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No âmbito do Plano Anual de Atividades, a 
professora de Inglês do 1.º ciclo lançou o concur-
so Bee Smart Contest, na segunda semana de 
junho, com a participação de todas as turmas do 
3.º e 4.º ano de escolaridade do Agrupamento de 
Escolas de Penalva do Castelo. 

O concurso apresentava-se sob a forma de um questionário (“Quiz”) 
baseado nos conteúdos lecionados ao longo do ano letivo em cada 
ano de escolaridade, com recurso à plataforma Kahoot e aos tablets. 
Em pares, os alunos escolhiam uma das quatro respostas disponíveis 
o mais rapidamente possível. Depois, os pontos eram atribuídos de 
acordo com o número de respostas corretas às questões colocadas 
e a rapidez. 

O Bee Smart Contest envolveu todos os alunos numa atividade 
lúdica na qual puderam mobilizar os conhecimentos adquiridos na lín-
gua inglesa. Foi uma forma de desenvolver o gosto pela aprendizagem 
e estimular o espírito de equipa e competição saudável.

A participação ativa e entusiasmada dos alunos foi, sem dúvida, 
motivo para se pensar numa 2.ª edição para o próximo ano letivo e, 
claro, com a presença dos famosos Jelly Beans para adoçar a boca 
no final (Yummy! Yummy!). 

Felicitamos todos os participantes e recordamos, neste espaço, os 
vencedores em cada ano de escolaridade.

3.º Ano 4.º Ano

1.º lugar
Martim Duarte Pereira
Simão Duarte Pereira

E.B. de Ínsua

Diogo Luís Costa
Leonor Almeida Pereira
E.B. Castelo de Penalva

2.º lugar
Leonor Lopes Gomes

Mafalda Fernandes Almeida
E.B. de Ínsua

Pedro Miguel Marques
Rodrigo Sousa Silva

E.B. de Ínsua

3.º lugar
Rodrigo Saraiva Martins

Tiago Costa Albuquerque
E.B. de Ínsua

Guilherme Ricardo Lopes
Samuel Sales Silva

E.B. de Ínsua

Muitos parabéns a todos os alunos!

CALENDÁRIO GERAL DE 
EXAMES DO ENSINO SE-
CUNDÁRIO / ACESSO AO 
ENSINO SUPERIOR 2019

1. De 17 a 27 de junho: 1ª fase dos exames nacionais (a 5 de julho, 
componente oral das provas de língua estrangeira);

2. 12 de julho: afixação das pautas de resultados dos exames da 1ª 
fase;

3. 12 a 16 de julho: inscrição para a 2ª fase dos exames nacionais;
4. De 18 a 23 de julho: 2ª fase dos exames nacionais (a 31 de julho, 

componente oral das provas de língua estrangeira);
5. De 17 de julho a 6 de agosto: apresentação da candidatura ao 

ensino superior – 1ª fase, incluindo a candidatura eletrónica;
6. 5 de agosto: afixação das pautas de resultados dos exames da 

2ª fase;
7. 9 de setembro: divulgação dos resultados da 1ª fase da candida-

tura ao ensino superior;
8. De 9 a 20 de setembro: apresentação da candidatura ao ensino 

superior – 2ª fase;
9. 26 de setembro: divulgação dos resultados da 2ª fase da candi-

datura ao ensino superior;
10. De 3 a 7 de outubro: apresentação da candidatura ao ensino 

superior – 3ª fase;
11. 11 de outubro: divulgação dos resultados da 3ª fase da candi-

datura ao ensino superior.

OS CAPITÃES DE ABRIL
Tinham no olhar a mesma direção,
aqueles militares sem sono e sem medo.
No rosto tinham a mesma expressão
e, dentro do peito, o mesmo segredo.
Preparados para tudo, até morrer,
armaram de esperança o coração.
Gritaram, silenciosamente, “Vencer”,
saíram ao encontro da revolução.
Havia entre eles muita cumplicidade.
Todos separados, todos unidos.
Todos juntos na mesma vontade,
num amanhecer em tons coloridos.
Lutando com a força da razão,
deixaram mudas as suas espingardas.
Nasceram cravos nas armas e na mão
e em muitos bolsos das suas fardas.
Como eu dessa noite me lembro bem,
o que eu sentia forte dentro de mim!
O meu coração estava com alguém
que lutava no momento por um fim.
E na manhã seguinte florescia
em todos os lugares a liberdade.
Na alma do povo, a democracia,
no coração de todos, a verdade.
E os militares, os capitães de Abril,
armados de coragem e valentia,
deixaram Portugal cor de anil,
da cor da liberdade e da alegria.

Fátima Carneiro

MATRÍCULAS NO 10º ANO:
15 de julho, entre as 14h00 e as 16h00

EDITORIAL
Mais um ano letivo termina e com ele fica para trás uma imensa azáfama 

diária: o cumprimento de novas regras, horários, estudos e trabalhos, que 
marcaram uma etapa muito importante na vida de todos os intervenientes da 
nossa comunidade escolar. 

Tudo o que fizemos foi fruto do trabalho e empenho de todos, sem esquecer 
ninguém: alunos, professores, assistentes operacionais, pessoal administrativo, 
direção, pais, encarregados de educação e restante comunidade em geral. 

Cada um levará um turbilhão de imagens de experiências vividas e par-
tilhadas, que fizeram deste ano letivo um ano único, como todos os outros! 

Na hora de seguir em frente, é importante agradecer a todos o quanto 
tornaram possível a concretização de tantos projetos e sonhos e desejar-lhe 
uma ótimas e merecidas férias.

Para setembro cá estaremos cheios de uma esperança que quase milagrosa-
mente se renova, prontos para encarar novos desafios, abrir novos horizontes 
e concretizar novos sonhos e projetos, porque acreditamos que a nossa missão 
é única e é a mais importante de todas.

A Diretora
Rosa Figueiredo 

- Cursos científico-humanísticos:
• Ciências e Tecnologias
• Línguas e Humanidades

- Cursos Profissionais:
• Técnico de Cozinha/Pastelaria
• Técnico de Electrónica, Automação
e Instrumentação
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No âmbito das atividades do Departamento 
Curricular de Ciências Sociais e Humanas, 
disciplina de EMRC, decorreu, no passado dia 
7 de maio, no auditório da escola-sede, uma 
conferência sobre tráfico de seres humanos.

No âmbito das Comemorações do 25 de 
Abril e no cumprimento do Plano Anual de Ati-
vidades do Departamento de Ciências Sociais 
e Humanas, decorreram várias atividades 
destinadas a toda a comunidade escolar.

Esteve patente ao público, no átrio do 
bloco administrativo da escola-sede, uma 
exposição de cartazes alusivos ao 25 de Abril, 
da Associação 25 de Abril, que fazem parte 
do património do Agrupamento de Escolas de 
Penalva do Castelo.

No âmbito das atividades realizou-se 
uma conferência / debate no auditório da 
escola-sede, com duas sessões, tendo como 
público-alvo 150 alunos do 6º, 9º, 10º e 12º 
anos, com a participação do coronel José Ade-
lino Mota e Castro Carneiro, que comandou 
as tropas libertadoras, no Porto, no dia 25 de 
abril de 1974, tinha, então, 28 anos. Tem as 
suas origens no concelho de Sernancelhe, 
cuja Câmara Municipal lhe atribuiu a primeira 
Medalha de Ouro atribuída a um munícipe. Foi 
também membro-fundador da Associação 25 
de Abril.

Nesta conferência aconteceu História na 
1ª pessoa, pudemos conhecer aspetos da 
guerra colonial, que só os atores conhecem, 
nomeadamente em Angola, onde a partir de 
1967 o coronel Carneiro esteve em serviço mi-
litar e comandou uma companhia. Falou-se de 

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL DE 1974
45º Aniversário | 1974 - 2019

guerra, de morte, de soldados marcados para 
toda a vida no corpo e na alma pela guerra 
colonial, mas também de outras vertentes da 
ditadura fascista, como a falta de liberdades, 
as discriminações na família, no trabalho e 
na restante sociedade portuguesa do antes 
do 25 de Abril, as injustiças, 
as tristezas e o sofrimento.

Finalmente, foi também 
transmitida a alegria da Li-
berdade conquistada no 25 
de Abril.

Os alunos colocaram 
questões, tendo assim opor-
tunidade de terem uma aula 
viva de Cidadania e História.

Este colóquio contou 
com um momento especial 
de poesia, dedicada ao 25 

de abril, da autoria da Dr.ª Fátima Carneiro e 
declamada por si própria, cujo poema pode 
ser lido na página anterior.

A coordenadora do departamento de CSH 
Isabel Nogueira

A ação de sensibilização teve como ora-
dora a Dr.ª Ana Figueiredo, especialista na 
área do tráfico de seres humanos, ao nível 
da prevenção, sensibilização e informação, 
e atualmente coordenadora do projeto “Mer-

cadoria Humana 3”. O projeto tem 
como missão prevenir, sensibilizar 
e informar grupos e públicos mais 
vulneráveis sobre o tráfico de seres 
humanos, em particular o tema da 
exploração laboral, bem como res-
ponsabilizar e alertar para os deveres 
cívicos enquanto crime público.

Os objetivos da sessão centraram-
-se, sobretudo, na interpretação do 
conceito de tráfico de seres humanos; 
reconhecimento do carácter criminoso 

do tráfico de seres humanos; na promoção 
da consciencialização e reconhecimento do 
fenómeno, de modo a prevenir o aliciamento; 
saber como atuar e quem contactar em caso 
de possível situação de tráfico.

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE
TRÁFICO DE SERES HUMANOS
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No início deste ano letivo, ficámos a 
saber que iríamos ter uma disciplina nova, 
Cidadania e Desenvolvimento. Nessa 
disciplina, que funciona por turnos, a 
professora apresentou-nos vários temas 
que poderíamos explorar/trabalhar, dos 
quais tínhamos que escolher dois.

O 2º turno escolheu a Educação 
Ambiental e, dentro deste, a questão dos 
animais abandonados. Quando chegou a 
vez do 1º turno, decidimos dar continui-
dade a este tema e por isso passou a ser 
um tema de toda a turma. Só no segundo 
tema é que escolhemos opções diferentes.

Decidimos realizar uma campanha de 
recolha de alimentos durante o mês de 
Maio, para depois serem entregues numa 
instituição que recolhesse animais aban-
donados. Surgiu a ideia dessa instituição 
ser a GRUMAPA, em Mangualde, porque 
uma colega nossa tinha adotado lá a sua 
cadela Leonor.

E pusemos mãos à obra: fizemos 
cartolinas, panfletos e cartazes a apelar à 
doação de ração e alimento para animais. 
Todo esse material foi exposto pela Vila, 
em cafés, na Biblioteca, supermercados 
e outras lojas.

Na escola tínhamos o nosso quartel 

escola viva

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO: UMA NOVA DISCIPLINA

Pela Vitória, pelo Gaspar, pela Madalena...
e por todos aqueles que ainda aguardam um lar responsável que os adote

Neste ano letivo, tivemos uma 
disciplina nova - Cidadania e De-
senvolvimento.

Nesta disciplina, a professora 
apresentou-nos vários temas que 
podíamos trabalhar e fomos nós 
que escolhemos aqueles que 
mais gostámos.

Nós, os alunos do 7ºA, tivemos 

a d isc ip l ina 
durante o ano 
todo, a turma 
toda junta. 

