
dezembro de 2018 Página 1

Alunos do ensino secundário viveram experiência ino-
vadora e marcante de voluntariado na cidade do Porto
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Natal é sinónimo de Gratidão e 
de Esperança!

Por isso, agradeço a todos os 
que contribuíram para que o Ano de 
2018 tivesse decorrido da melhor 
forma possível, contando com o 
seu contributo para a construção 
de um óptimo 2019.

A todos os que não se deixam 
abater pelo desânimo e pelo cansa-
ço e que, apesar das contrarieda-
des da vida, continuam a construir 
o Futuro, o meu muito obrigado.

Aos Alunos, Encarregados de 
Educação, Pessoal Docente e Não 
Docente, desejo um Feliz Natal e 
um prósperos 2019.

A diretora

Mensagem de Natal
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O presente ano letivo iniciou-se no passado dia 14 de setembro, com 
a receção a todos os alunos, desde a educação pré-escolar até ao ensino 
secundário, pelas educadoras, pelos professores titulares de turma, no 
caso do 1º CEB, e pelos Diretores de Turma, no caso dos restantes ciclos 
do ensino básico e secundário.

 Na semana anterior, haviam já decorrido reuniões da Direção Execu-
tiva e do Professores Titulares de Turma e Diretores de Turma com os 
pais e encarregados de educação nos jardins-de-infância e nas escolas do 
Agrupamento, que visaram elucidá-los sobre a organização do presente 
ano letivo e aspetos do funcionamento dos jardins e escolas, bem como as 
reuniões de preparação do ano letivo por parte dos educadores, docentes e 
não docentes e a Receção a estes pela Direção Executiva e pelo Município, 
evento que decorreu no Auditório da Loja do Cidadão de Penalva do Cas-
telo e que constou de uma reunião geral de docentes, seguida de beberete.

Em termos gerais, neste início de ano letivo, destacamos:
- A mudança na duração dos tempos letivos no 2º e 3º CEB e no ensino 

secundário, de 45 para 50 minutos.
- A adesão do Agrupamento ao Projeto da AFC – Autonomia e Flexibi-

lidade Curricular, experiência que foi alargada, no presente ano letivo, a 
todas as escolas do País, através do Decreto-lei nº 55/2018, de 6 de julho, 
que introduz alterações na matriz curricular de todos os ciclos de ensino 
(neste ano letivo, com incidência no 1º, 5º, 7º e 10º ano de escolaridade, 
estendendo-se progressivamente aos restantes anos) e visa melhorar 
a qualidade do trabalho educativo, pela possibilidade de cada escola o 
adequar ao contexto em que se insere. 

Neste projeto, destaca-se a gestão e lecionação interdisciplinar articu-
lada do currículo, em que surge uma nova área curricular, designada de 
Cidadania e Desenvolvimento, dentro da Estratégia Nacional de Educação 
para a Cidadania, e em que as várias disciplinas se passam a reger pelas 
Aprendizagens Essenciais, o conjunto das competências que são funda-
mentais para a realização pessoal e social do aluno, em conformidade com 
o seu perfil à saída da escolaridade obrigatória de 12 anos.

- A Educação Inclusiva, introduzida pelo Decreto-lei nº 54/2018, de 
6 de julho, e que vem 
substituir o Decreto-
-lei nº 3/2008, que 
regulamentou a Edu-
cação Especial nos 
últimos 10 anos. O 
novo diploma tem 
como eixo central a 
necessidade de cada 
escola reconhecer a 
diversidade dos seus 
alunos, adequando 
os processos de ensi-
no às caraterísticas e 
condições individuais 
de cada aluno. 

- A grande adesão 
dos pais e encarrega-

Escola Viva

O NOSSO AGRUPAMENTO NO ANO
LETIVO DE 2018/19

CALENDÁRIO
ESCOLAR 2018/19
 1º PERÍODO: 14 de setembro a 14 

de dezembro
 INTERRUPÇÃO: de 17 de dezembro 

a 2 de janeiro
 2º PERÍODO: entre 3 de janeiro e 

5 de abril
 INTERRUPÇÃO: de 4 a 6 de março
 3º PERÍODO: de 23 de abril a 5 de 

junho - 9º, 11º e 12º ano; 14 de junho – 5º, 
6º, 7º, 8º e 10º ano; 21 de junho - 1º, 2º, 
3º e 4º ano

dos de educação às reuniões atrás referidas, em que foram definidos os 
respetivos representantes em cada conselho de turma, o que constituiu 
um bom indicador do respetivo interesse e empenho, tendo em vista o 
sucesso educativo dos nossos alunos.

- O alargamento do ensino articulado da Música, no 2º CEB, numa 
nova turma do 5º ano, depois da estreia deste projeto há dois anos, numa 
turma que agora se encontra no 7º ano de escolaridade, experiência que 
resulta de um protocolo com a Banda de Música de Penalva do Castelo, 
Município de Penalva do Castelo e Conservatório de Música de Ferreirim 
– Sernancelhe.

- A reposição de um CEF - Curso de Educação e Formação na área de 
Cozinheiro(a), de nível II e de tipo 3 (um ano de duração), como resposta 
formativa às necessidades de um grupo de 21 alunos, tendo em vista a 
conclusão do 3º ciclo do ensino básico.

CARATERIZAÇÃO  DO AGRUPAMENTO 2018/2019
Educação Pré-escolar 

(total – 126)
1º CEB

(total – 205)
2º CEB

(total – 122)
3º CEB

(total – 201)
Secundário
(total - 171)

JI de Esmolfe – 18 Castelo – 22 5º ano - 54 7º ano – 56 10º ano – 63

JI de Corga – 12 Roriz – 23 6º ano – 68 8º ano – 60 11º ano – 63

JI de Castelo – 12 Sezures – 24 9º ano - 85 12º ano – 45

JI de Sezures – 12 EBIÍnsua – 136 (Regular – 98)

JI de EBIÍnsua – 72 (Profissional – 73)

Total de alunos: 825

Ensino Secundário – Rede de Cursos
Cursos Anos

Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias 10º, 11º e 12º
Curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades
Curso Profissional de Técnico de Manutenção Industrial - 

Eletromecânica (0,5 turma)
10º

Curso Profissional de Técnico de Restaurante/Bar (0,5 tur-
ma)

Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde (1 turma) 11º
Curso Profissional de Técnico de Eletrotecnia (1 turma)

Curso Profissional de Técnico Cozinha/Pastelaria (0,5 tur-
ma)

12º

Curso Profissional de Técnico de Eletrotecnia (0,5 turma)

Número de Educadores e Professores: 110 + 6 Técnicos Especializados 
(inclui 2 Psicólogos, um a tempo inteiro e outro a meio tempo)

Número de Funcionários/Pessoal Não Docente: 
Assistentes Técnicos 8
Assistentes Operacionais 44
Total 52
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Com o intuito de ajudar através de voluntariado, 
eu e os meus colegas do 12º ano, que frequentamos 
a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católi-
ca, deslocámo-nos à cidade do Porto, no final do dia 
30 de novembro, e colaborámos com alguns desses 
voluntários na sua labuta para marcar a diferença.

Uns dias antes, através de uma campanha de 
solidariedade, tínhamos convidado a comunidade 
educativa a colaborar com a nossa ação. O objetivo 
desta campanha era angariar cobertores, mantas e 
alguns bens alimentares, para depois serem entre-
gues à fundação Allamano, ligada aos Missionários 
da Consolata, que faria a sua distribuição pelos 
sem-abrigo.

Após a nossa chegada, a coordenadora Paula 
David explicou-nos o objetivo do trabalho que 
iríamos realizar nas ruas naquela noite: escutar, 
compreender e fazer aquelas pessoas sentirem-se 
integradas na sociedade… Seria entrar no coração 
de todo o necessitado.

Foi com a participação neste projeto que desco-
brimos que ser voluntário é saber escutar, é falar, 
é acompanhar, é colocar-se ao serviço do outro, 
é amar o próximo de forma gratuita e solidária. 
Aprendemos também que a entrega dos “kits de 
alimentos” era apenas um pretexto para nos po-
dermos aproximar do outro e questioná-lo sobre 
o sentido da vida, pois, para deixarem as ruas e 
tornarem a pertencer à sociedade, seria necessário 
questionarem-se sobre a sua própria existência: 
quem sou? o que faço? para onde vou? Todas estas 
perguntas têm que ser feitas por eles próprios e é 
esta a missão dos voluntários: levarem o outro a 

tomar consciência da sua vida, através do diálogo.
Após a preparação inicial e algum diálogo com 

os missionários, foi-nos dada a primeira tarefa: a 
triagem e preparação dos “Kits de alimentos”, que 
seriam distribuidos algumas horas depois por nós 
pelas ruas do Porto.

Apesar de estarmos todos um pouco perdidos e 
com receio de fazer algo incorreto, lá nos juntámos 

ao grupo de trabalho e começá-
mos a verificar a validade dos 
alimentos, dividi-los por sacos 
e carregar tudo nas carrinhas, 
juntamente com algumas roupas 
e mantas que também iriam ser 
distribuidas naquela noite.

Após todo aquele trabalho, 
lá nos dirigimos ao local onde 
se encontravam os sem-abrigo.

Todos tínhamos grandes 
expetativas, receio, vontade de 
ajudar e curiosidade pela vida 
daquelas pessoas, e a razão pela 

qual bateram tão fundo na sociedade, pois algo 
aconteceu para aquelas pessoas se submeterem 
àquelas condições deploráveis de vida.

Após conviver com alguns sem-abrigo, foi-me 
possível observar que não era só a falta de um lar 
que estas pessoas evidenciavam, mas também so-
friam de carência de autoestima, de vontade, assim 
como de uma vida laboral, o que conduz à solidão 
e falta de um sentido para a sua existência.

Foi muito gratificante para mim e para os meus 
colegas ver como aquelas pessoas, apesar de pos-
suírem muito pouco e de todas as necessidades que 
tinham, nunca deixaram de nos sorrir e nos fizeram 

sentir bem entre elas.
Tudo isto proporcionou-nos 

uma grande reflexão interior, de 
como nós, mesmo possuindo 
tudo, nos queixamos da vida que 
temos, e aquelas pessoas, mesmo 
sem possuírem nada, sorriam 
para nós e nos proporcionaram 
momentos únicos que nunca 
iremos esquecer.

Em meu nome e de todos 
os meus colegas, agradeço à 
Câmara Municipal de Penalva 
do Castelo por gentilmente nos 
ter cedido o transporte.

Alexandre Costa, 12ºA

Uma noite com os sem-abrigo do Porto

“Sem dúvida que é uma experiência a recor-
dar e, quem sabe, a repetir! Fomos recebidos 
muito bem, tanto na organização como entre os 
sem abrigos, e sem dúvida que nos trouxeram 
alegria e bons momentos”

 Salete Oliveira

“São experiências que nos moldam, que 
nos fazem refletir sobre tudo e sobre nada. O 
que somos? O que temos? Somos privilegiados, 
temos tudo e, em vez de agradecermos pelo 
que temos, reclamamos e não damos valor, 
enquanto que aquelas pessoas agradecem pelo 
pouco, pouco esse que a maioria de nós toma 
como bem adquirido.”

Jacinta Santos

“Em relação à experiência que tivemos 
através da disciplina de EMRC, que consistiu 
em distribuir alimentos a pessoas sem-abrigo, 
apenas tenho a dizer que foi muito bom conhe-
cer a realidade dessas pessoas.

O facto de estas pessoas não terem rigoro-
samente nada e ainda dependerem de outras 
pessoas para comer, e mesmo assim estarem 
felizes, fez me pensar… Porque é que temos 
tudo e muitas vezes ainda reclamamos da vida? 
Isto é porque não damos o devido valor ao que 
temos.”

Albano Clemente

Os voluntários da fundação Alla-
mano percorrem as ruas do Porto 
para oferecer o calor dos afetos e 
alguns alimentos a centenas de pes-
soas sem-abrigo.

