica ter 
capacidade de decidir em consciência e livremente. Cada 
indivíduo (agente) deve assumir a sua liberdade para ser 
capaz de justifi car as suas ações. 

Cada um de nós, no meio onde nos inserimos, tem 
de ponderar, pensar e decidir o que fazer, pesando os 
riscos e as consequências dos nossos comportamentos. 
Não há comportamentos sem consequências, sejam elas 
boas ou más.

As normas morais não retiram a ninguém a liberdade 
nem a responsabilidade, bem pelo contrário ajudam a 
orientar as nossas decisões. 

Sabemos que possuímos consciência moral porque 
temos remorsos. É no interior da própria família que se 
inicia este processo de tornar-se um ser moral, é lá que 
aprendemos as primeiras normas, os primeiros princípios 
morais (ser bom, ser honesto, ser justo, ser sincero e res-
ponsável, ser educado e respeitar os outros em qualquer 
situação). É exatamente no seio da família que surgem 
as primeiras regras de autoridade que depois se refl etem 
na vida social e diária de cada um. 

À medida que as pessoas vão vivendo, vão convi-
vendo com outras pessoas, outras culturas e é assim que 
cada um, enquanto indivíduo, depende necessariamente 
da forma como interage com os outros, com os colegas, 
com os amigos, com os familiares...Só assim é possível 
criar espaços humanamente construídos por todos, espa-

“As pessoas não precisam só 
de comer e de beber. A Arte é 
fundamental.”

Mário Barros, in Jornal de Notícias, 06-12-
2015

A arte 
constrói
a mente

É verdade que para vivermos precisamos de 
comer e de beber, mas não é isso, apenas, que 
faz de nós pessoas com uma mente sã e salva.

A arte, na minha opinião, é um trabalho que 
valoriza, essencialmente, o funcionamento da 
mente e a sua organização.

Uma vez que a arte é toda ela um trabalho de 
mente, que nos dá um sentido de interpretação 
muito individualizado, porque afinal somos todos 
diferentes, é caracterizada como sendo muito 
subjetiva. É por isso que a arte é interessante, 
porque abrange vários pontos de vista e daí faz 
aumentar a relação com as pessoas, elevando 
também o seu sentido crítico. Como exemplo 
deste facto temos os quadros de Picasso, que 
são todos muito abstratos e, quando um grupo 
de amigos se depara com um dos quadros, co-
meça, imediatamente, a discussão do que veem 
e se abstraem do resto do mundo, despertando 
o seu sentido crítico que, por vezes, está ador-
mecido. Daí a ideia de que a arte faz alimentar a 
nossa mente e faz-nos acordar para o mundo do 
irreal, o que acaba por ser vantajoso, no sentido 
de nos abrir a mente para o mundo.

Se cada um de nós se entregasse à arte, 
teria a certeza que o mundo iria mudar, mudar 
para melhor. Quero com isto dizer que, se uma 
determinada pessoa se dedicasse à música, 
outra ao desenho, outra à dança, enfim, cada 
pessoa encontrasse a vocação numa determina-
da arte e lhe dedicasse meia hora do seu dia, a 
pessoa iria sentir-se capaz de fazer muito mais, 
porque a arte faz isso mesmo, abre a mente às 
pessoas, como já referi. Como exemplo disso 
tenho eu própria, que sou estudante de música 
e me sinto realizada cada vez que pratico este 
meu vício, pois sinto que alargo, gradualmente, 
os meus horizontes.

Portanto, a arte tem uma real importância na 
construção de um mundo melhor e, na minha 
opinião, deveria ser mais valorizada. 

Sara Santos, 11ºA

(Produção escrita na disciplina de Português: 
conceção de texto de opinião de caráter argumen-

tativo sobre a importância da arte na construção de 
um mundo melhor)

Como se verifica na informação fornecida, 
esta citação pertence a uma rapariga cha-
mada MalalaYousafrai. Esta é uma rapariga 
paquistanesa que foi alvejada por querer ir à 
escola, foi alvejada enquanto lutava por um 
futuro melhor para ela e para todas as outras 
crianças do seu país. 