O primeiro 
tema que es-
colhemos foi a 
Igualdade de 
Género. Nes-
te tema, foram 
formados “ca-
sais” na turma 
e cada casal ti-
nha à sua res-
ponsabilidade 
um filho/a que 
era um boneco 
a quem demos 
nome, que foi 

passando por várias fases e que 
metade da semana passava com 
a “mãe” e a outra metade com o 
“pai”. Tínhamos que anotar tudo 
num pequeno diário que depois 
líamos e debatíamos na aula de 
Cidadania. Os nossos “filhos” 
começaram por ser bebés e 
acabámos a prever como seria a 

sua vida adulta. Tínhamos uma 
madrinha que em cada semana 
acompanhava e ajudava um 
“casal”. 

Para segundo tema, escolhe-
mos a Sexualidade. Começámos 
por colocar as nossas dúvidas e 
questões de forma anónima numa 
caixa. Depois, o Enfermeiro Luís 
veio durante duas aulas esclare-
cer as nossas dúvidas. Por fim, 
fizemos um trabalho de grupo que 
apresentámos sobre a temática.

Nós, o 7ºB, funcionámos por 
turnos. Tivemos um projeto co-
mum da turma que foi o projeto 
da Reflorestação de Vouzela, 
concelho severamente atingido 
pelos incêndios de outubro de 
2017. O 2º turno fez ainda carto-
linas sobre o evento e o 1º turno 
uma maquete onde estava repre-
sentado o antes e o pós incêndio. 
Como segundo tema, o 1º turno 
optou pela Segurança Rodoviária 
e elaborou uma apresentação em 
powerpoint sobre esta temática. 
O 1º turno optou pelos Direitos 

Humanos e elaborou um globo 
onde fixaram os Direitos Huma-
nos relativos aos seus números.

Nós, o 7ºC, fizemos cartolinas, 
panfletos e folhetos para um 
projeto comum da turma que foi 
a angariação de alimentos para 
animais abandonados. O que 
conseguimos recolher foi entre-
gue na instituição Grumapa, em 
Mangualde.

O 1º turno trabalhou ainda os 
afetos, dentro da Sexualidade, 
através da escrita de um sema-
nário. E o 2º turno optou pela 
temática da Igualdade de Género, 
dando “vida” a um manequim, 
vestido metade de forma mais 
feminina e a outra metade de 
forma mais masculina, contendo 
a seguinte mensagem: “Um mun-
do de igualdade não é feito de 
pessoas iguais, mas de pessoas 
com direitos iguais para serem 
diferentes.” Rosana Hermann

Cidadania e Desenvolvimento, 
7ºA, B e C

central, onde íamos guardando 
os donativos de quem ia parti-
cipando. Sabemos que alguns 
colegas nossos de outras tur-
mas da escola o fizeram. Muito 
obrigado!

A Carolina Almeida, repre-
sentante do partido PAN em 
Viseu, andando por terras de Pe-
nalva, reparou numa das nossas 
cartolinas num café e quis saber 
mais sobre o nosso projeto. Nes-
se mesmo dia, depois de esclarecida pela 
nossa professora, publicou na sua página 
pessoal do Facebook uma notícia sobre 
nós, o que nos deixou muito orgulhosos. 
A nossa professora respondeu ao post 
que ela fez.

No passado dia 5 de junho, fomos 
finalmente entregar à Grumapa o que 
tínhamos conseguido juntar. Não foi um 
resultado mau, mas claro que nós gos-
taríamos que tivesse sido muito mais...

A escola disponibilizou o transporte 
através da Câmara Municipal (muito 
obrigado a ambas), e lá fomos ter com 
cerca de 70 patudinhos, que só queriam 
miminhos e festinhas.

As senhoras que trabalham na ins-

tituição e que são umas verdadeiras 
HEROÍNAS ficaram contentes com a 
nossa presença e com a nossa oferta. 
Nós pudemos interagir com os animais, 
só apetecia trazê-los todos para nossas 
casas. A turma foi representada por cinco 
alunos e foi também a nossa professora. 
Uma aluna da turma leu umas palavras 
escritas por ela, 
à chegada, pa-
lavras sentidas e 
com muito signi-
ficado.

Foi um mo-
mento pleno de 
significado, muito 
emotivo...

F i c a  u m 
apelo: podem 
ser sócios da 
GRUMAPA por 
apenas 20 euros 
por ano e assim 
ajudar aqueles 
an imais ,  que 
tal como tantos 
outros precisam 
muito de ajuda.

F i c a m  o s 

contactos: 919899768; email: grumapa-
mangualde@gmail.com 

Agradecimentos: Intermarché de Pe-
nalva e do Sátão, Pingo Doce do Sátão e 
a todos que contribuíram com donativos.

Turma 7ºC, disciplina de
Cidadania e Desenvolvimento
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GALA DOS 
ALUNOS DA 
EBI ÍNSUA

“Boa tarde a todos!
Chegámos ao fim de mais um ano letivo. 

Trabalhámos muito em todas as disciplinas, 
mas também nos divertimos com todos os 
concursos e jogos matemáticos que fomos 
realizando ao longo do ano. Também realizá-
mos atividades muito interessantes no âmbito 
da disciplina de Expressões Artísticas.”

Assim começava a gala dos alunos da EBI 
de Ínsua, que decorreu no passado dia 14 de 
junho, dinamizada pelos alunos das turmas 
B e C do 5º ano, na disciplina de Expressões 
Artísticas, onde se procedeu à entrega dos 
prémios conquistados pelos alunos do 2º ciclo, 
nos vários campeonatos de jogos matemáti-
cos que decorreram ao longo do período, bem 
como do “Canguru matemático”. Também 
foram entregues prémios aos vencedores 
dos alunos do 5º ano que participaram no 
concurso em que tinham de redigir uma carta 
a um familiar, no sentido de alertar para os 
malefícios do tabaco. 

As alunas Cristiana Correia, do 9ºC (acom-
panhada pelas alunas da AEC do 2ºA), e 
Beatriz Pais, do 6ºD, também participaram, 
tendo interpretado três lindas canções com 
muita emoção.

Para alegrar a festa e transmitindo uma 
linda mensagem a todos os presentes, o aluno 
Maurício Rodrigues, do 5ºB, interpretou dois 
Raps musicais, um deles acompanhado pelo 
colega da turma Lucas Gouveia, emoldurados 
pelo coro formado pelos alunos do 5ºB e C e 
pelas dançarinas do 5ºB.

Foram várias as coreografias apresenta-
das pelos alunos do 5º B e C, os quais trei-
naram com muito ritmo e dedicação ao longo 
de todo o ano.

Fica aqui um agradecimento especial aos 
professores de Expressões Artísticas que, em 
conjunto com os seus alunos, alegraram este 
último dia de aulas.  

Professora Márcia Figueiredo

No passado dia 3 de junho, a turma A do 5.º ano, 
apresentou a peça de teatro “Ser criança é…” aos 
alunos do 1.º ciclo e Pré-Escolar do Agrupamento 
de Escolas de Penalva do Castelo.

A atividade resultou no produto final de uma 
articulação curricular de várias disciplinas que 
trabalharam o domínio “Direitos Humanos”. Em 
conjunto com a Comissão de Proteção de Crianças 
e na disciplina de Cidadania foi trabalhada a peça 
de teatro que abordava de forma criativa a especi-
ficidade dos direitos da criança. 

No dia 4 de junho, os alunos da 
educação especial da escola-sede 
estiveram no lar da Santa Casa da 
Misericórdia a representar uma peça 
de teatro intitulada “A que horas pas-
sa o autocarro?”. 

O tema abordava uma cena do 
dia-a-dia relacionada com as vivên-
cias das pessoas idosas. Este foi um 
dos motivos que levaram os alunos 
a escolher este local e o seu público 
para a dramatização da peça que foi traba-
lhada e encenada ao longo do ano letivo. Os 
adereços (cenário, som e vestuário) foram 
preparados pelos alunos e professores da 
educação especial. Salienta-se o excelente 
desempenho dos alunos que estiveram sem-

Teatro “SER CRIANÇA É…”

Dramatização de uma peça de teatro 
pelos alunos de educação especial

pre motivados na realização desta atividade. 
Foi uma atividade bastante enriquecedora, 

de partilha entre duas gerações, tendo pro-
porcionado aos presentes um momento de 
alegria e diversão. A instituição acolheu com 
agrado e satisfação esta iniciativa, prestando 

o apoio necessário para a concre-
tização da mesma. 

O Departamento Curricular 
de Educação Especial deixa um 
agradecimento especial a todos 
os que contribuíram para que esta 
atividade tenha decorrido com 
sucesso.

O Departamento da
Educação Especial

Como a turma do 5.ºA é do ensino articulado, 
foi pedida também a colaboração ao Conservatório 
de Música, que gentilmente colaborou na escrita e 
ensaio da música instrumental circense.

A peça apontava para valores de igualdade e 
de justiça social e visava que cada aluno e a turma 
em si coletivamente desenvolvessem atitudes e 
comportamentos cívicos. O objetivo parece ter sido 
atingido e transmitido com graça aos mais petizes.

Professora Júlia Carvalho
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ONDE PARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS?
A Escola-sede regista 32 anos de funcionamento e várias têm 

sido as fornadas de alunos que por aqui passaram e fizeram o seu 
percurso escolar. 

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

Após a estreia desta secção na edição nº 44 do PENA JOVEM, 
em abril de 2007, há precisamente 12 anos, coube agora a vez a 
uma ex-aluna que, após o cumprimento do 1º ciclo na ex-escola 
primária da Vila, desenvolveu aqui o seu percurso do 5º ao 12º 
ano, entre os anos letivos de 1989/1990 e 1996/1997, tendo fre-
quentado e concluído o ensino secundário, no curso de carácter 
geral do agrupamento 4 – área de Humanidades.

Seguiu-se o ensino superior, com a licenciatura em Pintura, 
na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, concluída 
em 2003, a que se seguiu o Mestrado em Curadoria, concluído em 2005 na mesma 
faculdade, e o Doutoramento em Filosofia, subárea de Estética e Filosofia da Arte, 
com a tese intitulada “Do escondido. Santo Agostinho e os limites da estética.”, entre 2008 
e 2012, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Desde 2015 e até à atualidade, exerce a atividade profissional consultora (“Seniorkonsu-
lent”) no 22. juli-senteret em Oslo, capital da Noruega, onde reside, bem como é membro do 
Núcleo de Pesquisa em Pintura e Ensino (NUPPE) da Universidade Federal de Uberlândia, 
no estado de Minas Gerais, no Brasil, e do Centro de Filosofia da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa.

Referimo-nos a Ana Rita Almeida Araújo Francisco Ferreira, que nos visitou no pri-
meiro dia deste 3º período, aproveitando o seu regresso à terra e ao país-natal para 
passar a quadra pascal.

A nossa ex-aluna de 
hoje, quando ingres-

sou no 5º ano, na 
Escola C+S

- Concluído o 1º Ciclo, ingressou na 
atual escola-sede do agrupamento, ex-
-escola C+S, onde permaneceu 8 anos, até 
à conclusão do 12º ano em 1997, ou seja, 
há já 22 anos. Que recordações guarda 
desse tempo?

- Só tenho boas recordações aqui da esco-
la. Todos os funcionários eram muito simpáti-
cos. Tive professores excelentes, sobretudo 
os professores de Línguas. Lembro também 
os amigos que se fizeram aqui, alguns dos 
quais já vinham de trás, mas os anos passa-
dos nesta escola serviram para consolidar as 
amizades. Foi um período muito importante 
de formação da identidade pessoal, de que 
guardo com muito carinho todas as memórias.