Deixo aqui, também, a opinião de alguns 
colegas meus do 12ºA sobre esta experiência de 
voluntariado:
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 PRÉMIOS DO QUADRO DE EXCELÊNCIA 
DO AGRUPAMENTO
 PRÉMIOS DE MÉRITO “MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO E CIÊNCIA” - ALUNOS DO 12º ANO
 PRÉMIOS “ALUNO EXCELÊNCIA – CRÉ-

DITO AGRÍCOLA”
  ENTREGA DE DIPLOMAS DO ENSINO 

SECUNDÁRIO

O “DIA DO DIPLOMA” integra o calendário escolar 
de cada ano letivo, em todas as escolas e em data a 
definir por cada uma, e consiste numa ação formal de en-
trega de certificados e diplomas aos alunos que tenham 
concluído o ensino secundário no ano letivo anterior, 
quer no regime regular, quer no regime profissional.

No nosso Agrupamento foi decidida a data do pas-

sado dia 14 de dezembro para a realização deste evento 
de especial significado para os nossos ex-alunos do 12º 
ano e para aqueles que, pelo seu empenho e mérito 
escolares, mereceram ser reconhecidos e passaram a 
integrar o Quadro de Excelência do Agrupamento, de 
acordo com o artigo 137º do seu Regulamento Interno.

Na sequência de protocolo existente com o nosso 
Agrupamento de Escolas, a Caixa de Crédito Agrícola 
do Vale do Dão e Alto Vouga também reconheceu e 
procedeu à entrega de um prémio pecuniário aos alunos 
que concluíram o ensino básico (2º e 3º ciclos) e o ensino 
secundário, quer regular, quer profissional, com melhor 
aproveitamento.

Os quadros de excelência são organizados por 
ciclos de escolaridade no 1º, 2º e 3º ciclos e por anos 
de escolaridade no ensino secundário.

O artigo 137º do Regulamento Interno estipula que 
são reconhecidos os alunos que revelem excelentes 
resultados escolares, sendo os Critérios de Reconhe-
cimento os que a seguir se transcrevem:

1. No final do 1º CEB, obtenção da classificação de 
Muito Bom a Português, Matemática e Estudo do Meio 
e, pelo menos, Bom às outras áreas;

2. No final do 2º e 3º CEB, obtenção de nível 5 
a todas as disciplinas, ou nível 4 a uma e nível 5 às 
restantes;

3. Em cada ano do ensino secundário, obtenção de 
média superior a 17 valores.

A Sessão Solene do referido dia 14 decorreu no 
Salão Polivalente dos Bombeiros Voluntários de Penal-
va do Castelo, à tarde, a encerrar assim o 1º período 
escolar, com a presença de todos os alunos do 2º e 
3º CEB e do Secundário, acompanhados pelos seus 
professores, além dos ex-alunos que concluíram o 12º 
ano em 2018, alguns pais e outros familiares de alunos, 
especialmente dos premiados. De realçar o número 
expressivo (8, sendo 7 de Ciências e Tecnologias e 1 
de Línguas e Humanidades) de alunos do ex-12º ano 
que obteve média superior a 17 valores.

A Mesa de Honra da Sessão foi presidida pela Dire-
tora do Agrupamento, Dra. Rosa Figueiredo, que teve a 
companhia do Presidente do Conselho Geral do nosso 
Agrupamento, Professor Manuel Carlos Marques, do 
Presidente da Câmara Municipal, sr. Francisco Carvalho, 
e da Direção do Crédito Agrícola do Vale do Dão e Alto 
Vouga, Dr. Vítor Gomes.

A todos os alunos reconhecidos e premiados, apre-

“DIA  DO  DIPLOMA” 2018

Acesso ao Ensino 
Superior 2018:

resultados da
1ª e 2ª FASE

Decorridas a 1ª e 2ª fase do último con-
curso nacional de acesso ao ensino superior, 
divulgam-se os resultados no que respeita aos 
alunos do nosso Agrupamento.

Do total de 24 alunos que se candidataram 
na 1ª fase, apenas um não foi colocado. Os 23 
colocados conseguiram-no, na sua maioria, 
na 1ª opção que fizeram em termos de curso 
superior. Na 2ª fase, os 5 alunos que apresenta-
ram a sua candidatura foram todos colocados.

As Universidades de Aveiro e de Coimbra 
e o Instituto Politécnico de Viseu são as insti-
tuições de ensino superior que acolhem maior 
número de estudantes penalvenses.

Os cursos mais pretendidos foram os da 
área da Saúde (Fisioterapia, Enfermagem, 
Medicina Dentária, Imagem Médica e Radio-
terapia) e da área das Engenharias (Informá-
tica; Computadores e Telemática; Biomédica), 
seguindo-se os de Bioquímica, Direito, Arqui-
tetura, Psicologia e outros.

sentamos as nossas felicitações e os votos para que 
continuem a trilhar um percurso de sucesso.

PRÉMIO DO QUADRO DE EXCELÊNCIA DO 
AGRUPAMENTO 2018*

1º CEB

ESCOLA ALUNO

EBI de Ínsua

Beatriz Marques Correia

Mário Manuel C. Albuquerque

Martim Bernardo Figueiredo

Miguel Ferreira Lopes

EB1 de Castelo Rodrigo Alexandre M. Costa

EB1 de Roriz Mara Correia Luís

Hugo Silva Nunes

2º CEB

Ano de escola. ALUNO

6º Maria Ferreira Fernandes

3º CEB

Ano de escola. ALUNO

9º ------------------------------------- a)

SECUNDÁRIO

Ano de escola. ALUNO

10º João de Campos A. Fernandes

11º ------------------------------------- a)

12º

Ana Rita Figueiredo Almeida

Ana Raquel Santos Melo 

Isabel Maria Sales Ribeiro

Carolina Rafaela M. Alexandre

Sara Raquel Santos

Sónia Alexandra F. Ferreira

João Ferreira Martins

Helder Silva Nunes

a) Nenhum aluno reuniu os requisitos definidos
* alunos com melhor aproveitamento no final de cada ciclo do 

ensino básico (1º, 2º e 3º CEB) e por ano de escolaridade do ensino 
secundário, de acordo com artigo 137º do RI do AEPC

Prémio “Aluno Excelência 
Crédito Agrícola” **

CICLO ALUNO E TURMA

2º CEB Maria Ferreira Fernandes, 6ºC

3º CEB Gonçalo Fernandes Martins, 9ºA

SECUNDÁRIO 
Regular

Carolina Rafaela M. Alexandre, 12ºA 
(Ciências e Tecnologias)

SECUNDÁRIO 
Profissional

Raquel Alexandra A. Augusto, 12ºC 
(Cozinha/Pastelaria)

** o aluno com o melhor aproveitamento no final de cada  ciclo 
(2º e 3º CEB e ensino secundário regular e profissional)

PRÉMIO DE MÉRITO
“MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO” ***

CURSO ALUNO

Científico-humanístico de 
Ciências e Tecnologias

Carolina Rafaela 
Martins Alexandre

Profissional de Técnico 
de Cozinha/Pastelaria

Raquel Alexandra
Albuquerque Augusto

*** o aluno com melhor aproveitamento em cada oferta 
formativa do ensino secundário (final do ciclo dos cursos 
científico-humanísticos e dos cursos profissionais)

A Direção do Agrupamento
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JuNIORes

SEGUE-NOS

TORNA-TE UM

E ENTRA PARA O CLUBE DO CRISTAS.

SUPER- HERÓI DA POUPANÇA
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“DIA  DO  DIPLOMA” 2018
Breve entrevista à aluna 

que concluiu o ensino se-
cundário com a média mais 

elevada em 2017/2018,
Carolina Martins Alexandre

- Que significado tem para ti esses prémios 
(Quadro de Excelência do AEPC, Prémio de Mérito 
Ministério da Educação e Prémio Aluna Excelên-
cia Crédito Agrícola)?

- Estes prémios são bastantes significativos para 
mim. Apesar de nos últimos dois anos ter sido premia-
da, tal como outros colegas, com o diploma de mérito 
da escola, sempre tive como ambição conseguir 
alcançar mais. Ser destacada como a aluna que con-
cluiu o ensino secundário com a média mais elevada 
em 2017/2018 é, para mim, um objetivo cumprido e 
é gratificante ver que o meu esforço foi compensado.

- Qual é o segredo para se atingir tal desem-
penho escolar?

- Eu penso que o segredo para se ser bom aluno 
é, acima de tudo, sabermos organizar o nosso tempo. 
Apesar de ser bastante importante estudar e realmen-
te dedicar tempo para isso, é também fundamental 
dormir o suficiente e arranjar tempo para as restantes 
atividades, mesmo que essas sejam apenas passar 
tempo com quem gostamos.

- Em termos de ensino superior, que opção 
tomaste e que expetativas tens em relação ao 
curso?

- Atualmente, estou a estudar Fisioterapia na Es-
cola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. 
Apesar de o nível de exigência ser bastante mais ele-
vado, espero conseguir terminar o curso com sucesso 
e que este me traga boas oportunidades no futuro. 
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ONDE PARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
- Sabemos que cumpriu um percurso escolar 

idêntico ao da sua esposa (Kátia Craveiro), pelo 
menos até ao 12º ano, na nossa escola-sede, e que 
iniciaram a vossa relação nesse tempo… Podem 
dizer-nos como se conheceram, como foi o vosso 
percurso escolar, o namoro?

- Conhecemo-nos na escola. Para ela, o percurso 
escolar foi um pouco mais simples, tendo seguido o 
ramo Científico-Natural. Eu não sabia muito bem o que 
pretendia seguir na Universidade. Portanto, fiz mais a 
Biologia e a Química, pois não sabia que queria ir para 
enfermeiro ou médico. Nos Exames Nacionais também fiz 
a disciplina de Física para me permitir seguir engenharia. 
Depois, na altura das candidaturas, optei por engenharia.

- Que recordações desse tempo, entre 1992 e 
2000, estão mais presentes na vossa vida?

- Acabam por ser as amizades que fizemos cá, al-
gumas das quais ainda mantemos. Outras, as pessoas 
seguem rotas diferentes pela vida e vamo-nos encon-
trando e desencontrando ao longo do tempo. Mesmo 
aqueles amigos que não vemos muito frequentemente, 
continuamos a lembrar-nos deles. 

- O que mais apreciava na escola? E menos?
- Apreciava muito as amizades e o tempo que pas-

sávamos juntos. A escola já na altura tinha bastantes 
atividades para quem estivesse interessado: estive no 
Rancho com a professora Elizabeth Cancelas, fiz atletis-
mo, estive no basket, no andebol, no futebol. Dava para 
desfrutar bastante do tempo. Do que menos gostava… 
não sei dizer… E depois a memória tem destas coisas, 
nós acabamos por lembrar sempre as partes boas. E é 
esta a minha atitude habitual.

- Quais as disciplinas mais e menos preferidas?
- Menos preferidas as que estavam ligadas ao ramo 

das Humanidades (Português, Filosofia, …), embora 
achasse o Inglês muito fácil. As preferidas eram as mais 
técnicas, como a Biologia, a Física e as Matemáticas.

- Após o secundário, seguiu-se o ensino supe-
rior. Pode resumir esta etapa e apontar a razão da 
opção em termos de curso superior?

- Boa pergunta! Não sei bem… Acho que escolhi 
Engenharia Civil por ver que os projetos que fazemos po-
demos vê-los concretizados, ver construir os edifícios… 
Na altura, também ponderei Engenharia Informática e 
outras, mas achei que iria estar muito fechado dentro de 
um edifício… Também a Biologia, no ramo da Investiga-
ção, mas entendi que a oferta de trabalho seria pouca… 
E por isso acabei por enveredar por Engenharia Civil. 

- Como foi o ingresso no mundo do trabalho e 
a sensação do primeiro ordenado?

- Não diria tanto o primeiro ordenado, mas o que 
mais me cativou foi começar a trabalhar, a executar 
aquilo para que tinha estudado, porque temos uma 
formação bastante teórica ao longo dos cursos (uns são 
três anos, outros, cinco). Mesmo o meu curso, durante 
os primeiros anos é muito teórico e eu não estava a 
gostar assim tanto… Depois, nos últimos anos, tornou-
-se mais prático e começámos a fazer concretamente 
aquilo de que gostamos. Chegar a um escritório e poder 
começar a aplicar esses conhecimentos foi realmente 
cativante. E foi isso que me deu mais prazer. Depois o 
ordenado também deu jeito!…

- Entretanto, deu-se uma grande viragem nas vos-
sas vidas, com a partida para a Nova Zelândia. Porquê 
essa mudança e o que significou na vossa vida?