Quem a alvejou fê-lo com o objetivo de silen-
ciar os seus protestos, mas, felizmente,Malala 
sobreviveu e voltou de novo à luta por um 
futuro melhor, desta vez apoiada por milha-
res de pessoas de todo o mundo que ficaram 
indignadas e revoltadas com aquilo por que 
esta inocente rapariga passou, apenas para 
ter direito a ir à escola. 

A FILOSOFIA PRÁTICA – A ARTE DE SABER PENSAR E AGIR

A ÉTICA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
(Os valores do nosso tempo)

ços de união, solidariedade e respeito mútuo. 
Segundo Charles Taylor, a nossa identidade depende 

do nosso meio, onde vivemos, com quem vivemos, do 
ambiente onde formamos os nossos gostos, os nossos 
desejos, opiniões e aspirações. Se os ambientes não pro-
moverem os valores essenciais da conduta humana/cívica 
- o respeito, a responsabilidade - difi cilmente teremos 
crianças, jovens e adultos com valores bem estruturados.

O ser humano deve ser mais altruísta (pensar nos 
outros), mais solidário, ter mais respeito pelos outros e 
olhar para o ser humano como um ser igual a si mesmo, 
com os mesmos direitos e deveres. A esfera pública exi-
ge um comportamento solidário e de grande respeito e 
responsabilidade. Os comportamentos são consequentes, 
embora nos tenhamos habituado a agir sem pensar nisso 
e achar que tudo o que podemos fazer devemos fazer. 
Há coisas que não deverão nunca ser feitas porque as 
consequências podem ser muito más.

A Escola é, por seu lado, o lugar onde cada um passa 
muitos anos da sua vida, aí também há regras e princípios 
de conduta moral. A autoridade é um princípio básico 
na Escola que todos devem respeitar. Hoje a Escola 
nem sempre é vista desta maneira e os comportamentos 
acabam por ser desviantes em relação a estas regras e 
princípios e a autoridade não é reconhecida por muitos 
dos elementos da comunidade educativa.

A Escola é um espaço de relações intersubjetivas e de 
convívio saudável. Hoje reina a desordem, a impunidade 
e assume-se frequentemente uma postura de individua-
lismo egoísta pouco dignifi cante para os seus autores. 

Artigo elaborado pelos alunos do 10ºA 
– Disciplina de Filosofi a

«Pensavam que uma bala nos reduziria ao 
silêncio, mas do silêncio saíram milhares 
de vozes.»       MalalaYousafzai (primeira adolescente a receber um Prémio Nobel da Paz)

Como devem calcular, para ter este “suces-
so” e ganhar assim o apoio das pessoas foram 
necessárias muita coragem e determinação 
por parte de Malala, mas só assim é possível 
fazer a diferença. Não é a escondermo-nos ou 
a desistirmos das “lutas” das nossas vidas que 
vamos conseguir fazer a diferença. Hoje em 
dia podemos verificar, principalmente entre os 
jovens, que as pessoas estão a ajustar-se ao 
“novo” mundo em que vivemos, as pessoas 
estão a tornar-se mais audazes, determina-
das, destemidas e principalmente corajosas. 

Há alguns anos atrás, as pessoas não 
eram como são hoje, tinham um espírito dife-
rente. Foi preciso uma menina inocente levar 

um tiro para que as pessoas se decidissem 
apoiá-la na sua luta por um futuro melhor.

Para concluir, é preciso relembrar que, 
para que consigamos fazer a diferença no 
que quer que seja, não podemos baixar os 
braços e desistir, mas temos de lutar com 
toda a garra e coragem possíveis e só assim 
conseguiremos ter sucesso.

Rúben Pais, 11ºA

(Produção escrita na disciplina de Português: conceção 
de texto de opiniãode caráter argumentativo sobre a importân-
cia de certas caraterísticas nos jovens de hoje, como a deter-
minação e a coragem, para quem quer marcar a diferença.)
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No dia trinta de janeiro, realizou-se no complexo desportivo do Fontelo o Corta-mato da 
Coordenação Local do Desporto escolar de Viseu.

O Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo (AEPC) fez-se representar por alunos 
dos diversos escalões etários e de ambos os géneros.

Todos os alunos do AEPC se esforçaram e deram o seu melhor para alcançarem boas 
classificações. Os resultados alcançados foram bons, tanto individual como coletivamente.