- Há algum episódio em especial que 
não esquece e queira partilhar connosco?

- Os episódios especiais talvez sejam 
aqueles que saem da normalidade, do dia 
a dia das atividades letivas. Por exemplo, 
quando havia as eleições para a Associação 
de Estudantes era sempre uma grande festa. 
Tenho várias recordações desse tempo, mas 
nenhuma em concreto.

- Optou pela área de Humanidades, no 
secundário. Porquê?

- Na verdade, foi uma segunda opção. 
Na altura, o que eu queria mesmo era a área 
de Artes, mas não havia cá. Optei por cá 
continuar, de qualquer forma, porque tinha 
muito bons professores, sentia que estava 
bem integrada, que a formação era boa, e 
que me poderia preparar, em simultâneo, 
para ingressar no ensino superior na área 
das Artes, independentemente de estar em 
Humanidades. Depois fiz os exames, as pro-
vas de ingresso em ambas as áreas. Foi uma 
segunda escolha, mas sempre gostei muito 
da área de Letras. Mesmo quando entrei em 
Artes, nunca tive um percurso linear, nem a 
nível da formação académica nem depois 
profissionalmente. No fundo, nunca me des-
liguei da área de Humanidades, tanto que o 
doutoramento foi em Filosofia.

- Qual ou quais a(s) disciplina(s) 
preferida(s)?

- Eram as disciplinas de Línguas: Portu-
guês, Francês (fiz oito anos de Francês), fiz 
Técnicas de Tradução de Francês e de Inglês.

- Seguiu-se o ensino superior, nos seus 
três graus académicos, nas áreas da Filo-
sofia e das Artes. Porquê essas opções?

- Fiz aquilo que me dava prazer. Os meus 
pais nunca me condicionaram, sempre acha-
ram que eu devia fazer aquilo que gostava. 
E, na altura, Pintura era o que eu pretendia. 
Sentia que tinha jeito para as artes e queria 
uma formação que fosse criativa. Pensava que 
quando ingressasse numa carreira profissio-
nal não queria estar atrás de uma secretária, 
não queria ter um emprego burocrático.

- Sentiu-se bem preparada para encarar 
o ensino superior?

- Muito bem preparada. Fiquei muito 
contente por perceber que tinha colegas no 
ensino superior que tinham vindo de escolas 
consideradas de elite, como o Colégio Inglês 
ou o Liceu Francês, e senti que não estava, 
de maneira nenhuma, atrás dessas pessoas 
que tinham tido uma formação muito cara. A 

formação que tive aqui em Penalva foi muito 
boa. Isto, desde a escola primária, porque a 
minha professora tinha insistido muito na área 
do Português, da estrutura da língua, o que 
foi muito importante para os outos idiomas 
que aprendi aqui, inclusivamente o Latim. O 
processo de aprendizagem do Norueguês foi 
bastante simplificado por ter muito presente 
as bases da estrutura das línguas.

- A formação no ensino superior corres-
pondeu às suas expetativas?

- Sim, correspondeu. Durante a licenciatu-
ra, ainda pré-Bolonha (cinco anos), o curso era 
muito heterogéneo. Tinha disciplinas práticas, 
podia passar dias a pintar, a desenhar, e de-
pois tinha Geometria Descritiva, Estética, que 
também é da área da Filosofia, tive Anatomia, 
Antropologia, Psicologia… Foi uma formação 
muito boa logo a nível da licenciatura.

- Estudou sempre em Lisboa. Como 
correu a adaptação inicial e esse período 
da sua vida?   

- Foi muito difícil. Não gostei nada de viver 
em Lisboa, ainda hoje não gosto da capital 
como cidade para viver. Acho que é muito 
boa para passar férias, fins de semana, mas 
é uma cidade muito pesada, onde os trans-
portes públicos funcionam mal, pelo que se 
perde muito tempo. E quando fui estudar para 
lá, nenhum dos meus colegas do 12º ano foi 
para Lisboa. Foram muitos para Coimbra, 
alguns para o Porto, e eu fui a única a ir para 
Lisboa, pelo menos no 1º ano. Ter de fazer 
novas amizades também tornou o processo 
mais difícil. O que ajudou foi o facto de estar 
satisfeita com o curso, de estar a fazer aquilo 
de que gostava.

- Aprecia a sua profissão? Se sim, o 
que é que mais a seduz na sua atividade?

- Aprecio a minha profissão. O que mais 
me seduz é que também tem partes criativas, 
para além das partes burocráticas. Tenho 

que desenvolver, por exemplo, atividades 
pedagógicas, tenho de receber escolas. O 
contacto com os alunos é bom, apesar de 
eu não ter escolhido propriamente dar aulas. 
Mas já lecionei em diversas ocasiões. Aliás, 
o meu primeiro emprego foi a dar aulas nos 
Açores, entre o mestrado e o doutoramento. 
Essa parte de contacto com os jovens e de 
desenvolver materiais para eles é muito im-
portante e dá-me prazer.

- Se não tivesse enveredado pelas 
áreas da Filosofia e das Artes, que outra(s) 
área(s) poderia(m) ter sido opção? Porquê?

- Poderia ter sido tradutora, creio, sobre-
tudo de Francês para Português. O trabalho 
de tradutor é muito interessante, é como um 
jogo. É preciso encontrar a palavra adequa-
da, traduzir com cuidado todos os aspetos 
relacionados com as expressões idiomáticas, 
que não se podem traduzir literalmente. Já fiz 
também alguns trabalhos nesta área.

- Pode resumir-nos o seu percurso e 
experiência profissional?

- Entre o mestrado e o doutoramento, dei 
um ano de aulas nos Açores (Educação Vi-
sual, Técnicas de Expressão Plástica e Área 
de Projeto). Depois fiz o doutoramento, com 
uma Bolsa de FCT (era como um trabalho 
remunerado). Seguidamente, fui para a No-
ruega, aliás, ainda fui antes, quando estava a 
terminar a redação da dissertação. Lá, como 
dominava bastante bem o Francês, um grupo 
da Cruz Vermelha convidou-me para ajudar 
a ensinar Norueguês a pessoas oriundas de 
África, mas de países francófonos. A partir 
daí, fui convidada para dar aulas de iniciação 
de Norueguês em diversos tipos de grupos. 
Consegui depois um emprego na Universida-
de de Oslo, como assistente de investigação. 
Trabalhei num projeto dedicado à Linguística 
Computacional. De seguida, fui convidada a 

(Continua na página seguinte)
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dar aulas de Literatura Lusófona, também na 
Universidade de Oslo. Mais tarde, dei aulas de 
Gramática Avançada de Português e também 
de Tradução Norueguês - Português e Por-
tuguês - Norueguês. Entre essas coisas, tive 
um trabalho, a tempo parcial, no Ministério da 
Administração Interna da Noruega, ligado a 
um centro de prevenção do terrorismo – o 22. 
Juli-senteret. É o trabalho que agora exerço 
a cem por centro. Estou no Quadro. Deixei 
a Universidade para ficar com esse tra-
balho a tempo inteiro. Quanto à minha 
carreira académica, ainda estou ligada 
a ela porque sou membro do Centro de 
Filosofia da Universidade de Lisboa e do 
Núcleo de Pesquisa em Pintura e Ensino 
da Universidade Federal de Uberlândia; 
nesse âmbito, publico artigos em revistas 
académicas. Fui editora da Revista Filo-
sófica da Universidade de Lisboa (deixei o 
ano passado de ser). Portanto, tenho tido 
um percurso que não é muito linear, mas 
atualmente exerço como consultora nesse 
centro de prevenção do terrorismo, o 22. 
Juli-senteret (Centro do 22 de julho). Tem 
este nome porque em 2011, no dia 22 de 
julho, houve um duplo ataque terrorista 
na Noruega, no quarteirão do governo em 
Oslo e na ilha de Utøya. 77 pessoas foram 
mortas. O Centro tem um papel memorial 
e um papel pedagógico. O ataque desta 
semana no Sri Lanka, que tem estado a 
ser noticiado agora, foi uma vingança por 
causa do ataque na Nova Zelândia em 
Março. E este, por sua vez, foi inspirado 
nos ataques da Noruega. O terrorista da 
Nova Zelândia escreveu um manifesto 
inspirado no manifesto que o terrorista da 
Noruega tinha escrito. Infelizmente, estas 
coisas estão muito interligadas.

- Sabemos que a sua tese de douto-
ramento incide sobre a figura de Santo 
Agostinho e que foi publicada em livro, 
com uma sessão de apresentação na Bi-
blioteca Municipal de Penalva do Castelo. 
Quem foi Santo Agostinho e porquê esse 
seu interesse em torno da sua figura? 

- O Santo Agostinho foi um filósofo africano, 
do século IV. Na altura, o Norte de África era 
parte do Império Romano. Além de filósofo, foi 
sobretudo um teólogo. Escreveu mais de 80 
livros em Latim. É um dos primeiros Padres 
da Igreja, ou seja, foi ele que adaptou muitas 
das teorias neoplatónicas para a religião cristã. 
O meu interesse por ele surgiu quando li As 
confissões de Santo Agostinho. E gostei muito. 
Tive a sorte de ler uma edição muito correta. 
O Santo Agostinho, apesar de ser um padre, 
tratava Deus por “Tu”. Tinha uma proximidade 
muito grande com Deus e achei isso interes-
sante. O seu Latim era muito revolucionário, e 
chegava mesmo a usar palavrões. Tinha sido 
um grande pecador, gostava de prostitutas, de 
álcool, mas depois converteu-se e tudo mudou. 
Entendi que ele tinha uma personalidade muito 
especial e, sobretudo, foi a leitura desse seu 
livro que me fez ficar apaixonada e me levou 
a estudar a sua obra.

- O que é que mais a seduz no mundo 
da Filosofia e das Artes?

- Acho que é uma forma de ler a realidade, 

a Filosofia ligada às Artes, portanto a Estética. 
É uma forma alternativa que não é fundamen-
talista, não apresenta respostas definitivas ou 
verdades substanciais. As respostas são mui-
tas vezes em forma de problema, o que é um 
tipo de abordagem inclusivo, mais adaptado 
às idiossincrasias de cada um, à singularidade 
de cada pessoa. Qualquer pessoa pode fazer 
uma leitura individual das Artes, que, por sua 
vez, são expressões da nossa relação com 

o real, e é isso, sobretudo, que me atrai no 
mundo da Estética e da prática artística.

- Quais os seus representantes que 
mais a fascinam, pelo seu papel em prol 
da humanidade?

- Ao nível de Filosofia, gosto muito de 
duas filósofas (para além de Santo Agostinho, 
claro). Uma é Martha Nussbaum, que trata 
a questão das emoções. Como o António 
Damásio está para a Neurociência, a Martha 
Nussbaum está para a abordagem filosófica 
das emoções. E gosto também de uma filósofa 
política, Chantal Mouffe, que desenvolveu o 
conceito de agonismo. Acho muito relevante, 
sobretudo no contexto atual, com a questão 
do terrorismo. Ela diz que a democracia tem 
de ser plural e nós temos de encontrar formas 
de lidar com o conflito. O conflito é preciso 
para que a democracia funcione. As pessoas 
pensam de maneira diferente e isso é desejá-
vel para que as coisas evoluam. Mas, em vez 
de se encarar os oponentes como inimigos a 
combater, devemos encará-los como adver-
sários legítimos, adversários respeitando-se 
mutuamente. Portanto, o conflito tem de ser 
um conflito de ideias, que não dê espaço à 
violência. No mundo das Artes, gosto muito 
de um pintor que já faleceu, chamado Lucian 
Freud. Gosto também da Paula Rego, que 
também tem abordado temáticas atuais e 
tem uma linguagem plástica muito própria. É 
uma artista portuguesa que, à semelhança da 

Maria Helena Vieira da Silva, é internacional-
mente reconhecida, colocando Portugal no 
mais alto plano a nível artístico.