- Nos últimos anos, em Portugal, começava a ter muito 
menos projetos para fazer e menos interessantes. Dos 
vários que fiz ao longo de cinco anos, quando cá estava, 
um chegou a ser concretizado em Angola. E todos os 
outros acabavam por não ter continuidade (…). Sei que 
um projeto que entreguei em 2010 foi construído nesse 

A Escola-sede regista 32 anos de funcionamento e várias têm 
sido as fornadas de alunos que por aqui passaram e fizeram o seu 
percurso escolar. 

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

Após a estreia desta secção na edição nº 44 do PENA JOVEM, 
em abril de 2007, há precisamente 12 anos, coube agora a vez a 
um ex-aluno que, após o cumprimento do 1º ciclo na ex-escola 
primária da Vila, entre 1988/89 e 1991/92, desenvolveu aqui o 
seu percurso do 5° ao 12º ano, na ex-C+S, entre os anos de 1992 
e 2000, tendo frequentado e concluído o ensino secundário, no 
curso de caráter geral do Agrupamento 1 – científico e natural.

Seguiu-se o ensino superior, ele com a Licenciatura em Enge-
nharia Civil, no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, concluída em 2006. 

Após ter iniciado a vida profissional em Lisboa, como engenheiro civil na empresa 
TRIEDE – consultoria e projetos de engenharia civil, viu-se forçado a deixar o nosso 
País, em 2013, juntamente com a família, trocando-o pela longínqua Nova Zelândia, 
onde exerce a atividade profissional de Engenheiro de Estruturas. 

Referimo-nos a Sérgio Barros Teixeira, que nos visitou num destes dias, em que esteve 
de férias em Portugal, com a família, em que se incluem três filhas.

O nosso ex-aluno de 
hoje, quando ingres-
sou na Escola C+S

ano, porque a construção tinha parado e eu achava que 
todo o ramo em que trabalhava estava a desaparecer e 
então procurei fora do país. A Europa não estava muito 
melhor que Portugal, pelo que tentei países que podiam 
proporcionar boas condições de vida para a família. An-
gola e Brasil, em princípio, seriam inseguros, procurei no 
Canadá, na Nova Zelândia e alguns países do norte da 
Europa, mas não (…) acabou por ser o melhor para nós.

- A adaptação a um novo país e continente, 
tão longínquos, não terá sido nada fácil, ainda por 
cima com uma filha muito nova… Quais as maiores 
diferenças entre Portugal e a Nova Zelândia?

- Quando mudamos, há várias coisas de que não 
temos noção e que acabam por causar impacto. Havia 

várias pequenas diferenças, não uma grande. Por exem-
plo, até a forma como funcionam os estabelecimentos 
comerciais. Numa das vezes, por exemplo, tínhamos 
uma das filhas com um pouco de febre e queríamos ir à 
farmácia, o que não foi possível, pois fecha tudo às 5h 
da tarde. Quando precisamos acaba por ser um choque, 
porque aqui temos sempre uma farmácia de serviço, à 
noite. Mas temos que nos adaptar. O lado bom disto é 
que é uma sociedade que está muito virada para a família. 
E àquela hora, tudo fecha, porque todos querem ir para 
casa e estar com os seus. Ao fim e ao cabo, se é só uma 
febre pode esperar pelo dia seguinte, sendo que podemos 
sempre recorrer ao hospital. Temos que nos adaptar, pois 
somos nós que estamos no seu país e não o contrário. 

- Sentem que foram vítimas da grave crise eco-
nómica que atravessou o nosso País em 2009 e anos 

seguintes e fez disparar a emigração?
- Tudo isto foi motivado pela crise, sim. Daí a dizer 

que fomos vítimas, não, porque nós não estamos mal, 
estamos bem. Não acho correto ser entendido como tal. 
Só a distância é que é muito grande.

- Como veem hoje Portugal, agora que estão 
cá de férias?

- Da última vez que viemos, há três anos, notámos 
uma diferença muito grande em Lisboa em termos de 
turismo, comparativamente com há seis anos. Desta vez, 
já não notámos tanto essa diferença. Aqui, em redor de 
Penalva, noto que há mais atividades em termos lúdicos 
(clubes de motocross, de TT, de BTT, …), mais pessoas 
a agregarem-se para terem atividades lúdicas. Aqui na 

vila, há mais atividades para as crianças: Taekondo, 
ginástica, dança,… Creio que há mais atividades do que 
quando nós saímos. Em termos do estado anímico das 
pessoas, acaba por variar muito de acordo com quem 
falamos. Continua a haver pessoas que sempre veem 
as coisas pelo lado negativo, são muito pessimistas, 
“Isto está mau”, “É muito difícil”; há outras pessoas, que 
são as que gosto mais de ver, que são mais positivas, 
“Isto está a melhorar”, “Há várias coisas a acontecer”, 
“Vamos dar a volta por cima”… 

- Que imagem há de Portugal na Nova Zelândia?
- É semelhante à que a maior parte dos Portugueses 

têm da Nova Zelândia. Não nos conhecemos muito, 
mutuamente. Mesmo eu não sabia muito acerca do 
país. Sabia que eram fortes no rugby. Eles sabem que 

(Continua na página seguinte)
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somos fortes no futebol e que existe o Cristiano Ronaldo. À parte isso, acaba por não 
haver muito mais conhecimento. Algumas pessoas com quem falo, que viajam muito, 
talvez por ser uma ilha e por terem necessidade de sair e conhecer mundo, algumas 
já estiveram em Portugal e gostaram muito do clima, das pessoas… Quem não viaja 
não conhece assim tanto.

- Que ligações mantêm a Penalva do Castelo?
- Temos cá a família e alguns amigos com quem vamos contactando, principalmente 

quando estamos por cá. 
- Contam regressar um dia?
-  Essa é uma boa pergunta! Vai depender muito das condições. Continuamos a 

analisar as condições económicas. Também temos cá a família, logo, gostaríamos, mas, 
ao fim e ao cabo, fizemos este esforço de ir até ao outro lado do mundo para ter boas 
condições, estamos bem ambientados e gostamos do estilo de vida. Não queremos ter 
de regredir. Mas, sim, gostaríamos de voltar.

- Na Nova Zelândia foram pais pela segunda vez. Como encaram esse papel 
de maternidade/paternidade?

- Fomos pais pela terceira vez. Nós já tínhamos duas filhas quando emigrámos. A 
mais nova tinha 6 anos quando nasceu a terceira. Foi bastante interessante e, ao mesmo 
tempo, desafiante, porque estávamos mais sozinhos, não tínhamos apoio, apesar da irmã 
da minha mulher ter viajado até lá. Como já estávamos numa fase diferente da vida, e 
como olhamos mais para o aspeto positivo da mesma, acabámos por aprender muito com 
a situação e desfrutamos bastante da terceira criança. E já sabemos que quando têm febre 
não há problema, pois as crianças ficam boas num instante, já não ficamos tão nervosos.

- Como ocupam os vossos tempos livres?
- Com três crianças temos relativamente poucos tempos livres. O que fazemos en-

quanto família acaba por ser sair de casa e dar uns passeios. Há vários trilhos também 
por lá. As crianças também estão em algumas atividades, como polo aquático e ballet.

- Querem deixar algum conselho aos nossos alunos, especialmente os que 
se encontram a concluir o ensino secundário?

- Em termos de escolha do curso, eu diria que é conveniente ter um pouco em 
atenção quais os cursos que vão proporcionar boas saídas profissionais. Em termos 
pessoais, e de acordo com uma das coisas que aprendemos com esta mudança, é 
tentar olhar para o lado positivo da vida. Mesmo eles, o povo da Nova Zelândia, têm 
essa mentalidade, não só de olhar para o lado positivo como dizê-lo, proclamá-lo em 
voz alta, em vez de lamentar mágoas, uma caraterística tão própria do povo português.

Entrevista conduzida por: Jéssica Rodrigues e Juliana Sousa, 10ºB

ONDE PARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?

Soares�&�Frias,�Lda
Transporte�de�Mercadorias�e�Passageiros

E-mail: anafriassoares@gmail.com
Tel./Fax: Tlm.:

Tel.�Suiço:

Penalva�do�Castelo

232�646�059�- 919�373�023
0041�793�889�384

Rua�Bernardino�Duarte�Pereira,�Lote�8
3550-110

A palavra “Paixão”, quando a ouvimos ou vêmo-la, reme-
te-nos normalmentepara a ideia de uma relação amorosa 
entre duas pessoas, mas pode ter muitos outros significados, 
como a paixão pela música,cinematografia,escrita, coleções 
de algo, ou seja, paixão pode ser muita coisa. Para uns a pai-
xão é algo esplêndido, para outros a pior coisa que existe, o 
que explicar-se-á, muitas vezes, com experiências passadas.

Na minha opinião, a paixão é algo relativo, como já an-
tes o disse, pois para uns é algo bom, para outros nem por 
isso. A nível amoroso, por exemplo, acho extremamente 
importante pelo menos uma vez na vida já termos amado 
alguém, pois sempre aprendemos algo com tal pessoa e é 
um sentimento estranho mas bom. Muitas vezes mostra-nos 
sentimentos e emoções, por vezes boas, mas por outras 
horríveis, como o ciúme que nos leva à loucura e mesmo a 
situações inimagináveis.

Eu tenho duas grandes paixões, mas não a nível amoroso, 
pois acho algo horrível de momento, mas, talvez bem lá para 
a frente, espero mudar de opinião. Essas duas paixões são 
a música e o cinema.

Sinto que a música é algo que faz parte de mim, não con-
sigo mesmo viver sem ela e o bom dela é que há sempre um 
género de música ideal para qualquer momento, seja quando 
estás triste, alegre, com raiva, a estudar, a ler, num casamento 
ou até mesmo num funeral. Numapalavra, a música é ótima.

No caso do cinema, adoro imenso ver filmes ou séries, pois 
também aprendemos sempre algo com tal, como por exem-
plo uma lição de vida, acontecimentos históricos passados…

Concluindo, nem sempre a paixão é algo bom ou mau, 
depende das pessoas e da sua opinião e nem sempre é algo a 
nível romântico, mas sim algo que gostamos imenso de fazer, 
que muitas vezes nos proporciona prazer e nos faz sentir na 
nossa zona de conforto.

Rafaela Coelho, 10°B
(Produção escrita na disciplina de Português: conceção de texto 

de opinião de caráter argumentativo a partir da proposição “Paixão – 
estado de graça ou de desgraça?”)

Paixão
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O Departamento de Educação Especial 
assinalou o Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência (3 de dezembro) com a presença 
de um jovem pintor, Vítor Lopes, e uma expo-
sição dos seus quadros. Durante a manhã, este 
apresentou, de uma forma genuína, a sua arte 
de pintar à comunidade escolar, com a pintura 
de um quadro.

Foram também colocados balões, de várias 
cores, no gradeamento da escola E.B.I. de Ínsua 
com frases alusivas a esta efeméride.

Esta atividade sensibilizou os jovens para as 
qualidades e barreiras que as Pessoas com De-
ficiência procuram ultrapassar no seu dia-a-dia. 

Foi uma atividade sensibilizadora, que 
chamou a atenção para os benefícios de uma 
sociedade inclusiva. 

O Departamento Curricular
da Educação Especial

Comemoração do
“Dia Internacional da Pessoa com Deficiência”
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O nosso Agrupamento participa mais uma 
vez na iniciativa Parlamento dos Jovens, no 
Ensino Básico e no Ensino Secundário. As 
Alterações Climáticas é o tema proposto 
para este ano, para os dois ciclos de ensino 
envolvidos.

O programa Parlamento dos Jovens é 
promovido pela Assembleia da República 
(AR), em colaboração com outras entidades, 

“PARLAMENTO DOS JOVENS”
nomeadamente o IPDJ, com o objetivo de 
promover a educação para a cidadania e o 
interesse dos jovens pelo debate de temas de 
atualidade. O tema deste ano é bastante atual 
e está na ordem do dia das preocupações de 
todos, na medida em que vamos começando 
a sentir os seus (nefastos) efeitos.

No ensino básico, o tema é Alterações 
Climáticas - Salvar os oceanos e, no 
ensino secundário, o tema é Alterações 
Climáticas - Reverter o aquecimento 
global.

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

Até ao final do primeiro período letivo, 
decorreu a primeira fase - a fase de escola 

– em que os nossos jovens se organizaram 
em listas e debateram o respetivo tema para 
redigirem as suas propostas.