No entanto, os melhores classificados foram os alunos:
• João Carvalho – 1º Classificado em Juvenis Masculinos; Manuel Almeida – 1º Lugar na 

Prova Adaptada A; Vera Costa – 2º Lugar na Corrida Adaptada A; David Lopes – 1º Classificado 
na Prova Adaptada B; Eduardo Almeida – 2º Lugar na Prova Adaptada B.

O aluno João Carvalho ficou apurado para o Corta-Mato Nacional realizado dia 11 de 
março em Torres Vedras.

Pelo empenho, esforço, fair play revelado e modo como representaram o AEPC, todos 
os alunos que participaram nesta edição do Corta-Mato da Coordenação Local do Desporto 
Escolar de Viseu estão de parabéns!

O Coordenador do Clube do Desporto Escolar: António Fortuna

No dia 14 de março, decorreu na Pista do Fontelo a 3ª 
concentração de Atletismo de Pista, onde se fez o apuramento 
dos alunos para o Campeonato Regional, a realizar dia 6 de 
maio em Leiria.

Os alunos do nosso Agrupamento conseguiram bons 
resultados, nas diversas especialidades em que participa-
ram, obtendo três deles o passaporte para a presença no 
Campeonato Regional, no escalão de juvenis masculinos:

• Tiago Magalhães – em corrida de velocidade e salto 
em altura;

• Pedro Ferreira – na corrida de barreiras;
• João Carvalho – na prova de meio fundo (1500 metros).

A todos os participantes nesta concentração de Atletismo 
os nossos parabéns e votos de boa sorte para os represen-
tantes do Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo 
no Campeonato Regional.

Campeonato Regional de Atletismo – AEPC 
com 3 alunos apurados!

Corta-Mato Distrital – Alunos de Penalva no Pódio!
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O clube de Jornalismo deseja a todas as famílias uma Páscoa F

Diana Sales (7ºA) e Joana Rocha (8ºB) 

      

BOA PÁSCOA! 
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a todas as famílias uma Páscoa Feliz! 
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__ __ __ __           __        __ __ __ __ __            __ __          __ __ __ __ __ __ __ __ 

BOA PÁSCOA!

O clube de Jornalismo deseja a todas as famílias 
uma Páscoa Feliz!

Diana Sales (7ºA) e Joana Rocha (8ºB)

““““Pequena viagem literáriaPequena viagem literáriaPequena viagem literáriaPequena viagem literária””””    

Desde tempos quase imemoriais que a literatura portuguesa comporta grandes vultos, 

encontrando-se atualmente disseminada pelos quatro cantos do mundo e traduzida em 

diversas línguas.  

Para testares o teu grau de conhecimento sobre a mesma, convidamos-te a fazeres 

connosco uma breve viagem literária. Assim, a partir da lista de obras que te indicamos, tenta 

descobrir o respetivo autor!  

1.   L__ __ __     __ __     __ __ __ __ __ __  

                                                                                     2.  __ I __    __ __ __ __ __ __ __  

3.  __ __ T __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ 

4. E __ __    __ __     __ __ __ __ __ __ __ 

5. __ __ __ __    __ __ R __ __ __ __ __ 

6.     __ __ A __ __ __ __ __ 

7.   __ __ __  __  __ __      T __ __ __ __ 

8.   __ __ __U __ __    __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ 

9.    __ __R __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

  10. A __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ 

 

11.  __ __ __ __ __ __ __ __    P __ __ __ __ __ 

  12. __O __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ 

13.__ __ __ __ __ __ __    __ __R __ __ __ __ 

  14.__ __T __ __ __ __    __ __ __ __ 

15. __ __ __ U __ __    __ __    __ __ __ __ __ __ __ 

16.__ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __  __ G __ __ __ __ __ __ 

17. __ U __ __ __ __ __    __ __    __ __ __ __ __ __ __ 

18.__ __ __ __ __E __ __    __ __ __ __ __ __ __ 

19.__ S__ __ __ __     __ __ __ __ __ __ 

20. __ __ __ __A    __ __ __ __ __ 

“Pequena viagem literária”
Desde tempos quase imemoriais que a literatura portuguesa comporta grandes vultos, encontrando-se 

atualmente disseminada pelos quatro cantos do mundo e traduzida em diversas línguas. 
Para testares o teu grau de conhecimento sobre a mesma, convidamos-te a fazeres connosco uma 

breve viagem literária. Assim, a partir da lista de obras que te indicamos, tenta descobrir o respetivo autor! 