- Como é viver na Noruega?
- É muito fácil, é muito bom. O problema 

é o Inverno, em que os dias são demasia-
do frios e curtos. Há poucas horas de luz e 
isso faz com que as pessoas se sintam sem 
energia. Fora esse detalhe, que é bastante 
importante, tudo na Noruega parece funcionar 

mais fluidamente. Os horários estão mais 
adaptados à realidade das famílias, por 
exemplo. As pessoas trabalham até às 4h 
da tarde e depois têm tempo para estar 
com a família.

- Em poucas palavras, pode dizer-
-nos o que aproxima e o que afasta 
esse país nórdico do nosso Portugal?

- Ambos os países têm paisagens bo-
nitas, ainda que distintas. O modo de ser 
das pessoas é também muito distinto. Os 
Noruegueses são mais calmos. Portugal 
tem muito melhor clima, as pessoas são 
mais acolhedoras, a comida é conside-
ravelmente melhor, o sol, o mar… tudo é 
melhor do que na Noruega, a esse nível. 
Depois, em termos de funcionamento 
das instituições, a Segurança Social, por 
exemplo, ou os direitos dos trabalhado-
res, são coisas em relação às quais a 
Noruega fica à nossa frente. Os empregos 
são bem remunerados. Não há sequer 
salário mínimo, por exemplo, porque não 
há necessidade disso. Nós, em Portugal, 
devíamos valorizar mais o que temos e 
não o fazemos. Esta é também uma das 
grandes diferenças. Como a Noruega é 
um país muito recente, os Noruegueses 
são muito nacionalistas. Para eles, o que 

é nacional é que é bom, e não se importam 
de pagar mais para adquirir os seus próprios 
produtos. Em Portugal, nós não estamos atrás 
de ninguém. Os nossos profissionais são muito 
bons. Na Noruega, há infraestruturas muito 
modernas, equipamento de ponta, mas os pro-
fissionais não são melhores do que os nossos.

- Que ligação mantém com Penalva do 
Castelo?

- É a família e, claro, as paisagens. Sem-
pre que venho, sinto que estou em casa. As 
minhas raízes estão aqui.

- Como ocupa os seus tempos livres?
- Tenho muitos tempos livres, por causa dos 

horários de trabalho, que são respeitados. Se 
as pessoas trabalharem mais quinze minutos 
para além do devido, esse tempo é pago ou 
acumulado num banco de horas que depois se 
usufruem. A Noruega é um país onde o despor-
to e a cultura são muito acessíveis. Portanto, no 
Inverno faço ski e faço escalada indoor. Gosto 
muito de passear pela natureza no Verão. Vou 
muito à Ópera, ao Bailado, a exposições de 
Arte. Recentemente, a Noruega passou a ter 
uma cultura mais boémia, como nós temos em 
relação aos bares e restaurantes, saímos mais 
com os amigos, o que é bastante agradável.

- Obrigada pela disponibilidade, bom 
regresso à Noruega e muitas felicidades!

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

ONDE PARAM OS NOSSOS EX-ALUNOS? (Continuação)
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CLUBE DE POESIA E TEATRO
«O teatro é a poesia que sai do livro e se faz humana.» 

Federico García Lorca

O Clube de Poesia e Teatro, enquanto 
atividade do PAA a ser desenvolvida com os 
alunos do AEPC, pauteou-se pela obediência 
a alguns princípios: não teve como intenção 
formar poetas ou atores, mas teve como fim a 
leitura dramatizada de textos e a melhoria da 
declamação de poemas. Além disso, preten-
deu ser um meio dos alunos transmitirem as 
suas ideias e os seus sentimentos e um meio 
de aprendizagem da poesia escrita em língua 
portuguesa através de uma forma teatralizada 
e lúdica. As atividades foram desenvolvidas 
num espaço de troca de experiências em que 
o gosto pela Poesia e pelo Teatro foi sempre 
bem marcado.

Ao longo do ano, festejámos juntos várias 
datas comemorativas. Porque o amor é a lin-
guagem universal pela qual todos nos enten-
demos, começámos por celebrar o Dia de São 
Valentim, a 14 de fevereiro; seguimos com o 

festejo do Dia Internacional da Mulher, a 8 
de março, e com o do Dia Internacional da 
Poesia, que agregámos ao Dia da Árvore; 

prosseguimos com o Dia da Mãe, terminando 
com o Dia Internacional da Comunicação 
Social. 

Em todas estas atividades, trouxemos à 
memória alguns dos grandes nomes da poe-
sia, com exposições de poemas de autores 
como Fernando Pessoa, Eugénio de Andrade, 
Sophia de Melo Breyner Andresen, Miguel 
Torga, Jorge de Sena, Alexandre O’Neil e 
Vinícius de Moraes. E uma vez que a poesia 
não se faz só de artistas consagrados da nos-
sa literatura, para além de nomes sonantes, 
fomos dando a conhecer poemas variados de 
diversos poetas mais atuais como Valter Hugo 
Mãe, José Luís Peixoto e Raul Minh’ Alma. 
Para tal, ocupámos as vitrinas de exposição 
do bloco administrativo e da biblioteca esco-
lar da escola-sede, onde destacámos alguns 
poemas relativos aos temas das efemérides 
mencionadas. Alguns alunos participaram, 
com bastante motivação e interesse, na de-
clamação de poemas, para deleite de quem 
os ouviu.

De referir, finalmente, uma das nossas 
iniciativas que nos deu mais prazer realizar, 
no mês de maio, a dedicada às mães. Nesta 
atividade, foram trabalhados três poemas dife-
rentes que representavam uma pequena abor-
dagem a esta temática que está representada 
de forma tão bela em poemas lusos. Assim, 
tomando conta da TV do átrio de entrada do 
bloco administrativo, o Clube de Poesia e 
Teatro projetou vídeos com poemas decla-
mados brilhantemente por alunos do 9º ano. 

Resta-nos dizer que as atividades supraci-
tadas foram apenas uma pequena amostra do 
que se pode realizar nos clubes em questão 
e expressar um último desejo: para continuar-
mos a ler e a ouvir poesia, para continuarmos 
a representar livremente, para continuarmos a 
encontrar-nos e a passar bons tempos juntos, 
que viva o Clube de Poesia e Teatro!

As docentes responsáveis:
Elisabete Gueidão e Teresa Martins

Exposição de poemas «no «Dia dos Namorados» 

Alunas do 9º ano a cantar à capela e a declamar poesia no«Dia Internacional da Comunicação Social»

No âmbito das disciplinas do Departamento de 
Ciências Sociais e Humanas, realizaram-se neste ano 
letivo as II Olimpíadas do Conhecimento, concurso de 
conhecimento destinado aos alunos do 3º ciclo. 

A atividade realizou-se em duas fases, sendo que 

II OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO
a primeira consiste numa eliminatória e a segunda 
corresponde à final, na qual apenas participam as 
equipas apuradas na primeira fase.

A atividade divide-se em três escalões: 7º ano, 8º 
ano e  9º ano. A primeira fase realizou-se no dia 8 de 
maio, tendo participado 22 equipas, correspondentes a 
66 alunos. A final realizou-se no dia 5 de junho, tendo 
participado as 13 equipas apuradas anteriormente (39 
alunos).

Vencedores do 7º ano:

Vencedores do 8º ano:

Vencedores do 9º ano:
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NOVAS DAS
BIBLIOTECAS
ESCOLARES

Nos passados dias 25 e 26 de maio realizou-se a Campanha de 
Supermercados do Banco Alimentar Contra a Fome. 

A dinamização desta Campanha no hipermercado “Intermarché” 
de Penalva do Castelo esteve a cargo dos professores e alunos de 
Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) do Agrupamento. 

A nível regional, estiveram envolvidos nesta Campanha, nas super-
fícies comerciais, cerca de 60 alunos e professores, que ajudaram a 
recolher algumas das toneladas que o Banco Alimentar Contra a Fome 
de Viseu angariou, perfazendo um total de 55000 Kg de alimentos. 
Estes voluntários fazem parte da soma de cerca de quarenta mil que 

estiveram envolvidos em todo o País. Os alimentos recolhidos reverte-
rão a favor de famílias carenciadas da nossa região e do País, através 
de instituições locais diretamente envolvidas com essas situações que, 
infelizmente, são cada vez mais crescentes. 

Fica um grande BEM-HAJA a todos os que contribuíram para esta 
nobre causa, de um modo especial para os voluntários envolvidos, 
contando, desde já, com o desejo da sua participação e de outros na 
próxima Campanha do Banco Alimentar, que se realizará no mês de 
dezembro de 2019.

Professor Agostinho Santos, de EMRC 

CAMPANHA DO BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME

As Bibliotecas escolares desejam Boas 
Leituras, muitas Viagens e Descober-
tas, para um regresso pleno de energia 
e pensamento positivo, no arranque do 
próximo ano letivo!

A Professora Bibliotecária,
Edite Angélico

DIA DA CRIANÇA
As razões da necessidade de comemoração deste dia 

Será que em todo o mundo 
as crianças vão à escola?

Terão todas as crianças aces-
so a cuidados médicos, família, 
comida, casa, roupa, carinho?… 

Estas e muitas outras ques-
tões foram abordadas e deba-
tidas.

Nem todas as crianças têm as condições básicas para viverem bem e serem felizes! E 
daí a necessidade da existência deste dia. 

E nós, será que valorizamos o que temos e somos felizes?
Cada criança expressou, através de palavras simples, gestos e desenhos, aquilo que 

a faz feliz: ir à escola, ser amada, bem tratada, ter comida, poder ir ao médico, passear, 
brincar, ter casa…

E aqui fica o registo de mais um dia vivenciado no Jardim de Infância de Penalva do 
Castelo.

MÊS DO CORAÇÃO NO JI DE 
PENALVA DO CASTELO

No âmbito do Projeto Educação Para a Saúde 
(EPS), a sala 2 do Jardim de Infância de Penalva do 
Castelo abordou, durante o mês de maio, MÊS DO 
CORAÇÃO, mais alguns conceitos sobre alimenta-
ção saudável. 

Com o objetivo de consciencializar as crianças 
para as doenças cardiovasculares, resultado dos 
maus hábitos alimentares e do sedentarismo, todos 
levaram para casa mensagens de alerta, para assim 
transmitirem aos adultos a necessidade da mudança 
de hábitos.
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o projeto “Quick Shower”, dos alunos Diogo Gomes 
e Tiago Oliveira, do curso de Eletrotecnia – 2º ano, 
orientados pelo Professor Roberto Sousa, que 
representaram o concelho na final regional, que 
decorreu em Viseu, no dia 31 seguinte.