Estão previstas para janeiro a realização 
da campanha eleitoral e as respetivas elei-
ções.

Os professores coordenadores: 
Maria do Céu Gonçalves (Ensino Básico) e 

Orlando Santos (Ensino Secundário)

A campanha de responsabilidade social do Grupo Os Mosque-
teiros, que detém em Portugal as insígnias Intermarché, Bricomar-
ché e Roady, conseguiu angariar, neste ano, 500 equipamentos 
de proteção individual de combate a incêndios florestais, que 
estão agora a ser distribuídos a 100 corporações de bombeiros 
voluntários a nível nacional. 

No dia 13 de novembro, foi a vez dos Bombeiros de Penalva do 
Castelo a receberem os 5 equipamentos, sendo cada um constituído 
por bota florestal, luvas, cógula, fato de proteção florestal (calças 
e dólman), capacete e sweatshirt. 

Em parceria com a Liga dos Bombeiros Portugueses, o Grupo 
desenvolveu um livro infantil, “Pafi e o incêndio no parque de 
merendas”, com o objetivo de sensibilizar e envolver os mais 
novos sobre a preservação da floresta e, em simultâneo, angariar 
fundos para a compra de equipamentos de proteção individual de 
combate a incêndios florestais. 

Para o Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, “a 
renovação de equipamentos é fundamental para a segurança dos 

nossos Bombeiros”. 
O livro “Pafi e o incêndio no parque de merendas” esteve à 

venda nas 319 lojas do Grupo Os Mosqueteiros, entre 1 de junho 
e 31 de agosto. A campanha solidária contou este ano com o 
apoio de Isabel Silva que, enquanto embaixadora, contribuiu para 
a divulgação do livro.

Durante a entrega dos equipamentos, Jorge Pinto, gerente do 
Intermarché de Penalva do Castelo, fez questão de sublinhar: “Esta 
é uma iniciativa que nos enche a todos de orgulho. O objetivo do 
projeto é proporcionar melhores condições de trabalho a quem nos 
ajuda, a quem arrisca a vida por nós e também contribuir para uma 
mudança de mentalidade e atitude em relação à floresta. Acredi-
tamos que essa mudança deve começar nas novas gerações e, 
assim, o livro ensina o significado dos 3 P’s: Prever, Prevenir e 
Proteger e deixa uma mensagem de civismo e respeito para com 
a natureza que nos rodeia”.

“O Intermarché deseja a todos os seus clientes um Feliz 
Natal e um Próspero Ano Novo”

Intermarché de Penalva do Castelo oferece equipamentos de proteção
individual aos Bombeiros de Penalva do Castelo
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BONECOS DE PANO PELA INCLUSÃO
DAS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA

De forma a mobilizar os alunos para a defesa da dignidade, dos 
direitos, igualdade de oportunidades e bem-estar das pessoas com 
deficiência, a Câmara Municipal de Penalva do Castelo, numa parceria 
com os artesãos locais Graça Gonçalves e Ramiro Carvalho, deu início 

à coleção de bonecos 
inclusivos “Iguais na 
Diferença”.

A apresentação des-
te projeto foi realizada 
em todos os Jardins de 
Infância do concelho, 
como forma de assinalar 
o Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiên-
cia, celebrado anual-
mente a 3 de dezembro.

Este tema foi ainda 
trabalhado com a leitura 

do livro “Um detetive em cadeira de rodas”, de Luísa Ducla Soares, e 
que está integrado na coleção Meninos Especiais. De seguida, os alu-
nos foram surpreendidos com a apresentação dos bonecos inclusivos 
“Iguais na Diferença”, constituída por um menino invisual, outro com 
paralisia cerebral e uma menina amputada, tendo-lhes sido solicitada 
a colaboração na escolha dos nomes a dar a cada um. 

No final, as crianças ficaram a conhecer um colaborador da Câmara 
Municipal que, tal como o protagonista da história, também ele tem 
paralisia cerebral, a ouvir a sua história de vida e os obstáculos que tem 
ultrapassado, mostrando que as pessoas com limitações conseguem 
vencer as adversidades e realizar os seus sonhos.

Os alunos tiveram ainda a oportunidade de brincar com este co-
laborador, verificando que as brincadeiras podem ser adaptadas às 
limitações de cada um.

Pretendeu-se com esta iniciativa potenciar nos alunos a construção 
de um imaginário onde as crianças com deficiência tenham lugar e onde 
possam participar nas brincadeiras comuns, bem como estimular o 
respeito pela diferença e sensibilizar para o combate aos preconceitos.

Esta atividade foi complementada com a distribuição do origami 
“Eu comprometo-me”, que contém 8 ações, ao alcance das crianças, 
para fomentar a boa convivência e os cuidados a ter com as nossas 
cidades/vilas, em prol da qualidade de vida. 

Esta ação de compromisso surgiu através de uma iniciativa conjunta 
da Rede Territorial das Cidades Educadoras, que o Município de Pe-
nalva do Castelo integra desde 2016, e no âmbito da Comemoração 
do Dia Internacional das Cidades Educadoras, que se celebra a 30 de 
novembro, este ano sob o tema “Tecer uma rede de cumplicidades”.

CAMPANHA NACIONAL “ESTENDAL DOS
DIREITOS”, NAS ESCOLAS DO CONCELHO

De forma a aumentar a consciência das crianças sobre os seus 
direitos, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Penalva 
do Castelo, em parceria com o Agrupamento de Escolas, aderiram 
à campanha nacional “Estendal dos Direitos”.

Com a atividade, rea-
lizada pelos alunos do 
Pré-Escolar e 1º ciclo do 
ensino básico, preten-
deu-se também assina-
lar o aniversário da Con-
venção dos Direitos da 
Criança, adotada pelas 
Nações Unidas em 20 
de novembro de 1989 
e ratificada por Portugal 
a 21 de setembro de 
1990 e que representa 

pela comunidade

um vínculo jurídico para a promoção e proteção eficaz dos direitos e 
liberdades nela consagrados.

Resultado do forte envolvimento da comunidade educativa na ini-
ciativa, os trabalhos elaborados encontram-se em exposição em cada 
um dos estabelecimentos de ensino.

JOVENS EM CAMPANHA PELA ELIMINAÇÃO 
DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES
Como forma de se associarem ao Dia Internacional pela Elimi-

nação da Violência contra as Mulheres, assinalado anualmente a 
25 de novembro, 9 jovens estudantes do Agrupamento de Escolas de 
Penalva do Castelo deram a cara pelas mulheres que são vítimas de 
violência, após repto lançado pela Câmara Municipal.

Através da utilização do mote #ViolênciaÉ, 9 cartazes estiveram 
em exposição, no hall da Câmara Municipal, entre os dias 26 e 30 de 
novembro. Esta exposição ainda se encontra patente na Biblioteca 
Municipal e no Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo.

Esta campanha pretende ser um sinal de alerta para esta proble-
mática que de ano para ano tem vindo a assumir uma expressão cada 
vez maior e para o crescendo de situações de violência que se iniciam 
na fase do namoro.

Dados de 2014 da Agência dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia referem que 33% das mulheres da UE começam a vivenciar 
situações de violência de ordem física e/ou sexual a partir dos 15 anos 
de idade, sendo que em Portugal esta percentagem se situa nos 24%.

De acordo com o Relatório Anual da Segurança Interna relativo 
ao ano de 2017, cerca de 80% das vítimas de violência doméstica no 
nosso país são mulheres, sendo que os reais dados são superiores 
àqueles que a estatística demonstra.

OLINDA BEJA APRESENTOU “UM GRÃO 
DE CAFÉ” NA BIBLIOTECA MUNICIPAL

DE PENALVA DO CASTELO
No âmbito da 8ª edição do projeto municipal “Era uma vez…”, pro-

movido pela Biblioteca Municipal, a escritora Olinda Beja deslocou-se 
a Penalva do Castelo, nos dias 8 e 15 de novembro, para apresentar 
o seu livro e contar a história “Um Grão de Café”. Este livro integra 
o Plano Nacional de Leitura, foi apresentado a todas as crianças do 
concelho que frequentam a Ed. Pré-Escolar/1º CEB e a sua narração 
teve acompanhamento musical do penalvense Luís Almeida.

“Era uma vez…” é um projeto de promoção do livro e da leitura 
direcionado a todos os alunos da Educação Pré-escolar e do 1º CEB 
do concelho de Penalva do Castelo. Decorre ao longo do ano letivo, 
segue um cronograma próprio e oferece momentos diversificados de 
leitura, teatro e a participação em diversas iniciativas de expressão 
(oral, escrita, dramática, plástica e artística), sobre vários temas do 
universo infantojuvenil.

A escritora Olinda Beja nasceu em São Tomé e Príncipe e veio em 
criança para Portugal (Mangualde). Foi professora durante 4 décadas, 
uma das quais no estrangeiro, tendo lecionado em Penalva do Castelo. 
Para além de professora, Olinda Beja é também contadora de histórias 
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e escritora, com quase duas dezenas de títulos editados, alguns dos 
quais traduzidos em diversas línguas. Em maio passado, integrou 
o Júri da Prova Intermunicipal da 12ª ed. do Concurso Nacional de 
Leitura, organizado pela Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo.

Presentemente, viaja pelo mundo a fazer conferências, a contar 
histórias e a divulgar a cultura e literatura de São Tomé e Príncipe.

“BOMBEIRITO NA FLORESTA” - AÇÃO
DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E 

PRESERVAÇÃO DA NATUREZA
No dia 29 de outubro de 2018, a Câmara Municipal, em colaboração 

com o Jornal do Centro e os Bombeiros Voluntários de Penalva do 
Castelo, realizou uma atividade, com os alunos do 1º CEB do Agrupa-
mento de Escolas de Penalva do Castelo, orientada para a informação 
e educação sobre a floresta. 

Esta iniciativa consistiu na leitura da história “Bombeirito na Floresta”, 
para ensinar às crianças os princípios básicos a seguir na prevenção e 
combate aos fogos florestais. Nesta ação participaram ainda o sr. pre-
sidente da Câmara, o sr. comandante dos Bombeiros e uma técnica do 

Município. A cada um 
dos alunos foi ofereci-
do um livro que deverá 
ser colorido, preenchi-
do e preservado em 
boas condições até 
ao final do ano letivo. 
Todos os alunos que 
assim o fizerem rece-
berão uma lembrança 
da Câmara Municipal 
durante o 3º período 
letivo.

Em linguagem simples e com imagens exclusivas deste manual, 
as crianças captaram regras importantes que poderão transmitir às 
suas famílias.

(IN)FORMAÇÃO: WORKSHOP DE FILOSO-
FIA “O PARADOXO DO BARCO DE TESEU”

A Biblioteca Municipal promoveu, no dia 21 de novembro (mês em 
que se assinala o “Dia Mundial da Filosofia”), um workshop intitulado 
“O paradoxo do barco de Teseu”.

Através de uma conversa informal e descontraída, orientada por 
Luiz Lavoura, pretendeu-se que os participantes pudessem especular 
e refletir, em sentido lato, sobre o paradoxo filosófico do barco de 
Teseu, descrito por Plutarco. Este paradoxo, que foca o problema da 
identidade, motivou os presentes a repensar, a problematizar e rela-

cionar diferentes formas de interpretação do 

real, bem como a suspeitar de “uma conclusão 
aparentemente inaceitável derivada por meio 
de um raciocínio aparentemente aceitável que 
parte de premissas aparentemente aceitáveis.”

Na mesma semana, nos dias 19 e 20, foram 
dinamizadas diversas sessões de uma versão 
“escolar” deste workshop junto dos alunos do 
ensino secundário do Agrupamento de Escolas 
de Penalva do Castelo. Neste caso, mais do 
que transmitir conhecimentos programáticos 
ou didáticos, conhecimentos adquiridos ou 
saberes transmitidos, o workshop teve como 
objetivo treinar a análise crítica e racional da 
realidade que nos rodeia e que raramente 
a colocamos em questão, assim como pro-
blematizar e relacionar diferentes formas de 
interpretação do real.
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Na Biblioteca Escolar da EBI Ínsua, as Educadoras Ana Paula e Maria Manuel estão a desenvolver o projeto 1, 2, 3… Era uma vez. Neste âmbito, foram 
apresentadas as histórias “O Lobo Culto” e a “História da Carochinha”, bem como a canção “Vai nevar, Vai nevar”.  Foi muito positiva a recetividade das 
crianças a estas atividades. Agradecemos a disponibilidade dos docentes e não docentes que se envolveram com empenho e dedicação neste projeto.