Obras:
1. Os Lusíadas;
2. Auto da Barca do Inferno;
3. Para aquela que está sentada no escuro à minha espera;
4. Os Maias;
5. Memorial do Convento;
6. Terra Sonâmbula;
7. Contos da Montanha;
8. O Planeta Branco;
9. História dos Jerónimos;
10. Chocolate à Chuva;
11. Mensagem;

12. O Cavaleiro da Dinamarca;
13. Histórias à solta na minha rua;
14. Histórias às cores;
15. O Retrato;
16. A girafa que comia estrelas;
17. Os sulcos da sede;
18. Livro de Mágoas;
19. Os primos e o feiticeiro lampeiro;
20. Os Memoráveis.

Joana Macário e Bruna Alexandre, 7ºA
Clube de Jornalismo

1. Luís de Camões; 2. Gil Vicente; 3. António Lobo 
Antunes; 4. Eça de Queiroz; 5. José Saramago; 6. Mia 
Couto; 7. Miguel Torga; 8. Miguel Sousa Tavares; 9. Maria 
Magalhães; 10. Alice Viera; 11. Fernando Pessoa; 12. 
Sophia Breyner; 13. António Torrado; 14. António Mota; 
15. Manuel da Fonseca; 16. José Eduardo Agualusa; 17. 
Eugéniode Andrade; 18. Florbela Espanca; 19. Isabel 
Alçada; 20. Lídia Jorge.

“A família
Bélier”

O filme “A Família Bélier”, que vimos nas aulas 
de Francês na última semana de aulas, é muito 
emocionante e divertido. Tem momentos cómicos e 
outros de uma extrema sensibilidade. Nós, especta-
dores, somos confrontados com as consequências 
da falta de meios inclusivos para surdos, com as 
dificuldades que estes enfrentam para se expres-
sarem e para se inserirem no mercado de trabalho. 
Contudo, são pessoas super sensíveis. E são uma 
prova de que os sonhos são possíveis de concre-
tizar! Gostei muito de ver o filme e voltaria a vê-lo!

Leonor Pinto, 8ºB

“Gostei bastante deste filme, de Eric Lartigau 
(2014), porque retrata a vida de uma família de 
quatro membros, sendo que os pais e o filho mais 
novo são surdos. A filha desempenha então um 
papel fundamental no seio da sua família, tendo 
que conciliar a vida escolar com a vida no campo 
e ainda o mercado, onde vendem os seus produ-
tos. O filme acaba por ser bastante divertido e, ao 

mesmo tempo, muito emocionante, principalmente 
no fim, quando aquela, depois de tantos momentos 
de dúvidas e angústias, vai estudar canto para 
Paris. Adorei o filme!”

Marta Ferreira, 8ºB
Clube de Jornalismo

Soluções:

TEMPOS LIVRES
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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 cien-
tífico-humanísticos do ensino secundário, o AEPC 
– Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo 
proporciona igualmente outras ofertas que, além 
da componente de formação/educação, conferem 
também um nível de qualificação profissional, à luz 
do QEQ – Quadro Europeu de Qualificações, que 
contribui para a elevação do nível de qualificação / 
profissionalização da população que as frequenta.

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

1. Dois cursos de educação e formação 
(CEF) de 3º CEB, de Tipo 3 (um ano de 

OFERTAS FORMATIVAS QUALIFICANTES NO AEPC
duração), nas áreas 
de Operador de Infor-
mática e de Eletricista 
de Instalações, oferta 
formativa que este-
ve suspensa nos dois 
últimos anos e que é 
assim reposta para 
proporcionar aos alu-
nos que a frequentam 
uma igualdade efetiva 
de oportunidades, con-
sagrando alternativas 
adequadas e flexíveis, 
que os preparem para 
a vida, dotando-os de 
ferramentas que per-

mitam vir a enfrentar com sucesso, no futuro, 
também, os desafios do mercado de trabalho