Cada elemento do grupo vencedor foi premiado 
com uma medalha em estanho e, por parte da CIM 
de Viseu Dão-Lafões, com uma Missão Empreen-
dedora em Madrid, a decorrer no final de julho pró-
ximo, em que participarão todos os vencedores de 
cada um dos 14 municípios. Por sua vez, o nosso 
Agrupamento foi recompensado com um prémio 
de 1500 euros em material pedagógico, por se 
encontrar entre as 10 escolas/agrupamentos que 

apresentaram mais ideias de negócio neste concurso.
Com este projeto, pretende-se criar uma cultura empreendedora; 

promover o espírito de iniciativa, de cooperação e criatividade; partilhar 
experiências e ideias; facilitar um maior contacto com o mundo real; 
permitir aos jovens em idade escolar uma experiência real na área do 
empreendedorismo e incentivar o desenvolvimento local.

das personagens “Gaspar e Maria”. Tem como premissas de base 
sensibilizar, formar e educar alunos e professores, para o empreen-
dedorismo, levando-os ao desenvolvimento de um papel dinâmico, 
com opiniões próprias e com autonomia.

Os alunos tiveram a oportunidade de mostrar o trabalho desenvol-
vido ao longo do ano letivo. Colocaram em prática as competências 
adquiridas através dos vários desafios propostos pelo Gaspar e pela 
Maria.

Este evento contou com a presença dos alunos e professores en-
volvidos, pais e encarregados de educação, elementos da autarquia, 
agrupamento de escolas, CIM, Gesentrepreneur e outros intervenientes 
do projeto.

Dia Mundial da Criança assinalado
em Penalva do Castelo

Numa iniciativa conjunta entre a Câmara Municipal, a Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens e o Agrupamento de Escolas de 
Penalva do Castelo, realizaram-se, no passado dia 3 de junho, as 
comemorações do Dia da Criança.

As crianças do Pré-Escolar e 1º CEB tiveram a oportunidade de 
assistir a uma peça de teatro cujo tema se centrou nos direitos das 
crianças, protagonizado por um grupo de alunos do 5º ano de esco-
laridade e que teve como objetivo consolidar os conhecimentos já 
adquiridos nesta área ao longo do ano letivo, contribuindo, assim, para 
uma cidadania mais consciente.

Houve ainda espaço para as crianças assistirem a um mini espe-
táculo de circo, bem como para se expressarem livremente através 
de pinturas de giz e insufláveis. Para os mais corajosos foi ainda 
proporcionada uma descida em slide, promovida pelos Bombeiros 
Voluntários de Penalva do Castelo.

No final, e como forma de continuarem a diversão pelo resto do 
dia, foi oferecido a todas as crianças um ioiô, fazendo relembrar as 
brincadeiras mais tradicionais.

No palco com o Gaspar e a Maria

No dia 14 de junho, decorreu no edifício-sede da Banda Musical 
e Recreativa de Penalva do Castelo, a apresentação dos projetos do 
Programa de Educação em Empreendedorismo dos alunos do 1º Ciclo 
do Agrupamento de Escolas do Concelho.

Este programa visa potenciar nos alunos competências pessoais e 
sociais inerentes a um perfil empreendedor e desenrola-se em torno 

pela comunidade

Na tarde do dia 17 de maio, realizou-se, na sede da Banda Musical 
e Recreativa de Penalva do Castelo, a final municipal do Concurso 
de Ideias de Negócio, contando com a assistência de cerca de 80 
pessoas, na sua maioria alunos do ensino qualificante. 

Esta iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Penalva do 
Castelo, Comunidade Intermunicipal da Região de Viseu Dão-Lafões, 
Gesentrepreneur e Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo, 
destinou-se aos alunos do ensino secundário profissional e inseriu-se 
no âmbito do Projeto Wanted – Escolas Empreendedoras da CIM 
Viseu Dão Lafões – 8ª Edição.

Nesta final municipal, estiveram a concurso sete ideias de negócio, 
apresentadas por alunos dos cursos profissionais de MI-Eletromecânica 
e Eletrotecnia: Capa Solar; Two Wheel Safety; Smart Greenhouse; Não 
Stop Car; Quick Shower; Tapete Inteligente e Inteligent Helmet System.

O júri, constituído pela Dr.ª Rosa Figueiredo, Diretora do AEPC, 
Dr. Emanuel Tinoco Ribeiro, Coordenador Técnico da Associação de 
Desenvolvimento do Dão, e pelo Sr. Paulo Alexandre Fonseca, Empre-
sário Local, teve a difícil tarefa de selecionar a melhor ideia de negócio.

Todos os concorrentes, bem como os professores embaixadores, 
receberam produtos endógenos e uma medalha de participação ofe-
recidos pela Câmara Municipal. O vencedor do concurso municipal foi 

CONCURSO DE IDEIAS DE NEGÓCIO 2019

Os alunos participantes, professores orientadores e júri da fase concelhia

O Diogo e o Tiago, em plena apresentação na final regional
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A disciplina de Educação Artística / Teatro 
possui valorosa importância social na ação 
educativa e oferece inúmeras situações de 
aprendizagem, interagindo com o quotidiano 
da comunidade. Funciona, assim, como um 
elo entre a cultura, a sociedade e o indivíduo, 
uma vez que o teatro ajuda a compreender os 
grandes dilemas sociais e individuais. Ao exigir 
do ator e do público uma participação ativa, 
auxilia na aprendizagem de nós mesmos, das 
nossas relações, do quotidiano, da história 
de um país ou de um povo em particular e da 
humanidade em geral.

O teatro é um instrumento libertador de 
ações e visões, que ajuda ao autoconheci-
mento, à autonomia e à autoestima do aluno. 
E, quanto mais sucesso tiver em atividades 
que privilegiem o grupo, mais altos serão o seu 
autoconhecimento, a sua autonomia e autoesti-
ma. Além disso, o teatro pode favorecer outros 
tipos de aprendizagem, tal como o desenvol-
vimento de qualidades como a percepção, a 
concentração e a criatividade, e desenvolver 
outras áreas curriculares, como a história ou a 

literatura/poesia. 
Atendendo às especificidades próprias de 

cada turma e considerando as necessidades 
especiais do acompanhamento dos alunos, 
os objetivos prosseguidos no âmbito da dis-
ciplina de Educação Artística / Teatro visaram 
permitir o desenvolvimento da autoestima, da 
criatividade e da imaginação de cada aluno. 

Na disciplina de Educação Artística / Teatro 
pretendeu-se, assim, dotar os alunos duma 
disponibilidade mental para que possam 
desenvolver competências físicas, pessoais, 
relacionais, cognitivas, estéticas e técnicas, 
de forma a que sejam, sozinhos ou em grupo, 
capazes de inventar e de transformar aquilo 
que os rodeia, com sentido crítico e positivo. 
Assim, nas aulas, pretendeu-se pôr em ação 
o desenvolvimento do aluno na sua totalidade, 
favorecendo, através de atividades lúdicas, o 
desenvolvimento de uma aprendizagem dis-
tinta. Para tal, trabalharam-se questões como 
o preconceito, o medo de se expor e/ou do 
ridículo, o receio / vergonha de falar em pú-
blico e de não ser aceite, o exibicionismo, etc. 

Acreditamos que desta forma o aluno esteja 
mais bem preparado para enfrentar uma vida 
exterior à escola, observando, percebendo, 
sentindo.

Embora o objetivo final da disciplina de 
Educação Artística / Teatro não seja a realiza-
ção de um espetáculo, foram, não obstante, 
apresentadas duas representações, por forma 
a comemorar o Dia Internacional da Comuni-
cação Social, no dia 28 de maio, no intervalo 
da manhã e da tarde. A sua preparação - com 
todo o trabalho de imaginação, concepção, 
de entreajuda, cooperação e de criatividade 
coletiva -  formou um espaço onde os alunos 
das turmas do 7º B e C puderam desenvolver, 
individual e coletivamente, não só as suas 
capacidades psicossomáticas, como também 
toda a sua personalidade e interação social. 
Foi um dia diferente e de certeza inesquecível 
para todos aqueles que participaram na ativi-
dade e que puderam assistir à mesma.

A docente de Educação Artística
Elisabete Gueidão

escola viva

O teatro não está dentro de nada, mas serve-se de todas as linguagens: gesto, sons, 
palavras, gritos, encontra-se exatamente no ponto em que o espírito tem necessidade 
de uma linguagem para produzir as suas manifestações.                                                               Stanislawski

Dramatizações dos diferentes grupos

«Assalto a um banco na série La Casa de Papel» (7ºC)          DJ Lil Pump, seu guarda-costa, mulher e filho» (7ºC)                           «Alice no País das Maravilhas» (7ºC)

«Jogadores de futebol de vários clubes» (7ºB e C)«As Góticas» (7ºB) 

                     «Os trabalhadores da construção civil» (7ºB)                                                      «O Diabo» (7ºC)«                                               As chiques foram ao concerto» (7ºB)

«Concerto dos Queen com Freddie Mercury e David Bowie» (7ºB)
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No dia 8 de maio, as crianças da educação 
pré-escolar e do 1.º ciclo do Agrupamento 
assistiram, em Penalva do Castelo, ao espetá-

culo do circo “Arena”, oferecido pelo Município.
Os números apresentados demonstraram 

grande qualidade por parte dos artistas circen-

ses e agradaram a todos os intervenientes.
Os nossos agradecimentos ao Município.

No decorrer deste ano letivo, desen-
volveu-se o projeto “1, 2, 3…Era uma 
vez”. Este integrou-se na dinâmica 

da biblioteca escolar da EBI Ínsua. O mesmo 

promoveu atividades e experiências de comu-
nicação otimizada e interações focalizadas 
no desenvolvimento das várias dimensões 
da linguagem. Foram contempladas diversas 

áreas de formação referidas nas orientações 
curriculares, tais como o jogo simbólico, a mú-
sica, as artes visuais, a expressão dramática 
e o movimento.

“PROJETO 1, 2, 3…ERA UMA VEZ”

Para culminar este projeto foi apresentada, no dia 18 de junho, a peça “A Fada Oriana”, de Sophia de Mello Breyner.

As Educadoras, Ana Paula Lucas e Maria Manuel Silva

Crianças vão ao circo
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No passado dia 2 de junho, em Mareco, realizou-se a XV edição do designado “Caminho dos Galegos”, atividade marcante do Plano Anual 
do nosso Agrupamento.

XV PERCURSO PEDESTRE HISTÓRICO-CULTURAL
“Caminho dos Galegos”

Continua na página 14
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Com o empenho de grande 
número de alunos, professores e 
funcionários, foi possível a con-
cretização do evento, que voltou 
a atrair a participação de mais 
de 400 “peregrinos”, oriundos 
de vários pontos do país, num 
evento organizado pelo AEPC, 
em parceria com a Câmara Mu-
nicipal de Penalva do Castelo 
e com as Freguesias limítrofes 
(União de Freguesias de Mareco 
e Vila Cova do Covelo, Freguesia 
de Castelo de Penalva e União 
de Freguesias de Tavares, no 
concelho de Mangualde), além 
da colaboração também valiosa 

de outras entidades como o Agru-
pamento de Escuteiros de Ínsua, 
os Bombeiros Voluntários locais 
e algumas empresas.