1, 2, 3… ERA UMA VEZ
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ATIVIDADES DO 1º CEB (Ver notícias de cada evento na página seguinte) 

DIA DA ALIMENTAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

DIA DA CONVENÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA PELO SÃO MARTINHO 

DIA MUNDIAL DA 
ALIMENTAÇÃO

No dia 16 de 
outubro,  come-
morou-se o “Dia 
Mundial da Alimen-
tação”. Na EBI, nes-
te âmbito, foram 
desenvolvidas di-
versas atividades 
pelos três níveis 
de ensino, com o 
objetivo de sensi-
bilizar os alunos 
para a prática de 
uma alimentação 
equilibrada.

No dia 16 de outubro, Dia Mundial da 
Alimentação, no pavilhão gimnodesportivo 
da E.B.I. de Ínsua, a turma A do 6º ano 
apresentou uma peça de teatro alusiva ao 
tema, para os restantes alunos da escola.

TEATRO SOBRE O 
"DIA MUNDIAL DA 

ALIMENTAÇÃO"

(Continua na página 14)
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DIA MUNDIAL DA 
ALIMENTAÇÃO

Nesse dia, no período da manhã, a es-
cola ofereceu um lanche saudável a toda a 
comunidade educativa e a Câmara Munici-
pal ofereceu uma maçã Bravo de Esmolfe 
a cada criança. À tarde, pelas 14 horas, os 
alunos do 2.º ciclo presentearam os alunos 
da Educação pré-escolar e do 1.º CEB com 
a dramatização da história “O dia em que a 
barriga rebentou”, alertando os alunos para 
os perigos dos maus hábitos alimentares.

Foi uma atividade muito enriquecedora 
e do agrado dos alunos.

CONHECER PARA COMPREENDER
Integrado no estudo do Passado do Meio Local, no dia 20 de novembro, os alunos das 

turmas do 4.º A e do 4.º B, da EBI de Ínsua, deslocaram-se às instalações dos Bombeiros 
Voluntários de Penalva do Castelo. 

Foram recebidos pelo senhor Presidente da instituição, José Ribeiro, que lhes proporcionou 
uma visita guiada às instalações e um conhecimento mais aprofundado do funcionamento e 
das funções dos Bombeiros. Como os alunos tinham preparado, previamente, um questio-
nário para entrevistarem o senhor presidente José Ribeiro, colocaram as questões no final, 
complementando, assim, os seus conhecimentos acerca desta instituição. 

O nosso bem-haja, não só pelos conhecimentos que partilhou com todos, mas também 
pela simpatia com que nos recebeu.

Estendal dos
Direitos da Criança

No dia 20 de novembro, para assinalar 
o Dia Internacional dos Direitos da Criança, 
todos os alunos das Escolas e Jardins de 
Infância do Agrupamento desenvolveram 
atividades acerca deste tema. Salienta-se 
a decoração de peças de vestuário com os 
direitos das crianças, que depois foram pen-
duradas numa corda, formando o “Estendal 
dos Direitos da Criança”. Estes ficaram 
expostos na escola, em locais com visibili-
dade, de forma a sensibilizar a comunidade 
educativa para a temática. 

Esta atividade foi proposta e desen-
volvida em parceria com a Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) do 
Município de Penalva do Castelo.

“Pelo São Martinho faz o teu
magustinho”

Para manter a tradição, todos os anos, pelo São Martinho, realiza-se um magusto na EBI. 
Este ano foi no dia 9 de novembro, pelas 10h30min. A escola ofereceu um lanche partilhado 
por todos os alunos dos três níveis da Escola e respetivos professores, onde não faltaram as 
castanhas assadas em assadores colocados no braseiro. Todos se deliciaram com o lanche 
e com as castanhas assadas que estavam quentinhas e muito saborosas. 

Foram, também, desenvolvidas diversas atividades sobre o tema, nas aulas de Expres-
sões Artísticas.

Fica uma palavra de agradecimento a todos os que colaboraram para que a atividade 
tivesse sucesso.

CINEMA DE NATAL
O Município de Penalva do Castelo, dentro do espírito natalício, proporcionou a todos os 

alunos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do nosso Agrupamento a ida ao cinema do 
Palácio do Gelo, em Viseu, no dia 14 de dezembro.

O filme animado visualizado, “Grinch”, encantou as crianças e apelou ao verdadeiro espírito 
natalício. No intervalo do mesmo, as crianças deliciaram-se com uma caixinha de pipocas 
oferecida pela Câmara Municipal. No final, ainda receberam mais um presente, mas que só 
foi entregue na Escola - um Pai Natal de chocolate.

Foi uma atividade que agradou muito às crianças. Um bem-haja à Câmara Municipal pela 
colaboração e dinami-
zação da atividade.

TEATRO SOBRE O"DIA MUNDIAL 
DA ALIMENTAÇÃO"

A professora de Ciências Naturais pediu a colaboração dos pro-
fessores das disciplinas de Português, Educação Visual e do Conser-
vatório de Música (professor Marcos Alvim). Toda a gente colaborou, 
até o avô de uma aluna, com o vestuário das atrizes principais e uma 
avó enviou os bolinhos…

Em primeiro lugar, foi escolhido um texto próprio para a apresen-
tação. Em seguida, pensámos nos adereços necessários e depois 
passámos à escolha dos atores. Começaram os ensaios e… vai de 
mudar algumas das personagens: uns ficavam melhor a falar, outros 
faziam melhor o rap… Havia necessidade de uma atriz mais alta e 
outra mais baixa… Tudo concertado, estava na hora de passar aos 
ensaios a sério.

Agora sim, começava a chegar aquele nervosinho e… tudo se 
tornava real! Parecia não ter havido nenhum ensaio… mas já estavam 
no último. Pôr máscaras, ajeitar a roupa, colocar microfones 

Na hora da apresentação estavam nervosos, mas ao mesmo tempo 
felizes, tinha chegado a hora de mostrar todo o trabalho que tinham 
realizado. Uma palavra trocada, um gesto mal feito, mas não faz mal, 
porque é teatro, também tem de se improvisar.  

O resultado agradou-lhes, houve palmas e palavras de elogio, o 
público tinha gostado.

Os pequenos/grandes atores estão convencidos que, quando 
houver uma próxima, lá estarão, outra vez, para representar!!!

Alunos do 6.ºA

Dia Mundial da Alimentação
No âmbito do Plano Anual de Atividades do Agrupamento e inte-

grado nas comemorações do Dia Mundial da Alimentação, decorreu, 
no passado dia 25 de outubro, na Escola Básica Integrada de Ínsua, 
uma prova de sopas, atividade dinamizada pelo grupo de Matemática 
e Ciências do 2º Ciclo, com a colaboração do Curso Profissional de 
Técnico de Cozinha / Pastelaria – meia turma 12ºB.

A comunidade educativa pôde deliciar-se com três sopas deliciosas 
(caldo verde, creme de cenoura e sopa de legumes) – foi de comer e 
chorar por mais!!! 

A escola EBI de ínsua alindou-se com uma decoração temática, 
cheia de brilho e cor e, para tal, houve a participação empenhada da 
disciplina de educação visual.
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Este ano participaram 184 alunos dos vários escalões etários e de 
ambos os géneros. Os seis primeiros classificados em cada escalão/
género ficaram apurados para representar o nosso Agrupamento no 
Corta-mato da Coordenação do Desporto Escolar de Viseu, a realizar 
no dia 28 de janeiro de 2019, no Parque do Fontelo - Viseu.

Tal como nos anos anteriores, para além da sã competição exis-
tente entre os alunos, observou-se boa disposição, alegria, convívio 
saudável e muito fair play entre todos os participantes.

Eis os nomes dos primeiros classificados em cada escalão etário/género:

Escola viva

Foi no passado dia 7 de novembro que se realizou mais um corta-
-mato escolar do AEPC. O cenário, como já vem sendo habitual, foi 
o espaço exterior da Escola Básica e Secundária, constituído por um 
misto de alcatrão e terra batida. 

Esta é uma prova bastante aguardada por muitos alunos, que 
desejam evidenciar as suas aptidões físicas, principalmente a ca-
pacidade de resistência e de sofrimento. Efetivamente, uma prova 
de corta-mato requer que os atletas estejam muito bem preparados 
fisicamente, porque é deveras exigente. As distâncias a percorrer 
variam consoante a idade dos atletas, indo desde os 1000 metros 
para os infantis até aos 3500 metros para os juvenis e juniores. Os 
alunos participantes revelaram estar bem preparados, pois não foram 
evidenciados problemas físicos nem indisposições.

CORTA-MATO ESCOLAR

Infantil A Infantil B Iniciado Juvenil Júnior

Feminino Inês Carvalho Matilde Melo Marta Figueiredo Joana Rocha ___

Masculino Gabriel Batista Miguel Figueiredo Leandro Soares João Tiago José Clemente

MUITO DESPORTIVISMO, ESFORÇO, EMPENHO E BONS RESULTADOS!
Na tarde do dia 28 de novembro, o grupo de Educação Física realizou mais um 

Mega Atleta. Esta prova é constituída por quatro especialidades do Atletismo: Mega 
Sprinter, uma corrida de 40 metros; Mega Salto, um concurso de salto em compri-
mento; Mega Lançamento, um concurso de lançamento do peso, e Mega Km, uma 
corrida de 1000 metros. 

A participação dos alunos e o seu apuramento para a fase distrital e nacional é 
feita por escalão etário e género. Este ano, na fase escola, participaram 104 alunos 
do 2º e 3º Ciclos e do Ensino Secundário. Para além de incentivar a prática de 
atividade física regular, a criação de hábitos saudáveis de ocupação do tempo livre, 
de combater o sedentarismo e de contribuir para o aperfeiçoamento na modalidade, 
entre outros objetivos, esta prova tinha como propósito final apurar os alunos que 
irão representar o AEPC na fase distrital do Mega Atleta, a realizar dia 8 de março 
de 2019 na pista do Estádio do Fontelo, em Viseu. Segundo o regulamento da prova, 

MEGA ATLETA – FASE ESCOLA
apuram-se os dois primeiros classificados do Mega Sprinter e o primeiro classificado 
nas restantes especialidades, sendo que o Mega Lançamento se destina apenas ao 
escalão etário de iniciados. 

Foi uma tarde de convívio e desportivismo entre todos os participantes, mas 
também de muito esforço e empenho para alcançarem o melhor resultado possível.

Os alunos apurados para representarem o nosso Agrupamento no Mega Atleta 
distrital são:  Inês Carvalho, Rodrigo Lopes, Gabriel Batista, Juliane Carvalho, Beatriz 
Ferreira, Miguel Figueiredo, Mickael Neves, Francisca Silva, Hugo Sousa, Leandro 
Soares, Bruno Soares, Francisco Bernardo, Rodrigo Vitória e Rodrigo Marques.

Oxalá estes alunos consigam atingir bons resultados no Mega Atleta Distrital, 
dignificando mais uma vez o nosso Agrupamento de Escolas!

O Coordenador Técnico do Clube do Desporto Escolar:
Professor António Fortuna
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mação em Contexto de Trabalho (estágio em 
empresa) no presente ano letivo, enquanto os 
restantes retomá-la-ão.

Como novidade estreada há dois anos, no 
que constitui uma mudança que irá estender-
-se gradualmente a todas as qualificações, os 
cursos das áreas de Hotelaria/Restauração e 
Saúde regem-se, em termos de organização 
e de roteiro programático das disciplinas da 
componente técnica, pelas UFCDs – Unidades 
de Formação de Curta Duração do Catálogo 
Nacional de Qualificações, em linha com 
o seu similar europeu, de 25 ou 50 horas, 
substituindo assim o elenco modular definido 
pela ANQEP – Agência Nacional para a Quali-
ficação e Ensino Profissional, que se mantém 
em vigor nas disciplinas das componentes 
sociocultural e científica. 