2. Os cursos profissionais de nível secun-
dário, como verdadeira opção para muitos 
dos nossos jovens quando concluem o 
ensino básico, com 3200 horas de duração 
(3 anos), nas seguintes áreas: Técnico de 
Cozinha/Pastelaria e Técnico de Eletrotecnia 
(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 Restauração – variante de Co-
zinha/Pastelaria, Técnico de GPSI - Gestão 
e Programação de Sistemas Informáticos 

(ambos de 2º 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 Produção Agrária – variante de 
Produção Vegetal e Técnico de Manuten-
ção Industrial – variante de Eletromecânica 
(ambos de 3º ano, constituindo-se numa 
só turma nas disciplinas comuns aos dois 
perfis profissionais e em turmas separadas 
nas disciplinas específicas de cada perfil). 
Os cursos de Cozinha/Pastelaria (1º ano) 
e o de GPSI (2º ano) iniciarão a Formação 
em Contexto de Trabalho (estágio em em-
presa) no presente ano letivo, o de Cozinha/
Pastelaria de 2º ano retomá-la-á e os de 3º 
ano concluí-la-ão.

 À semelhança da experiência de há 3 anos, 
em que alguns alunos estagiários cumpriram a 
FCT em empresas de Espanha e Itália, ao abrigo 
do Programa Erasmus+ INICIA, também neste 
ano tal experiência irá ser proporcionada a alunos 
de Cozinha/Pastelaria (1º e 2º ano) e GPSI, em 
empresas de Espanha, Itália e Malta, a partir de 
meados de junho.

Esta modalidade formativa é apoiada e financia-
da pelo novo Programa Operacional Capital Huma-
no (POCH), no âmbito do novo quadro comunitário 
Portugal 2020 (2014-2020).

Professor Francisco Guedes, 
Coordenador das Ofertas Qualificantes

A iniciativa Parlamento dos Jovens tem 
como objetivo proporcionar aos jovens 
uma participação política mais ativa, para 
resolver problemas que afetam as nossas 
vidas. Este ano, o tema escolhido para a 
sessão do ensino básico foi “Constituição 
da República Portuguesa. Os Jovens e a 
Constituição: Tens uma palavra a dizer!” e 
a sessão distrital da região de Viseu teve 
lugar no dia 20/03/2017, em Nelas, das 
8:30, às 17:30. 

Nesta sessão, contámos com a presença da 
Sra. Diretora do IPDJ de Viseu, com a Sra Direto-
ra da DGESTE, com o Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Nelas e com a da senhora deputada 

da Assembleia da Republica, Marisabel Moutela, 
à qual colocámos diversas questões. À pergunta 
feita pelo agrupamento de escolas de Penalva do 
Castelo, “O que mudaria na nossa constituição”, a 
senhora deputada respondeu que, de uma maneira 
geral, a constituição tocava todos os valores sufi-
cientes e necessários do ser humano e que, desta 
maneira, não mudaria nada.

De manhã, após a abertura da sessão e de 
esclarecimento com a senhora deputada, prosse-
guimos com a exposição, debate e escolha das 
medidas base para a sessão nacional, medidas 
essas que posteriormente sofreram alterações e 
foram votadas, bem como as escolas a representar 
o distrito de Viseu. 

Em síntese, não posso deixar de realçar a 
importância que este projeto tem nas nossas vi-
das. Para além da oportunidade de expormos e 
debatermos as nossas ideias, conhecemos ainda 
pessoas fantásticas e conseguimos preparar-nos 
para as nossas vidas futuras, em que nem sempre 
concordamos com as opiniões dos outros, mas 
tentamos sempre ouvi-las e aceitá-las.  

Carolina Vitória 9ºC
   
Na segunda-feira, dia vinte de março, a nossa 

escola participou na sessão distrital do Parlamento 
dos Jovens, que teve lugar, este ano, em Nelas, uns 
como deputados efetivos (Carolina Vitória Lopes, 
9ºC, e Rosa Albuquerque Sales, 9ºC) e eu como 
secretário da Mesada Sessão Distrital.

Partimos da escola às oito horas e, durante a 
viagem, começamos a treinar a leitura dos textos 
a apresentar e a ordem de trabalhos a tomar. 
Conseguimos organizar-nos e quando lá chega-
mos estávamos prontos para todas as situações. 
Quando chegámos ao Pavilhão Multiusos, às oito 
e quarenta, fomos logo recebidos com um pequeno 
lanche e às nove e quinze deu-se início à secção.