A concentração dos partici-
pantes ocorreu pelas 9h00, no lar-
go principal de Mareco, onde de-
correu uma pequena Feira. Após 
o acolhimento dos participantes e 
a Benção dos Peregrinos, deu-se 
início à caminhada, presenteada 
com a representação, por parte 
de alunos, pessoal docente e 
não docente, de alguns quadros 
históricos, como o Hospital do 
Caminho, os Guardas da Ponte 
(portagem), os Salteadores, os 

Bobos da Corte, os Trovadores e 
artistas com músicas melodiosas, 
o Almocreve, os Lutadores, as 
Cartomantes e a leitura do futuro, 
Jogos Medievais,...

A presente edição foi mar-
cada pela introdução de um 
suplemento com cerca de 4 kms 
de extensão, que se juntou ao 
percurso inicial de 8 km e que, 
devidamente dotado de sinaléti-
ca provisória, se traduziu numa 
incursão dos participantes até 
à capela de Santiago, em Vila 
Cova, onde se recriou um quadro 
histórico alusivo – um albergue de 
peregrinos, que acolheu e matou 

a sede aos peregrinos, tal era o 
calor que se fazia sentir.

A animação esteve a cargo de 
um grupo de alunos de Educação 
Musical e do grupo feminino con-
vidado Girafoles, cujo instrumento 
principal é a gaita-de-foles.

A jornada proporcionou um 
são convívio entre os participan-
tes, a salutar prática desportiva ao 
ar livre, bem como o contacto com 
o património material e imaterial 
local, tendo terminado com um 
delicioso porco no espeto, acom-
panhado de arroz de feijão. 

Professor Francisco Guedes

XV PERCURSO PEDESTRE HISTÓRICO-CULTURAL
“Caminho dos Galegos” (Continuação da página 13)

“VISITAR AVEIRO”
Os alunos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do Agrupamento 

de Escolas de Penalva do Castelo realizaram uma visita de estudo a 
Aveiro. O Município de Penalva do Castelo colaborou com o transporte 
e atribuiu um subsídio de 50% da totalidade das entradas.

As crianças da educação pré-escolar, no dia 10 de maio, foram à 
Fábrica Centro de Ciência Viva onde realizaram várias experiências.

Os alunos do 1.º ciclo distri-
buíram-se pelos dias 17, 24 e 31 
de maio. Andaram nos barcos 
moliceiros, visualizaram as sali-
nas e participaram numa oficina 
de ovos-moles. 

Terminadas as visitas, todos 
os alunos foram à praia da Barra, 
onde degustaram com agrado 
um gelado e puderam observar a 
imensidão do mar. Houve alunos 
que ainda foram pisar a areia e 
molhar os pés. 

No regresso, os alunos não 
demonstraram cansaço, pelo 
contrário, vinham muito anima-
dos e satisfeitos.

Todos gostaram da Visita de 
Estudo, que lhes proporcionou 
novas vivências que irão perma-
necer na sua memória.

Um bem-haja a todos os in-
tervenientes.

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 
O Município de Penalva do Castelo, para assinalar o Dia Mundial 

da Criança, no dia 3 de junho, proporcionou a todos os alunos da 
educação pré-escolar e do 1.º ciclo do AEPC um leque de atividades: 
mini-circo, insufláveis, pinturas com giz e slide. Os alunos do 5.º ano 

de escolaridade, orientados pela professora Júlia Carvalho, também 
apresentaram aos alunos da educação pré-escolar e do 1.º CEB uma 
peça de teatro intitulada “Direitos da Criança”. Foi uma peça divertida 
e com muita música que cativou as crianças. Parabéns aos “pequenos 
atores”.

Foi um dia diferente que agradou às crianças. Um bem-haja à Câ-
mara Municipal pela colaboração e dinamização da atividade.
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A par da oferta formativa do chamado regi-
me regular, em que se incluem a educação pré-
-escolar, o 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico e 
os cursos científico-humanísticos do ensino se-
cundário, o AEPC – Agrupamento de Escolas 
de Penalva do Castelo proporciona igualmente 
outras ofertas - o ensino qualificante (cursos 
de educação e formação e profissionais) – 
que, além da componente de formação/educa-
ção, 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.

Chegados ao final do presente ano letivo, é 
tempo de informar os nossos leitores sobre o 
ponto de situação atual, no Agrupamento, 
a respeito da oferta formativa qualificante 
em funcionamento.

1. CEF – curso de educação e forma-
ção de Cozinheiro(a), de tipo 3 (um ano de 

OFERTAS FORMATIVAS QUALIFICANTES NO AEPC
duração), com 1218 
horas de duração: os 
formandos concluíram 
as componentes so-
ciocultural, científica 
e tecnológica em 14 
de junho e iniciaram 
no dia 17 seguinte a 
componente prática em 
empresa, até ao final de 
julho, com a duração de 
210 horas, cessando o 
curso com a realização 
da PAF – Prova de Ava-

liação Final.
2. Cursos profissionais com 3200 horas 

de formação (3 anos), que conferem certi-
ficação escolar equivalente ao 12º ano, de 
nível 3, e qualificação profissional de nível 4: 
os formandos dos cursos de 3º e último ano 
(Técnico de Cozinha/Pastelaria e Técnico 
de Eletrotecnia) cessaram as atividades de 
formação na escola em meados de maio e 
retomaram a FCT - formação em contexto de 
trabalho nas empresas parceiras do ramo, até à 
terceira ou última semana de julho, de forma a 
cumprirem as 600 horas previstas. Em relação 
à outra componente obrigatória do currículo, 
a PAP – Prova de Aptidão Profissional, foi já 
apresentada e defendida perante um júri a do 
curso de Cozinha/pastelaria, no passado dia 19 
de junho, estando a de Eletrotecnia agendada 
para 30 de julho, no final da FCT. Os formandos 
dos cursos de 1º ano (Técnico de MI – Eletro-
mecânica e de Restaurante/Bar) e de 2º ano 

(Técnico Auxiliar de Saúde e de Eletrotecnia) 
iniciaram, no caso dos dois primeiros e do de 
Eletrotecnia, ou retomaram, no caso do curso 
de Saúde, a FCT - formação em contexto de 
trabalho em empresas/instituições parceiras da 
região, em 31 de maio, 3 e 17 de junho.

Neste 3º período, cumpre destacar-se a 
realização da II Semana da Saúde, no final 
de maio, promovida pelo curso de Auxiliar 
de Saúde (ver notícia alusiva neste jornal), a 
exposição de trabalhos e equipamentos da 
área da Eletrotecnia (eletrónica, eletricidade 
e robótica) e da Eletromecânica (automação 
industrial), no dia 10 de maio, especialmente 
visitada pelos alunos do 9º ano, o contributo 
dos cursos da área de restauração para a XV 
edição do Percurso Pedestre Caminho dos 
Galegos, bem como de alguns formandos de 
cursos variados, orientados por formadores da 
área técnica, na edição 2019 do Concurso de 
Ideias de Negócio promovido pela CIM Viseu 
Dão-Lafões (notícia alusiva neste jornal). 

Esta modalidade formativa é apoiada e 
financiada pelo Programa Operacional Capital 
Humano (POCH), no âmbito do novo quadro 
comunitário Portugal 2020 (2015-2020).

A oferta formativa para o próximo ano 
letivo de 2018/2019 é a que se divulga neste 
jornal e de que se aguarda aprovação defini-
tiva, após as matrículas no 10º ano regular 
e profissional, previstas para 15 de julho, das 
14h00 às 16h00.

Professor Francisco Guedes,
Coordenador das OFERTAS QUALIFICANTES

Teatro “Identidade Digital 2”
No âmbito do Plano Anual de Atividades da Comis-

são de Proteção de Crianças e Jovens de Penalva do 
Castelo, todos os alunos do 3º CEB assistiram à drama-
tização da peça de teatro intitulada “Identidade Digital 
2”, que visava, entre outros objetivos, prevenir os jovens 
em relação aos riscos do mundo digital e promover maior 
segurança no mundo das novas tecnologias.

O evento realizou-se na tarde de 26 de abril, no 
Cineteatro do Sátão.

Visitas de estudo
Neste 3º período, realizaram-se as seguintes visitas 

de estudo:
- Contextualizados pelas atividades da disciplina 

de Português, nomeadamente o estudo da obra “O ano 
da morte de Ricardo Reis”, do nosso prémio Nobel da 
literatura – José Saramago, os alunos das turmas do 
12º ano regular e profissional rumaram à vila de Mafra, 

no Oeste do País, no dia 24 
de abril.

Para além de terem 
conhecido aquele que é o 
expoente máximo do estilo 
Barroco em Portugal - o 
grandioso Palácio Nacional 
de Mafra, puderam parti-
cipar na visita guiada ao 
palácio, intitulada “E se 
Ricardo Reis tivesse visita-
do Mafra”, e assistir a uma 
representação dramática 
da mesma obra, atividades 
que lhes permitiram uma melhor compreensão da obra 
saramaguiana em estudo neste 3º período.

- Os formandos do curso profissional de Técnico 
de Eletrotecnia – 2º e 3º ano puderam complementar a 
formação que lhes é proporcionada na escola com uma 

visita guiada à fábrica CERUTIL, unidade 
especializada em trabalhos em granito, 
situada no Sátão, e com um workshop 
formativo sobre a construção e o funcio-
namento de um kart, no Kartódromo de 
Vila Nova de Paiva, no dia 2 de maio.

- Os formandos dos cursos profis-
sionais de Técnico de MI - Eletrome-
cânica - meia turma 10ºC e de Técnico 
de Eletrotecnia – turma 11ºD rumaram 
até à região de Santa Maria da Feira, 

no passado dia 8 de maio, onde visitaram a CENTRAL 
LOBÃO, fábrica especializada em ferramentas, máqui-
nas, equipamentos e acessórios diversos, focada nas 
áreas da construção, bricolage, agro-jardim, segurança, 
proteção e iluminação.

- O Mosteiro da Batalha e o Centro de Interpretação 
da Batalha de Aljubarrota acolheram os alunos do 5º 
e 6º ano, no dia 17 de maio, no âmbito da visita anual 
da disciplina de História e Geografia de Portugal. O 
programa incluiu a visita guiada aos dois locais, tendo 
a primeira revestido a forma de visita encenada. 

- O Buddha Eden Garden, na vila do Bombarral, e 
a bela vila medieval de Óbidos acolheram os alunos 
das turmas do 7º ano, no dia 11 de junho, no âmbito 
das disciplinas de História, Geografia e EMRC (ver texto 
neste jornal).

Os formandos de Cozinha/Pastelaria no início da sua PAP

Visita à fábrica Central Lobão

Kartódromo de Vila Nova de Paiva
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Este último período do ano letivo que agora 
termina foi especialmente ativo e importante 
para o Curso de Técnico Auxiliar de Saúde.

No dia 16 de maio, deslocámo-nos a Fátima 
para conhecermos a primeira unidade cons-
truída em Portugal dedicada exclusivamente à 
demência: a Unidade Bento XVI. Desde logo, 
a sua arquitetura chama a atenção pela sua 
forma peculiar, em formato triangular, com um 
jardim de estimulação no centro. À chegada, 
fomos acolhidos pela Dra. Catarina, que foi 
extremamente esclarecedora e simpática na 
maneira como nos apresentou a unidade. Pu-
demos ver os quartos, o refeitório, o centro de 
enfermagem e as diversas salas específicas 
da unidade: a sala de terapia ocupacional, de 
animação, o ginásio, o cabeleireiro, a capela, 
entre outras… Pudemos ainda contactar com 
os utentes e saber algumas curiosidades acer-
ca do público-alvo desta instituição.