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

Professor Francisco Guedes, 
Coordenador das Ofertas Qualificantes

OFERTAS FORMATIVAS QUALIFICANTES NO AEPC
A par da oferta formativa do chamado 

regime regular, em que se incluem a educa-
ção pré-escolar, o 1º, 2º e 3º ciclo do ensino 
básico e os cursos científico-humanísticos do 
ensino secundário, o AEPC – Agrupamento de 
Escolas de Penalva do Castelo proporciona 
igualmente outra oferta - o ensino qualificante 
(cursos de educação e formação e profissio-
nais) - que, além da componente de formação/
educação de nível básico e secundário, con-
fere também um nível de qualificação profis-
sional de nível 2 e 4, à luz do QEQ – Quadro 
Europeu de Qualificações, que contribui para 
a elevação da qualificação / profissionalização 
da população que as frequenta.

No presente ano letivo e a funcionarem 
desde setembro último, como verdadeira opção 
para muitos dos nossos jovens para concluírem 
o ensino básico (3º ciclo) e quando concluem o 
ensino básico, temos a seguinte oferta:

1. Um CEF – curso de educação e for-
mação de Cozinheiro(a), de tipo 3 (um ano 
de duração), com 1218 horas de duração, fre-
quentado por 21 alunos, oferta formativa que 

esteve suspensa no ano letivo anterior e que 
é assim reposta para proporcionar aos alu-
nos que a frequentam uma igualdade efetiva 
de oportunidades, consagrando 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. Cursos profissionais, com 3200 horas 
de duração (3 anos):

- Técnico de Restaurante/Bar (1º ano);
- Técnico de Manutenção Industrial – va-

riante Eletromecânica (1º ano);
- Técnico Auxiliar de Saúde (2º ano); 
- Técnico de Eletrotecnia (2º e 3º ano);
- Técnico de Cozinha/Pastelaria (3º ano);
Nos cursos de 1º e 3º ano, em cada ano de 

escolaridade, ambos os cursos se constituem 
como turma única ou agregada nas disciplinas 
comuns aos dois perfis profissionais e como 
turmas separadas nas disciplinas específicas 
de cada perfil. 

Os cursos de 1º ano e o de Eletrotecnia 
– 2º ano iniciarão a componente FCT - For-

No dia 26 de outubro, os cursos profis-
sionais de Técnico Auxiliar de Saúde e de 
Técnico de Cozinha/Pastelaria participaram 
na I Feira Social de Penalva do Castelo, 

promovida pela Santa Casa da Misericórdia 
local, com a realização rastreios de saúde e 
a divulgação/venda de produtos alimentares 
saudáveis, respetivamente.

Em 17 de novembro, no espaço do Forno 
Comunitário de Sangemil, os alunos do curso 
profissional de Técnico de Restaurante/Bar 
asseguraram o serviço de pequeno-almoço 
à comitiva do GAMUS - Grupo de Amigos 
do Museu Grão Vasco, de Viseu, que veio 
descobrir ou redescobrir terras de Penalva. 
Os alunos serviram as iguarias típicas da 
região, como o queijo da serra, os pastéis 

escola viva

de Castendo, o doce da maçã bravo de Es-
molfe e o famoso pão de Sangemil, para além 
das cavacas, das broinhas de batata e dos 
deliciosos caramujos com recheio da maçã 

bravo de Esmolfe, confecionados 
pelos colegas do curso profissional 
de Técnico de Cozinha/ Pastelaria 
e pelo CEF de Cozinheiro(a). 

No dia 18 de novembro, as alunas 
Daniela Correia e Ângela Rodrigues, 
do curo de Técnico de Restaurante/
Bar, participaram no evento “Dia 
Europeu do Enoturismo”, promovido 
pelo Município de Penalva do Cas-
telo na Adega da Corga. Estiveram 
sob a sua responsabilidade a orga-
nização da mesa para a prova de 
vinhos e o serviço de degustação 
dos melhores néctares produzidos 
pela Adega da Corga (colheitas de 
2012, 2013 e 2015) e respetivas har-
monizações com sabores e aromas 
locais, como o queijo e os enchidos, 
num ambiente de degustação único. 

Workshop “Expresso Perfeito”
Na manhã do dia 5 de dezembro, 

na sala de formação de cozinha/pas-
telaria da 

escola-sede, reali-
zou-se um workshop 
sobre o café e suas 
aplicações, por um 
Barista pertencente 
à Academia Delta 
Cafés. Estiveram 
presentes os alu-
nos dos cursos CEF 
e Profissionais de 
Restaurante/Bar e 
Cozinha/Pastelaria. 
O objetivo principal 

OUTROS CONTEXTOS FORMATIVOS NESTE PERÍODO 

foi demonstrar aos alunos como tirar um bom 
café expresso, cuidados a ter com as técnicas 
de preparação e dar a conhecer outras bebi-
das em que o café é o ingrediente perfeito. Os 
alunos participaram ativamente no workshop, 
na preparação de diferentes bebidas e finali-
zação com decoração artística.
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MARCO SOARES, DO 11ºD, 
É O NOVO PRESIDENTE

DA ASSOCIAÇÃO
DE ESTUDANTES

Com o início de mais um ano letivo, a As-
sociação de Estudantes da Escola-sede foi a 
votos, como se costuma dizer, para eleger os 
seus órgãos, o que sucedeu no passado dia 
19 de outubro.

Duas listas apresentaram-se a sufrágio, 
uma liderada pela Tatiana Pais, do 11ºC (lista 
B), e outra pelo Marco Soares, do 11ºD (lista 
J), tendo a campanha eleitoral decorrido de 
forma animada nos dias anteriores. 

Saiu vencedora a lista J, com 42,51% dos 
votos, tendo a lista concorrente obtido 37,65%, 
pelo que se pode concluir que a votação foi 
equilibrada, com as duas listas a obterem 
resultados muito próximos.

A tomada de posse deu-se no dia 24 de ou-
tubro, altura em que os novos elementos dos 
três órgãos assinaram a ata e “se comprome-
teram a desempenhar com responsabilidade 
as funções que lhes foram atribuídas, tendo 
sempre em conta o bom nome e os interesses 
da Associação e da Escola”.

VISITAS DE ESTUDO
Neste 1º período, realizaram-se as seguin-

tes visitas de estudo:
- Contextualizados pelas atividades de for-

mação de disciplinas da componente técnica, 
os formandos dos cursos CEF e Profissional 
de Técnico de Eletrotecnia – 2º e 3º ano, 
visitaram a EduFor Innov@tive Classroom 
Lab, a designada “Sala de aula do futuro” de 
Mangualde, um espaço inaugurado em maio 
de 2016, localizado na Escola Secundária 
local, destinado à formação de professores e 
de alunos em contexto de sala de aula. “É um 
ambiente educativo inovador que desafiará os 
utilizadores e os visitantes a repensar o papel 
da pedagogia, do design e da tecnologia nas 
suas salas de aula”.

- No passado dia 23 de novembro, os for-
mandos das turmas 10ºC (somente curso 
de Manutenção Industrial – variante Ele-
tromecânica), 11ºD e 12ºB (ambas do curso 
profissional de Eletrotecnia) visitaram a 
EMAF2018 (Feira Internacional de Máquinas, 
Equipamentos e Serviços para a Indústria), 
que decorreu na Exponor – Porto.

- No âmbito das 
atividades da discipli-
na de Português e de 
forma a complementa-
rem e consolidarem a 
aprendizagem inerente 
à disciplina, os alunos 
das quatro turmas do 
9º ano deslocaram-se 
até Viseu, na tarde de 
23 de novembro, para 
assistiram à represen-
tação dramática do 
“Auto da Barca do In-
ferno”, obra de estudo 
obrigatório da autoria 
do nosso dramaturgo 
Gil Vicente, e conhece-
rem aspetos da história 
da cidade através da visita guiada à exposição 
“Ícones de Viseu”, patente no novo Museu de 
História local.

- Na tarde do dia 11 de 
dezembro, os alunos das 
três turmas do 5º ano 
cumpriram parte da rota 
de museus do município 
de Viseu, tendo visitado 
o Museu do Quartzo, 
localizado no Monte de 
S.ta Luzia, nos arredo-
res da cidade, junto de 
uma enorme cratera que 
resultou da exploração 
deste minério, o segundo 
mais abundante na Ter-
ra, durante longos anos 
(ver notícia neste jornal).

GREVES AFETARAM ESCO-
LAS DO AGRUPAMENTO
Neste 1º período, algumas greves nacio-

nais fizeram-se sentir entre nós.
No dia 3 de outubro, os sindicatos de Pro-

fessores promoveram uma greve de docentes, 
em protesto pelo não descongelamento total 
do tempo de serviço prestado desde 2009, 
mais concretamente nove anos, quatro meses 
e seis dias (“9A, 4M, 6D”) que os professores 
exigem que sejam contados para efeitos de 
progressão na carreira e que foram congela-
dos na sequência da grave crise económica 
que abalou o nosso País. A adesão foi de 

15%, com uma escola do 1º CEB encerrada 
nesse dia.

Em 26 do mesmo mês, a Frente Comum 
de Sindicatos da Administração Pública 
mobilizou os funcionários públicos para a 
adesão à greve nacional como reivindicação 
pelo aumento dos salários e pela revisão das 
carreiras, situações que estagnaram em 2009. 
Entre nós, a adesão foi de 1,5% e de 39,1% a 
nível do pessoal docente e não docente, res-
petivamente, o que afetou algumas aulas, não 
dadas, e o funcionamento de alguns serviços, 
com restrições.

CEIA DE NATAL DO AEPC
No final do passado dia 14, 

último dia do 1º período letivo, 
decorreu a Ceia de Natal dos 
Docentes e Não Docentes do 
Agrupamento.

Os a lunos  do  CEF de 
Cozinheiro(a) e dos cursos pro-
fissionais de Técnico de Res-
taurante/Bar e de Cozinha/Pas-
telaria, sob a orientação dos 
respetivos formadores-técnicos 
que asseguram a componente 
mais prática do respetivo curso, 
empenharam-se na preparação / 
confeção da ementa, na sua sala 
de trabalho habitual, a sala 4, o 
que se traduziu num excelente 
repasto e momento de convívio e 
de partilha, à volta de sabores e 
iguarias bem familiares e alusivas 
à quadra que atravessamos.

Escola viva

O Magusto da Escola-sede ocorreu no final do dia 9 de novembro 

CONTRAPALCO representou "Auto da Barca do Inferno" para os 
alunos do 9º ano

Alunos do 9º ano exploraram o centro histórico de Viseu
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“O paradoxo do barco de Teseu”

No dia 20 de dezembro e integrado na comemoração 
do Dia Mundial da Filosofia, deslocámo-nos à Biblioteca 
Municipal para participarmos num momento de reflexão 
sobre “O Paradoxo do Barco de Teseu”. 

Esta pequena história conta-nos um episódio da vida 
de Teseu, o qual se deslocou num barco em direção a 
uma ilha, local onde matou um minotauro. O seu povo, 
ateniense, ficou deslumbrado com esse feito e então 
manteve o barco no porto de Atenas. Aos poucos, as 
peças do barco iam envelhecendo e então decidiram ir 
substituindo as peças, até ao ponto de o barco se ter 

DIA MUNDIAL DA FILOSOFIA

A Escola-Sede do nosso Agrupamento 
participou mais uma vez nas Olimpíadas Por-
tuguesas de Matemática (OPM), organizada 
pela Sociedade Portuguesa de Matemática 

(SPM), já na XXXVII edição.
No dia 7 de novembro, realizou-se, pelas 

15h30, a primeira eliminatória.
As OPM contemplam a categoria Júnior para 

o 6º e 7º ano, a categoria A para o 8º e 9º ano e 
a categoria B para o 10º, 11º e 12º ano.

As OPM são um concurso de resolução de 
problemas de Matemática, organizado pela 
SPM com a colaboração da Departamento de 
Matemática da Faculdade de Ciências e Tec-
nologia da Universidade de Coimbra (FCTUC). 
As OPM visam essencialmente criar, incenti-
var e desenvolver o gosto pela Matemática, o 
treino na resolução de problemas, desenvolver 
o conhecimento matemático e detetar voca-
ções precoces nesta área do saber.

Os problemas propostos neste concurso 
fazem sobretudo apelo à qualidade do raciocí-
nio, à criatividade e à imaginação dos estudan-
tes. São fatores importantes na determinação 
das classificações o rigor lógico, a clareza da 

exposição e a elegância da resolução.
Os enunciados das provas, bem 

como as sugestões para a resolução 
dos problemas, estão disponibili-
zados na página http://olimpiadas.
spm.pt/ 

A segunda eliminatória decorrerá 
no dia 9 de janeiro de 
2019, agora apenas para 
os alunos selecionados.