Seguiu-se então a cerimónia de abertura e 
depois uma fase de perguntas à deputada da 
Assembleia Da Republica, Marisabel Moutela. 

Após as respostas a estas perguntas, os depu-
tados começaram a apresentar os seus projetos 
de recomendação, a colocar questões e dúvidas 
sobre os projetos de outras escolas e a responder 
às perguntas que lhes tenham sido colocadas. 
Fizemos, depois, uma votação para aferirmos o 
projeto base mais desejado para a elaboração do 
projeto do nosso distrito.

De seguida, pelas treze horas, fomos almoçar 
ao Centro Escolar de Nelas.

Após o almoço, continuou-se a sessão e a Mesa 
dividiu as escolas em três grupos e cada grupo fez 
propostas de alteração do projeto base, de modo a 
criarem o projeto distrital. Votaram-se todas as pro-
postas e elaboramos o Projeto de Recomendação 
do Distrito de Viseu. Concluído o projeto, elegemos 
os nossos representantes à sessão nacional.

De seguida, votou-se o tema para o próximo 
ano e encerrou-se a sessão; todos os participantes 
voltaram para casa, certamente alegres pelo bom 
tempo que passaram em convívio com outros 
colegas.

O Agrupamento de Escolas de Penalva não 
foi eleito este ano, mas quem sabe se no próximo 
não será?

Tiago Carvalho, 9ºC

2017 – Nelas

Curso Profissional de Técnico de Cozinha/Pastelaria - 1º ano estreou fardamento próprio
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Findos doze anos de percurso escolar, eis-nos quase 
chegados ao fim de um caminho que, com maior ou me-
nor empenho e dedicação, consoante a opção individual 
de cada um de nós, tem sido trilhado com sucesso. Para 
muitos, esta viagem remonta já ao Jardim de Infância. 
Ainda crianças, foram muitas as brincadeiras que co-
meçaram por alicerçar amizades que se mantiveram e 
foram aprofundando com o decorrer dos anos.

Do quotidiano das aulas aos momentos de avalia-
ção, sempre mais exigentes e delicados, se a aquisição 
de competêcias e de conteúdos foi apanágio de quem 
procurou uma boa formação, o saber ser e o saber estar 
também não foram descurados.E também neste âmbito, 
sentimos que iremos daqui para o Ensino Superior, 
talvez a maior parte de nós, com o sentimento de que 
estes laços que nos unem são para a vida.

Não poderíamos deixar de agradecer, muito parti-
cularmente, aos nossos professores, aos funcionários, 
à comunidade escolar em geral, pois sempre se mos-
traram preocupados em transmitir-nos as ferramentas 

necessárias à nossa formação global, enquanto cidadãos 
ativos, conscientes e perseverantes.

Relativamente ao Jantar dos Finalistas, que teve lugar 

Finalistas 2016/2017
no passado dia 11 de fevereiro, na impossibilidade de 
estarmos todos juntos, devido ao número de convivas, 
distribuímo-nos entre os restaurantes “Coroa Real” e “A 
Carvalha”, ambos sitos em Real, cujo atendimento e con-
feção gastronómica satisfizeram as nossas expectativas.

Findo o jantar, rumámos a Penalva do Castelo, mais 
concretamente, aos Bombeiros Voluntários, a quem 
agradecemos, em virtude da cedência do espaço para a 
realização do tradicional Baile de Finalistas, numa longa 
noite de confraternização e emoção.

Porque o reconhecimento deve sempre constar 
do elenco das nossas virtudes, agradecemos ainda 
a colaboração das seguintes instituições/empresas: 
Câmara Municipal de Penalva do Castelo, Freguesia de 
Ínsua, Freguesia de Sezures, União de Freguesias de 
Mareco e Vila Cova do Covelo, Agrupamento de Escolas 
de Penalva do Castelo, Foto Vitor Hugo, Coroa Real, 
Pneuser e SAEP. 

Por último, mas não menos importante, agradecemos 
aos nossos pais e familiares, porque estiveram sempre 
connosco e para que continuem a orgulhar-se de nós!

A Comissão de Finalistas