Todos gostaram e foi ainda deixada a 
proposta, por parte da unidade, de receberem 

algum dos nossos alunos em estágio. No 
regresso a casa, ainda houve tempo para um 
momento de lazer e de elevar os conhecimen-
tos na área da Geologia, pois fomos visitar 
as Grutas da Moeda, com uma excelente 
explicação acerca da temática por parte do 
guia que nos acompanhou.

Para terminarmos o ano em beleza, na 
semana de 27 a 31 de maio, o curso organizou 
a II Semana da Saúde. No dia 27 realizou-se 
o rastreio a glicémia capilar, índice de massa 
corporal e tensão arterial à comunidade es-
colar; no dia 28 convidámos as instituições 
parceiras de FCT (Centro de Promoção Social 
de S. Martinho de Pindo, Centro Social e Paro-
quial de Antas, Santa Casa da Misericórdia de 
Penalva do Castelo e Associação “Os Melros”, 
de Germil) para participarem na Tarde Sénior, 
que contou com jogos tradicionais que os 
utentes puderam jogar, dança, animação e um 
fabuloso lanche proporcionado pelo CEF de 
Cozinheiro(a). Nos dias 29 e 30 realizaram-se 
os Dias da Massagem, com uma forte adesão 
por parte da comunidade escolar, e, por fim, 
no dia 31 foi o dia dedicado à parte formativa, 
em que tivemos uma manhã de palestras com 
o tema “TAS em Gerontologia” no auditório da 
Loja do Cidadão, em que, além de um leque 
de profissionais desta área, que gentilmente 

se deslocaram a Penalva do Castelo para nos 
proporcionarem mais conhecimentos, tivemos 
ainda o Agrupamento de Escolas de Resende, 
representados pelos Cursos Profissionais de 
Técnico Auxiliar de Saúde e de Geriatria, que 
aceitaram o nosso convite de estar presentes 
neste dia. Após o almoço que se realizou 
na cantina da escola, houve espaço para 
Workshops: Massagem Terapêutica e Téc-
nicas de Relaxamento; Técnicas de Trauma; 
Jogos para Idosos e Alimentação Saudável, 
que decorreram na escola. 

Foi de facto um dia muito produtivo, em que 
pudemos uma vez mais contar com o CEF de 
Cozinheiro(a) e com o Curso Profissional de 
Técnico de Restaurante/Bar, bem como dos 
professores da componente técnica, que fo-
ram responsáveis pelo coffee break oferecido 
no período da manhã.

Refletindo sobre este período, foi uma jor-
nada que chegou ao fim, com muito trabalho, 
mas com um grande sentimento de mais-valia 
e dever cumprido. Esta última semana foi um 
estímulo muito gratificante para enfrentar a 
FCT – Formação em Contexto de Trabalho 
(estágio), que agora foi retomada.

Enfermeira Bibiana Rodrigues,
formadora do curso

TAS em ação – 3º período

II Semana da Saúde

Em visita à UCC Bento XVI, em Fátima

Nas Grutas da Moeda
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Cidadania e Desenvolvimento
No âmbito da componente de Cidadania e Desenvolvimento, os alunos da 

turma 10ºC -curso profissional de Técnico de Restaurante-Bar, na disciplina 
de Tecnologia Alimentar, abordaram o domínio Desenvolvimento Sustentável. 
A abordagem deste domínio decorreu durante o segundo e terceiro períodos, 
com a realização de dois trabalhos distintos, a saber: um panfleto sobre o 
Desperdício Alimentar, com o objetivo de sensibilizar a comunidade para 
a redução do desperdício alimentar, e um trabalho de Projeto sobre Hábitos 
Saudáveis, na comunidade envolvente, com o objetivo de identificar hábitos 
saudáveis na comunidade onde vivem. 

Os panfletos foram divulgados junto da comunidade escolar através do 
monitor existente no bloco administrativo (em anexo encontra-se a apresen-
tação dos mesmos).

No trabalho de Projeto, após a aplicação do inquérito a algumas pessoas 
da comunidade envolvente (Penalva do Castelo) e o respetivo tratamento 
estatístico de dados, os alunos chegaram a algumas conclusões pertinentes. 
Assim, cerca de 80% dos inquiridos toma o pequeno-almoço, a maioria faz 
três a quatro refeições por dia; comem pouca sopa; uma percentagem reduzida 
consome mais sal do que o necessário, algumas pessoas recorrem às ervas 
aromáticas para substituir o sal; cerca de 70% das pessoas consome com 
frequência carne/peixe, fruta da época, produtos frescos locais e doces; 70% 
dos inquiridos bebe, pelo menos, um litro de água por dia e 30% bebem meio 
litro de água por dia; o azeite é a gordura mais consumida; 50% dos inquiridos 
dorme entre seis a sete horas; a maioria das pessoas pratica uma atividade 
física com regularidade. Cerca de 50% dos inquiridos acha que pratica uma 
alimentação equilibrada.

Vamos todos sopa comer e bastante água beber para saúde ter!

10ºC - Disciplina de Tecnologia Alimentar

O nosso Agrupamento propôs 19 alunos 
para o exame DELF (Diplôme d’Études en 
Langue Française), que decorreu na Escola 
Secundária de Viriato, em Viseu, nos dias 9 
(nível B1) e 10 de maio (nível A2). 

Assim, 4 alunos realizaram o nível B1, 
correspondente ao ensino secundário, e 15 
alunos o nível A2, correspondente ao ensino 
básico. A Direção do Agrupamento assumiu 
também a deslocação dos alunos até Viseu, 
que foram acompanhados pela professora 

Isilda Albuquerque, no dia 9, e pela professora 
Clarinda Pires, no dia 10, que aí permanece-
ram até que terminasse todo o processo. As 
docentes tiveram a preocupação de apoiar os 
alunos inscritos, extra-aula e fora do horário 
letivo, com o objetivo de melhor os preparar 
e para que os mesmos se sentissem mais 
confiantes perante este desafio que, para a 
maioria dos envolvidos, era novo. 

Foi com enorme prazer que a nossa escola 
recebeu a responsável pela Alliance Française 

EXAMES «DELF SCOLAIRE JUNIOR» 2019
de Viseu e uma colaboradora, na tarde do 
dia 3 de maio, para realizarem a interação / 
produção oral dos nossos alunos. 

A Comunidade Educativa, em especial as 
professoras de Francês e os encarregados 
de educação dos alunos, está orgulhosa do 
trabalho e dedicação que estes alunos reve-
laram e a todos felicita.

As professoras de Francês - Grupo 320

Por esta vida,
Não há o que enfrentar.
A guerra e a fome,
A doença e a morte,
A mágoa e a solidão,
Que existe em milhares de rostos,
De crianças,
Crianças que nem alegria,
Nem fé, têm.
São crianças inocentes,
Sem terem como se defender,
São crianças,
Como muitas outras...
Mas por serem de cor,
São como escravos,
E então vem o racismo.
Porque tanta ignorância?
Porque tanto egoísmo?
Se este mundo é um só,
E todos nós,
Vivemos nele,
O racismo.
Crianças...
Quem são essas crianças,
Que têm medo do mundo?
Que fogem da guerra,
Que sentem medo,
Sem terem felicidade.

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

Susana Rodrigues 
(mãe da Nádia 9ºB)

A guerra e a violência

R
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O ser humano é um ser em caminho. Mas 
o sentido do caminho não está no início mas 
no fim. É a meta para a qual caminhamos 
que determina a natureza e o sentido do ca-
minho. Não será certamente o mesmo fazer 
uma caminhada, uma peregrinação ou uma 
viagem turística.

É a meta que marca desde logo o sentido e 
a natureza do caminho que se faz. A natureza 
e o sentido de cada dia está no seu fim.

A experiência do caminhar torna-se ex-
pressão e estímulo da do caminhar interior. 
Caminhar é também assumir a experiência da 
confraternização com o outro. Caminhar lado 
a lado permite ao peregrino viver e exprimir a 
fraternidade, através dos momentos de con-
vívio e de amizade.

Nos dias 5 e 6 de abril, os alunos de EMRC 
do 9.º ano de escolaridade, de 19 escolas da 
Diocese de Viseu, realizaram uma pequena 
e ao mesmo tempo grande caminhada, em 
direção a Santiago de Compostela.

Do Agrupamento de Escolas de Penalva do 
Castelo participaram neste caminho um total 
de 34 alunos e 3 professores. Tratou-se de 
uma jornada bastante enriquecedora a nível 
cultural e religioso e que permitiu desenvolver 
as relações interpessoais, bem como o espí-
rito de partilha e cooperação.

Como o caminhar é feito por etapas, no 
primeiro dia visitámos Viana do Castelo e 
seguimos rumo a Padron, já na Galiza, com 

No dia 11 de junho, as turmas do sétimo 
ano de escolaridade, no âmbito das disciplinas 
de História, Geografia e EMRC, visitaram o 
maior jardim oriental da Europa - o Buddha 
Eden – localizado no concelho do Bombarral.

Numa dimensão de cerca de 35 hectares, 
os alunos visitaram todo o parque, onde apre-
ciaram várias estátuas, que são uma homena-
gem à paz, construídas com cerca de 6000 to-
neladas de mármore e granito da China. Para 
além destas, tiveram contacto com diversas 
esculturas de arte contemporânea e africana, 

Visita a Santiago de Compostela

passagem por Valença do Minho. Depois do 
esforço, aguardava-nos um belíssimo jantar, 
no hotel, com bons momentos de convívio, 
diversão e o merecido descanso. E como o 
caminho faz-se a caminhar, no segundo dia 
deu-se o “gozo” da chegada à meta, com a 
visita à Catedral, onde pudemos cumprir algu-
mas das tradições como o abraço ao santo e 
a visita ao túmulo do apóstolo Santiago. Foi, 

assim, um momento rico de espiritualidade, 
de encontro com Deus e confraternização.

De regresso a casa ainda houve o jantar 
na cidade do Porto e, por fim, o momento das 
despedidas dos colegas de outras escolas que 
connosco partilharam as alegrias e conquistas 
do caminho.

Professor Agostinho Santos, de EMRC

Visita de Estudo ao Buddha Eden Parque e Vila de Óbidos
budas, pagodes, guer-
reiros em terracota e 
outras obras de arte 
que convivem har-
moniosamente com 
lagos, cascatas, flora 
e fauna.

Este jardim foi ins-
pirado e desenhado 
para transmitir uma 
sensação de paz, har-
monia e serenidade, 

o que muito 
agradou a to-
dos.

De regres-
so, fez-se uma paragem em Óbidos, 
onde os alunos tiveram um breve con-
tacto com a estrutura urbana medieval 
da vila, onde, dentro de muralhas, en-
contraram um castelo bem conservado 
e um labirinto 
de ruas e ca-
sas brancas.

A viagem decorreu num espírito de salu-
tar convívio entre todos os intervenientes e 
permitiu enriquecer de forma significativa as 
aprendizagens dos alunos.

Os professores organizadores



Página 20 julho de 2019ESCOLA VIVA

No passado dia 14 de maio, os 
alunos da turma 10ºC - Curso Profis-
sional de Técnico de Restaurante/Bar 
e da Educação Especial foram visitar 
o Museu do Pão e do Brinquedo em 
Seia, acompanhados pela professora 
da disciplina de Economia e pelos 
professores do Departamento de Edu-
cação Especial

No início da visita entraram no mun-
do da fantasia, fazendo primeiramente 
uma viagem imaginária e mitificada 
pelo passado do pão, para seguida-
mente entrarem no mundo real do 
Ciclo do Pão.