Após duas horas de 
muito trabalho e dedica-
ção, terminado o tempo de 
prova, os nossos “atletas 
olímpicos” foram presen-
teados com um delicioso lanche, 
confecionado pelos seus colegas de 
escola – os alunos do Curso CEF.

Segue-se a lista ordenada dos 
dezoito alunos participantes.

LISTA ORDENADA DE CLASSIFICAÇÕES
Posição Nº Turma Aluno Categoria

1º 7 7ºA Dinis Simão Duarte Santos Júnior
2º 7 7ºC Diogo Albuquerque Oliveira Júnior
3º 7 7ºB Gonçalo Fernandes Almeida Júnior
4º 10 7ºB João Miguel Costa Ferreira Júnior
5º 1 7ºC Afonso de Pina Claro Júnior
5º 15 7ºC Marisa Gouveia Ferreira Júnior
5º 17 7ºB Samuel Costa Oliveira Júnior
5º 20 7ºB Tiago Ferreira Gomes Júnior
9º 11 7ºC Gabriel Alexandre M. Pina Júnior
9º 15 7ºB Rodrigo Lopes Amaro Júnior

1º 3 9ºB Diana Gonçalves D’Amil A
2º 7 9ºB José Manuel Costa A

3º 18 9ºB Tiago Daniel G. Albuquerque A

4º 20 9ºB Tomás Afonso G. Nunes A

1º 11 10ºA Leonardo M. S. P. Gonçalves B
2º 22 10ºA Tiago Melo Rodrigues B
3º 16 10ºA Rodrigo Clemente Cabral B
4º 20 10ºA Rui Pedro Gomes Coelho B

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

tornado todo diferente. 
A grande questão é se, no fim da substituição de 

todas as peças do barco, este continua ser o barco de 
Teseu. 

Depois da análise deste episódio comparámos toda 
esta situação com a nossa identidade! Com todas as 
mudanças físicas e psicológicas continuamos a ser as 
mesmas pessoas ou somos diferentes?

Mesmo parecendo o mesmo barco de Teseu, na 
realidade não foi naquelas tábuas que ele esteve em 
pessoa, o que se conclui que esse não é o mesmo barco.

Ora, associando esta história à nossa identidade, se 
refletirmos sobre esta substituição das tábuas, podemos 

concluir que simbolizam a máscara que nós próprios 
usamos perante a sociedade, para nos sentirmos mais 
aceites em relação aos outros, mostrando, portanto, uma 
imagem de nós próprios que não corresponde à verdade. 

Devemos manter o nosso “eu” e não alterar a nossa 
identidade só para agradar.

Também podemos abordar a questão por outro 
ponto de vista e ponderar que, sendo o mesmo barco 
e que apenas sofreu algumas alterações, podemos 
concluir que existe uma comparação connosco quando 
vivemos a adolescência e passamos por um período 
de mudanças, não só físicas mas também emocionais, 
intelectuais, sócio-culturais e psicológicas, as quais 
interferem diretamente na construção da nossa perso-
nalidade, reforçando a nossa identidade. Não deixamos 
de ser a mesma pessoa, apenas mudaram algumas 
“tábuas” que vão reforçando o nosso “EU”.

Em suma, este mito do “Barco de Teseu” dá que 
pensar e refletir não só sobre nós, tal como nos vemos 
hoje, mas sobre todas as mudanças que fomos sofrendo 
até nos tornarmos no que somos. 

Como jovens adolescentes podemos refletir em 
todos os períodos de mudança que estão aí, num futuro 
que é nosso, mas que é uma incógnita. 

Na minha opinião, toda a gente devia tomar conheci-
mento desta história e refletir um pouco sobre a si próprio. 

Rosa de Albuquerque Sales, 11ºB
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Nada melhor do que a quadra natalícia 
para deixar uma mensagem de esperança.  
Uma mensagem que nos aqueça o 
coração. Uma mensagem que nos guie e 
ilumine o caminho.
Palavras não são nada sem ações.  
Momentos são para ser vividos. Alegrias 
para serem partilhadas.
E a Felicidade, bom, a felicidade conquista-se 
com quem está sempre ao nosso lado em 
todos os momentos.
Feliz Natal.

Delta. O Café da sua Vida
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O “Dia das bruxas”, designado como 
o Halloween, é um evento tradicional e cultural 
que ocorre basicamente em países anglo-sa-
xónicos, com especial relevância nos Estados 
Unidos da América, Canadá, Irlanda e Reino 
Unido. Halloween, originalmente “All Hallows 
Eve” (véspera de Todos os Santos), dá nome 
a um conjunto de crenças e festividades 
oriundas da Irlanda que, ano após ano, junta 
crianças, jovens e adultos na rua, para pedi-
rem “doces ou travessura” (“Trick or Treat”), 
numa noite que se crê ser a das bruxas e de 
outros espíritos malignos.

Com o intuito de transmitir parte da cultura 
anglo-saxónica aos nossos alunos e contri-
buir para o desenvolvimento do seu sentido 

ON 31ST OCTOBER, HALLOWEEN was once more 
celebrated at Penalva do Castelo Secondary School, with the 
2nd contest for the most threatening broomstick. There were 
some scary broomsticks. The 1st prize for the most horrible one 
was awarded to Dinis and the second to Maria, both from 7th A.

HALLOWEEN, 31 de outubro

HALLOWEEN 
2018

estético e artístico, a data foi assinalada nas 
escolas do 1º ciclo do Agrupamento com a 
participação ativa e entusiasmada dos alunos 
do 3º e 4º ano no concurso de trabalhos alusi-
vos ao Halloween. Neste âmbito, realizou-se 
na EBI de Ínsua uma exposição que toda a 
comunidade escolar pôde visitar, no local ou 
virtualmente através do blog de Inglês do 1º 
ciclo “English Corner”.

No dia 31 de outubro, o júri reuniu para 
apurar os três trabalhos de Halloween mais 
originais. A decisão não foi nada fácil devido 
à adesão massiva dos alunos na atividade e 
à grande variedade de trabalhos expostos e 
tão eficientemente executados. O primeiro 
lugar foi conquistado pelas alunas Lara 

Pessoa, Madalena Machado 
e Mariana Melo, da EB1 de 
Roriz, o segundo lugar foi 
alcançado pela aluna Beatriz 
Fernandes, da EB1 de Cas-
telo de Penalva, e o terceiro 
lugar foi atribuído aos alunos 
Luana Gouveia, da EB1 de 
Sezures, Leonardo Nunes e 
Martim Marques, da EBI de 
Ínsua. Aproveitamos este es-

paço para felicitar novamente o empenho de 
todos os alunos participantes, bem como a 
colaboração dos encarregados de educação 
que acompanharam e apoiaram na elaboração 
dos trabalhos.

O tema de Halloween foi ainda abordado 
nas aulas e no clube de inglês (1º e 2º ci-
clo). Foram realizadas diversas actividades, 
tais como: aprendizagem de vocabulário, 
visualização de vídeos com as personagens 
do Halloween, leitura de livros digitais, canta-
ram-se músicas “assustadoras”, brincou-se ao 
“Trick or Treat” e decorou-se a escola.

A professora do GR120 – Inglês, 
Elisabete Ferreira

http://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra_anglo-sax%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra_anglo-sax%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Irlanda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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A propósito da quadra que atravessamos e para 
saber o que pensam as pessoas sobre o Natal, o Clube 
de Jornalismo resolveu promover um inquérito no seio da 
nossa comunidade educativa, tendo colocado as seguintes 
questões:

1. O que significa o Natal  para si?
2. Lembra-se da melhor prenda de Natal que recebeu 

até hoje? E a pior?
3. Na sua opinião, o que é necessário para haver 

mais Natal?

Rosa Figueiredo (Diretora do Agrupamento)
É uma época do ano muito importante. Faz-nos lembrar 

a união entre as pessoas, entre a família também, a paz e 
a concórdia entre todos os seres humanos.

A pior foi não ter recebido nenhuma. A melhor foi a 
primeira boneca que recebi, já era bastante crescida.

É preciso que as pessoas se entendam, se respeitem. 
Não é preciso haver prendas para ser Natal, porque, quan-
do a gente quer, e pode, e se lembra das pessoas, tem 
sempre oportunidade de comprar uma prenda. Penso que 
deveria ser uma oportunidade a ocorrer mais vezes no ano.

Francisco Carvalho (Presidente da Câmara Muni-
cipal de Penalva do Castelo)

1. Natal é um momento de Paz, Amor, Harmonia e 
União, em que a Fé e Esperança tomam conta dos nossos 
corações. Um momento de magia vivido em família, em que 
o sentimento de Alegria reina em todos nós.

2. Nasci e cresci num seio familiar modesto e humilde, 
em que as prendas eram escassas, uma vez que não havia 
muitos recursos económicos. Das boas recordações de 
Natal, que tenho na minha memória, foi quando recebi 
uma bola de futebol. Na altura deveria ter 6 ou 7 anos. Foi 
um momento de grande alegria, que não esquecerei, pois 
encheu o meu coração. Não consigo definir a pior prenda 
de Natal, mas marca-me, isso sim e de forma profunda, 
saber que há Penalvenses que nesta altura do ano não 
têm saúde, outros que não têm possibilidade de estarem 
reunidos com as suas famílias, outros que não têm conforto 
suficiente para terem um Natal Feliz. 

3. A palavra que escolheria para responder a esta ques-
tão seria IGUALDADE. Toda a minha vida, no meu percurso 
pessoal e profissional, tenho trabalhado, todos os dias, para 
combater todos os tipos de desigualdades, por um mundo 
mais justo, em que todos tenham as mesmas oportunidades 
e direitos. No momento em que conseguir alcançar esses 
objetivos, poderei dizer que haverá mais Natal… 

Anselmo Sales (Presidente da Associação de Pais 
do Agrupamento)

O Natal, além de ser um dia comemorativo do Nas-
cimento de Jesus Cristo, o Salvador, é uma época de 
harmonia, de felicidade, de paz e amor. No meu entender, 
é um dia em que as famílias se juntam, para confraternizar.

A melhor prenda que recebi foi uma que os meus filhos 
me ofereceram e o Pai Natal de chocolate que a minha avó 
me dava todos os anos; a pior foi quando tinha 14 anos e rece-
bi, por parte dos meus pais e dos meus tios, material escolar.

O Natal deve ser todos os dias, porque devemos 
partilhar durante todo o ano os valores do Natal, o que 
infelizmente não acontece, quando ouvimos todos os dias 
notícias de atentados, assassinos, guerras. 

Jorge Paixão (Adjunto da Direção do Agrupamento)
É a festa da família, em que esta se reúne.
A melhor prenda de Natal foi um postal que o meu filho 

me trouxe da escola, não pelo postal, mas pelo conteúdo. A 
pior não tenho, porque todas as prendas são sempre boas. 
Quando nos dão alguma coisa é porque gostam de nós.

É necessário que as pessoas sejam capazes de dar 
sem pensar no que estão a receber em troca.

Helena Fernandes (Encarregada dos Assistentes 
Operacionais)

Significa a época da família, embora devesse ser todos 
os dias e não apenas nesta altura. Embora anteriormente 
para mim não tenha sido muito feliz, é normalmente uma 
época feliz para toda a gente.

A melhor foi o nascimento do meu filho; a pior, não 
sei distinguir…

As pessoas serem solidárias, haver uma sociedade 
mais humana, que o Homem construísse um mundo melhor.

Patrícia Machado (Assistente Operacional)
Continua a ser uma época muito especial, muito má-

gica, de amor e família reunida.
A melhor prenda foram todas. Portanto, se tudo é bom, 

não há nenhuma pior.
Mais Natal durante todo o ano, amor, compreensão e 

respeito entre todos.

Pedro Teixeira (Assistente Técnico)
Significa, acima de tudo, a Festa da Família, os mo-

mentos em que encontramos pessoas que já não vemos 
há muito tempo e é uma época de muita paz e amor para 
todos.

A pior, não sei. Há uma época que nos fascina, que é 
enquanto somos crianças, em que vivemos intensamente 
esta época, a partir de mitologias criadas a partir da religião, 
são os momentos que recordo com bastante carinho.

Que haja mais compreensão entre as pessoas, que 
se acabem com todas as guerras, porque, nos moldes em 
que está o mundo, não podemos esperar nada de bom. 
Temos que ser todos a colaborar.

José Maria Quadros (Assistente Operacional)
O Natal é para comemorar o nascimento de Jesus 

Cristo.
A pior foi passar o Natal sem os meus filhos. A melhor 

foi quando era criança: um carrinho, uma bola de futebol, 
uns bombons…

Mais solidariedade.

Teresa Barral (Professora do 3º CEB e Secundário)
Tempo para estar com a família, para trocar presentes, 

comer coisas boas e descansar.
A pior, nunca tive. Prendas são sempre boas. A melhor 

foi uma mesa de bilhar que recebi, juntamente com os 
meus primos.

As pessoas mostrarem-se dispostas a estarem umas 
com as outras, sem aparelhos que impeçam as relações 
entre elas.

Elizabeth Cancelas (Professora do 3º CEB e Se-
cundário)

Aquilo que desejaria que fosse o quotidiano de todos 
nós. Uma quadra que nos lembra, em particular, os nossos 
familiares e amigos, bem como aqueles que nada têm. 
Fala-se muito no caráter mercantilista da época, é certo. 
Mas talvez constitua também, por mais simples que sejam 
os presentes, a alegria da dádiva e da partilha.

A pior, o Natal de 1975, quando, após o regresso 
definitivo de Angola, me vi privada de tanto. A melhor 
acontece todos os anos, ou antes, todos os dias, com o 
imenso carinho que me dedicam e que retribuo.

Que o brilho das iluminações natalícias se prolongue, 
todo o ano, no coração das pessoas.

Paulo Pires (Professor do 3º CEB e Secundário)
O Natal não se confina ao dia propriamente dito, mas à 

festividade no seu todo. O que mais importa é o encontro fa-
miliar, pois junta elementos que só se encontram nesses dias.

Não me recordo da melhor prenda nem da pior. Penso 
que, a partir de uma certa altura da vida, as prendas são 
mais imateriais do que materiais. Para quem tem filhos, é 
visto noutra perspetiva. Interessa mais o dar que o receber.

O que interessa é o relacionamento entre as pessoas. 
Apesar de todo o ambiente que se cria em volta desta qua-
dra, relembro que nem todas as pessoas têm as mesmas 
condições para festejar, o que me entristece.

Maria Manuel (Educadora de Infância)
É uma época festiva, que deveria ser de família, de 

paz, de harmonia.
As prendas são sempre boas. Nunca tive “A pior”.
Que as pessoas se dessem melhor umas com as ou-

tras, que houvesse mais honestidade, verdade e amizade, 
e assim seria todos os dias Natal.

Ana Paula Lucas (Educadora de Infância)
É a época da família, da união, de todos estarem juntos.
Não tenho nenhuma recordação específica de prendas 

de Natal. Não é importante para mim o objeto, mas estar 
junto das pessoas de quem gosto mais.

Deve haver menos apelo ao consumo e maior gosto 
por as pessoas estarem juntas.

Cristina Santos (Professora do 1º CEB)
Significa o encontro dos familiares e também um 

momento de reflexão sobre aquilo que se viveu durante o 
ano e o que queremos para o próximo.

As melhores prendas de Natal foram certamente 
quando era criança, em que recebia chocolates, coisa que 
agora é normal. Mas à época não. Acho que nunca tive 
nenhuma prenda que fosse má.

Vermos a festa do Natal de uma perspetiva menos 
consumista e mais como família e união.

Márcia Figueiredo (Professora do 2º CEB)
É um estado de espírito. É uma época em que olhamos 

para trás, vemos as pessoas que estiveram na nossa vida 
(familiares e amigos) e que já não estão presentes, olhamos 
para os mais novitos e pensamos como irá ser daqui a uns 
Natais... É viver em família.

Acho que foi uma boneca que falava e que se movia.
É preciso darmos um pouco mais de nós próprios e 

não apenas presentes materiais.
Sara Castro (Professora do 2º CEB)
Essencialmente o encontro com a família.
Não tenho ”A pior prenda”. Gostei de tudo. Nunca 

tive prendas caras, mas o que tive foi desejado por mim 
e combinado com a minha mãe e com as pessoas que 
tinham intenção de me dar.

Tem que haver mais compreensão entre as famílias, 
para se poderem juntar, porque há sempre semelhanças, 
físicas ou psicológicas, que nos aproximam, que nos unem, 
como pessoas e como família.

Paula Matos (Assistente Operacional)
Em termos religiosos, significa a celebração do nas-

cimento do Menino Jesus. Significa também a reunião da 
família, a troca de prendas e, principalmente, havia de ser 
Natal todos os dias.

Não me recordo de receber prendas, ultimamente.
As pessoas serem mais solidárias umas com as outras, 

mais honestas, verdadeiras, haver mais amor e paz no 
mundo inteiro. 

Gracinda Martins (Assistente Operacional)
Uma época festiva, que deveria ser de família, de paz, 

de harmonia, mas, infelizmente, nem sempre é assim.
Eu gosto sempre das prendas todas e nunca tive a pior. 
Que as pessoas se dessem melhor umas com as 

outras, que houvesse mais honestidade, mais verdade, 
mais amizade, e assim seria Natal todos os dias.

Clube de Jornalismo

O NATAL E OS SEUS SENTIDOS
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                                        PORQUE É TEMPO DE NATAL, DESCOBRE NA SOPA DE LETRAS O LÉXICO SOBRE O TEMA.  
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                                                                                                    Clube de Jornalismo (Francisco Romão e Leandro Soares, 8ºA) 
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N O R N E J J I A C O N V I V I O N O P B Q R O S T U V A E 
A C R B T U I D I D L F F E D C O I A N E O I N K L M N O I 
T R E N O K L A Q R O Q R S T U V W X Z L W A E T U I B A R 
A L T E W A W R I I N M O S S P I D B B E R R C A B C D D O 
L A B C D E F I G H R I J K L M N O P Q M N O O R W A B C T 
A B M N O T A E Y A E A L E G R I A A B C D E F G S H U L O 
T A R O Q Q A D U T I M E N I T P O L A F L A D W O O P A P 
U Y T O P L E A D C A B H N E I O C P A U L Y E Y G L W A E 
P Y W E R S A D E I T G N H J D U I O P R E E W S A S F B F 
A B C G R J D E H G F D S U P I O E W S E S S N N M A W A V 
H A T E I G O P S A X C A X V A X N A X M A Y E Y E T U C V 
M A A S F A T P U E P N A B C Y U I W S Q M L V Q S R S A S 
Q T I R S C H A M I N E H J I K L M N O P O Q E R I S T L A 
A B N C D E A Z F E A M N O I P E T A C A R K A G E K O H A 
M A O M A N E R O I T P T Y O V A E S T A V S X X R Y Y A C 
B E M I R A P E R O A M A T E C D F V A E I O U P P I X U E 
P E R U P M O S S A L A B C D E F G N Q R S T U V X Z A Z S 
R E A S O T I Z E B N M J E B P I E P O L L B B A S E T A R 
M A H M A T J A E U I O P J L L R A C F I E T Y B H A B A N 
A B C D E F G E M N O P Q R S T U E V X Z H I J O P Q R S T 
T U V X Z A B C S A B C D E F G H I S P Q R S T U V X Z A B 
H A B A T A H A W U U P I L H M A E W E P Q R S A B A J E M 
E S T A M V S U I N S B E R TY A E U C A N T I C O S Z S E D 
M A N D E G I M N I L H O I R S E E R W W T A B C D E F G H 
N U T F G I E W P A Z M N U I T Y V E R F S E R S T N I A M 
F I L H O S Y A Y O Y U N O P R A B A N A D A S A M E T A R 

SOPA DE LETRAS DE NATAL - SOLUÇÕES 

P                 F A M I L I A      P 
A   L U Z E S                      I 
I       O                      N 
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                     A  E     C  
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  A             P  E             
  H    J          R              
       E          E             
        S          S            
         U          E           
         N S        C A N T I C O S     
         I            T         
        P A Z            E        
F I L H O S    O      R A B A N A D A S       

 SOPA DE LETRAS DE NATAL - SOLUÇÕES

Branco Vermelho Verde Azul

Rosa Castanho Amarelo

PINTA OS ESPAÇOS DE ACORDO COM
ESTAS INSTRUÇÕES

No âmbito do Plano Anual de Atividades, o grupo 230 (Matemática 
e Ciências Naturais) organizou uma visita de estudo, no dia 11 de 
dezembro, para os alunos do quinto ano de escolaridade, ao Museu 
do Quartzo, em Viseu.

A partida deu-se por volta das 13 h e 30 minutos rumo ao Monte de 
Santa Luzia, onde foi construído este Museu idealizado pelo conceituado 
geólogo Galopim de Carvalho.

Os alunos puderam, com esta visita, aprofundar conhecimentos ad-
quiridos nas aulas de Ciências, nomeadamente sobre rochas, minerais 
e, em particular, sobre o quartzo.

Durante a visita guiada, os alunos observaram vários minerais à 
vista desarmada e, também, ao microscópio. Puderam, ainda, usar 

alguns monitores para fazerem atividades 
interativas sobre a formação das rochas, as 
caraterísticas dos minerais e sobre a forma-
ção do quartzo. O segundo piso foi aquele 
que os alunos mais gostaram, pois ficaram 
a conhecer os minerais que estão presentes 
nos mais diversos objetos existentes nas 
nossas casas, tais como: frigoríficos, tele-
visores, pasta de dentes, medicamentos, 
termómetros, relógios e outros.

De regresso à escola, por volta das 
16 horas e 30 minutos, os alunos mani-
festaram-se muito satisfeitos com a visita 
de estudo! Os professores, que os acom-
panharam, enalteceram o empenho e o 
comportamento por eles demonstrados e 
consideraram que os objetivos pretendidos 
foram alcançados.

Os professores de Ciências Naturais
do 2º CEB

VISITA DE ESTUDO AO 
MUSEU DO QUARTZO
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Oração de Taizé
A comunidade de Taizé (França) assume a vida em ação/contemplação, um dinamismo que surgiu do sonho 

do Irmão Roger, para quem o essencial da vida era criar um espaço “onde a bondade do coração e a simplicidade 
estivessem no centro de tudo”. 

O sonho concretizou-se nesta comunidade ecuménica, onde jovens dos quatro cantos do mundo são desafiados 
a viverem uma semana fundada e realizada no Evangelho, através da vida em comunidade, partilha, simplicidade, 
oração e silêncio. 

Desde há alguns anos que esta experiência tem sido vivida pelos alunos da nossa comunidade educativa, de 
tal forma que se tem revelado como um caminho marcante no seu percurso formativo. 

Com o intuito de trazer um pouco desta experiência marcante de Taizé para a comunidade local, os alunos de 
EMRC do 11º ano empenharam-se na preparação e realização de um momento de oração / reflexão e silêncio, ao 
estilo de Taizé, que ocorreu na noite de 23 de novembro, na igreja da Misericórdia de Penalva do Castelo. Este 
encontro contou com grande adesão por parte da comunidade educativa e local. Foi um momento marcante para 
todos os participantes e muito gratificante para quem o preparou. 

Agradecemos a colaboração de todos.  Os alunos do 11º ano e o professor de EMRC

O final deste 1º período escolar 
ficou assinalado, mais uma vez, 
pela realização de sexta edição do 
Concerto Natalício de Solidariedade 
a favor dos Bombeiros Voluntários 
de Penalva do Castelo.

A noite do passado sábado, dia 
15, ganhou mais luz com o envolvi-
mento do nosso Agrupamento e da 

Comunidade Educativa que o envol-
ve numa atividade que somou novo 
êxito e se vai afirmando no calendário 
local de eventos, não só pela elevada 
participação dos “artistas” (alunos 
da educação pré-escolar, do 2º CEB 
e os do 7º ano que frequentam o 
ensino articulado da Música), mas 
também pela adesão em massa do 

público, onde se destacavam os pais 
/ encarregados de educação e outros 
familiares dos alunos participantes.

Todos comungaram do mesmo 
espírito de solidariedade a favor dos 
nossos “soldados da paz”, dando 
assim mais sentido à quadra que 
atravessamos.  

VI CONCERTO NATALÍCIO DE SOLIDARIEDADE
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