Passaram pela sala do Ciclo do Pão, 
onde conheceram alguns instrumentos 
que se usavam para fazer o pão em 
tempos mais antigos. Visitaram a sala 
da Arte do Pão, onde estavam expos-

tos uma série de 
objetos artísticos 
que têm inspi-
ração no pão, e 
finalmente visita-
ram a sala do Pão 
Político, Social e 
Religioso, onde 
observaram a 
simbologia do pão 
na sociedade, na 
política e na re-
ligião, mediante 
a exposição de 
documentos va-
riados, alguns de 
cariz político e objetos religiosos asso-
ciados ao cristianismo e ao judaísmo.

No Museu do Brinquedo, os alunos 
tiveram oportunidade de entrar em 

contacto com o mundo da fantasia 
dos seus pais e avós, brincaram e 
construíram brinquedos.

Foi uma visita sem dúvida muito 
importante para os alunos, pois per-
ceberam um pouco da história do pão 
e conheceram os brinquedos de anti-
gamente, tendo sido cumpridos todos 
os seus objetivos.

As professoras de Economia, 
Isabel Nogueira, e da Educação Especial, 

Paula Fernandes e Elisabete Correia

VISITA AO MUSEU DO PÃO E DO BRINQUEDO - SEIA
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ANDEBOL – INFANTIS DE PENAL-
VA VICE-CAMPEÕES DISTRITAIS

O Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo evidencia-se 
ano após ano, como escola de referência na modalidade de Andebol 
a nível distrital.

Neste ano letivo, o grupo/equipa de Andebol, Infantil B masculino, 
alcançou um pres-
tigiante 2º lugar no 
quadro competitivo da 
Coordenação Local do 
Desporto Escolar de 
Viseu. Esta equipa, 
constituída por alunos 
do 5º, 6º e 7º anos de 
escolaridade, conse-
guiu bons resultados 
durante toda a com-
petição, tendo vencido 
todos os jogos, à exce-
ção do jogo da final, no 
qual saiu derrotada, 
conseguindo desta forma o título de vice-campeã distrital.

Ao longo do ano, os alunos deste grupo/equipa demonstraram muito 
empenho e dedicação, tanto nos treinos como nos jogos, aplicando-se 
até ao limite das suas capacidades.

Para lá da competição propriamente dita, o comportamento dos 
alunos pautou-se por um ótimo relacionamento com os colegas das 
outras escolas, onde a sã convivência, a amizade e o fair play des-
portivo estiveram sempre presentes.

O professor responsável: António Fortuna

FUTSAL - TORNEIO INTER-TURMAS 
Nos dias 5 e 12 de junho, realizaram-se os torneios de Futsal do 

5º e 6º anos respetivamente.
O Torneio de Futsal é de todos o mais aguardado pela grande maio-

ria dos alunos. O 
torneio disputou-
-se por ano de es-
colaridade e em 
sistema de todos 
contra todos. Os 
jogos foram mui-
to equilibrados, 
existindo incerte-
za no resultado 
até praticamente 
ao fim do tempo 
regulamentar.

Os alunos evi-
denciaram bastan-
tes capacidades, 
demonstrando ele-
vados dotes técni-
cos, alguns conhe-
cimentos táticos e 
esforçaram-se até 
ao limite para que 
a sua turma saísse 
vitoriosa.

No 5º ano ven-
ceu a turma C e no 
6ºano foi campeã 
a turma D. Os re-
sultados foram os 

seguintes:
5ºANO: 5ºA – 2 X 1 – 5ºB  |  5ºC – 2 X 1 – 5ºA  |  5ºC – 1 X 1 – 5ºB
6ºANO: 6ºA – 2 X 3 – 6ºB  |  6ºC – 1 X 6 – 6ºD  |  6ºA – 0 X 1 – 6ºC
             6ºB – 0 X 6 – 6ºD  |  6ºA – 1 X 3 – 6ºD  |  6ºB – 4 X 1 – 6ºCOs grupos-equipa de Natação – Vá-

rios Mistos e Infantis B Feminino compe-
tiram nos vários encontros do desporto 
escolar, sempre com participações muito 
significativas, quer em número, quer em 
resultados. Os alunos demonstraram 
um excelente comportamento e muito 
empenho em superar as suas marcas, 
enorme fairplay e um convívio salutar 
com os restantes participantes das outras 
escolas.

Nos vários encontros realizados, os 
nossos alunos tiveram uma excelente 
prestação destacando-se alguns dos 
resultados alcançados, nomeadamente 
seis 1º lugares - 3 para o aluno Rui To-
más e 1 para cada uma das alunas Marta 
Figueiredo, Márcia Adro e Francisca 
Teixeira; seis 2º lugares - 2 para o aluno 
Rodrigo Chaves, 1 para os alunos Diogo 

No dia 25 de maio, 16 alunos 
de ambos os sexos, do 3º e 4º ano, 
que frequentam a Atividade Física 
e Desportiva das AEC’s na EBI de 
Ínsua, participaram no Encontro Final 

Distrital do projeto Andebol4Kids, 
organizado pela Associação de An-
debol de Viseu, que se realizou no 
Estádio João Cardoso, em Tondela. 

O nosso Agrupamento participou 

com 2 equipas, uma masculina e outra 
feminina. A primeira obteve o 2º lugar 
e a segunda sagrou-se campeã, ambas 
na respetiva série. 

Foi um dia bem passado, onde os 

alunos se divertiram a jogar andebol, 
conviveram com colegas de outras 
escolas e brincaram em insufláveis.                

Professor José Couto 

ENCONTRO DISTRITAL

Fernandes, Rui Tomás, João Lopes e 
Letícia Cabral; e um 3º lugar para o aluno 
Diogo Fernandes.

Para o Campeonato Regional de Na-
tação, realizado a 4 de maio nas Piscinas 
Municipais de Aguiar da Beira, foram 
apurados sete alunos da nossa escola, 
em representação do distrito de Viseu.

Importa destacar que nesse campeo-
nato os nossos alunos Rodrigo Chaves 
e Marta Figueiredo, ambos do 8ºC, 
alcançaram o pódio numa das várias 
provas em que participaram, o 2º lugar 
em 100m Costas e o 3º lugar em 100m 
Estilos, respetivamente.

Todos os alunos que participaram 
neste grupo-equipa ao longo deste ano 
letivo estão de parabéns!

Professora Teresa Barral

NATAÇÃO
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CAMPEONATO ESCOLAR 
SUPERTMATIK

– CÁLCULO MENTAL

Destinados a alunos do ensino básico de escolas 
públicas e privadas, as competições SuperTmatik 
aliam as componentes didática e lúdica numa fórmu-
la geradora de motivação extra para o processo de 
ensino-aprendizagem, em ambiente de muita emoção 
e adrenalina, próprias das grandes competições!

A Escola EBS de Penalva do Castelo realizou mais 
uma vez o Campeonato Escolar em turmas do 3º CEB, 
apurando o campeão e o vice-campeão de cada turma 
no Campeonato intra-turma (disputa entre alunos da 
mesma turma). 

Posteriormente, foi realizada mais uma etapa, o 
Campeonato inter-turma (disputaram os dois alunos 
mais bem classificados de cada turma), em que se apu-
raram os finalistas de cada nível de ensino (campeões, 
segundos e terceiros classificados de cada escalão), 
para participarem na Grande Final On-line (Competição 
Internacional).

Apresenta-se o apuramento.

escola viva

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

7ºA Maria Fernandes Matilde Vieira

7ºB Gonçalo Almeida Gonçalo Costa

7ºC Afonso Claro Diogo Oliveira

7º 
ANO

Campeão Vice-Campeão

Gonçalo Almeida (7ºB) Afonso Claro (7ºC)

Matilde Vieira (7ºA)

8ºA Margarida Lopes Mariana Ferreira

8ºB João Santos Mael Toscano
8ºC António Pais Tiago Santos

8º 
ANO

Campeão Vice-Campeão

António Pais (8ºC) Margarida Lopes 
(8ºA)

Mariana Ferreira 
(8ºA)

9ºA Rui Cabral Filipa Cabral

9ºC Mariana Domingos José Miguel Santos

9ºD Márcia Fernandes Sónia Tenreiro

9º 
ANO

Campeão Vice-Campeão

Mariana Domingos 
(9ºC)

Filipa Cabral

(9ºA)

CAMPEONATO INTERNA-
CIONAL SUPERTMATIK – 

CÁLCULO MENTAL
A Grande Final Online constou de três tentativas 

com vista à obtenção do melhor tempo no jogo online. 

Apenas o melhor resultado obtido por cada aluno 
foi contabilizado para efeitos de posicionamento no 
ranking SUPERTMATIK 2019.

Este ano a competição internacional envolveu 
257250 alunos de 45 nacionalidades.

Após a seleção pelas turmas do 7º, 8º e 9º anos e 
alguns treinos para a ambientação on-line, os nossos 
finalistas do Campeonato SuperTmatik participaram 
na final internacional realizada on-line.

Muitos parabéns aos alunos participantes que 
obtiveram resultados fantásticos!

Eis os nossos resultados:
7º ANO (35420 participantes a nível interna-

cional)
            posição
Gonçalo Almeida, 7ºB   161
Afonso Claro, 7ºC   223
Matilde Vieira, 7ºA   359

8º ANO (30800 participantes a nível interna-
cional)

                posição
António Pais, 8ºC   085
Margarida Lopes, 8ºA   219
Mariana Ferreira, 8ºA   310

9º ANO (26250 participantes a nível interna-
cional)

    posição
Mariana Domingos, 9ºC    231
Filipa Cabral, 9ºA               129
Sónia Tenreiro, 9ºD           310
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PENA 
JOVEM

Edição do Clube de 
Jornalismo, dinamizado pela professora 
Elizabeth Cancelas e constituído por alu-
nos das turmas 8ºA e 10ºB. 

Coordenação:
Professor Francisco Guedes

Apoio: Direção do Agrupamento de Escolas

Apoio Fotográfico: Marco Pereira, as-
sistente operacional

Endereço Postal:
Rua da Escola
3550-140 PENALVA DO CASTELO

Impressão: Tip. Ocidental
Viseu - (400 ex.)

PENA JOVEM On-Line: 
www.espenalva.pt)

Preço: 0,50 Penas

AS MARCHAS SAÍRAM À RUA

O nosso Agrupamento dinamizou, em parceria com a Câmara Municipal, no dia 21 de junho, o En-
cerramento do Ano Letivo/Santos Populares, em Penalva do Castelo, na Praça do Antigo Mercado 
Municipal. Foi uma noite de convívio que envolveu toda a comunidade educativa e os alunos da 

educação pré-escolar e do 1.º ciclo do Agrupamento. 
O desfile saiu da EBI de Ínsua encimado por um carro com músicas alusivas aos Santos Populares. 

As crianças, engalanadas com seus arcos e balões, abrilhantaram a noite, dançando as marchas com 
alegria e graciosidade. A comunidade aderiu em massa a esta iniciativa, visu alizando e aplaudindo cada 
uma das marchas.

Também se realizou uma feira de produtos regionais trazidos pelas crianças. 
Foi uma noite cheia de luz e cor, com muita música e animação. Bem-haja a todos os que se envolveram 

e colaboraram nesta iniciativa para que a mesma tivesse sucesso.
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