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EDITORIAL
nhecimento do Agrupamento de Escolas de Cinfães como
agrupamento de referência na área da educação especial.
As muitas atividades plasmadas no plano de Atividades e
desenvolvidas ao longo do ano lectivo são o retrato do dinamismo do nosso Agrupamento. Queremos continuar e, por
isso, continuaremos a tudo fazer para que os nossos alunos
sintam orgulho na sua escola.
O presente ano letivo corresponde também ao fim de um ciclo no qual foi possível investir fortemente em áreas diferenciadas como é o caso da formação de adultos e a dupla certificação de jovens. Efetivamente e de acordo com as restrições
já conhecidas não será fácil nos próximos anos criar novas
turmas EFA ou mesmo CEF(s). As regras são extremamente
limitativas e poderão inviabilizar a abertura de novas turmas.
É verdade que nesta área o nosso Agrupamento foi pioneiro e muitas vezes referenciado como um bom exemplo a
seguir e, por isso, fecharemos o ciclo com o orgulho de quem
sente que cumpriu um dever e contribuiu para a melhoria
da formação académica da nossa comunidade. Ainda assim,
continuaremos atentos a todas as oportunidades. O Centro Novas Oportunidades do nosso Agrupamento, por seu
lado, continuará a desenvolver as suas atividades e fá-lo-á
enquanto tal lhe for autorizado. Sabemos que haverá uma
reestruturação a nível nacional mas pensamos que há espaço
para a formação de adultos na área que nos está atribuída e,
por isso, tudo faremos para continuar a dar resposta a todos
quantos nos procuram. O caminho a percorrer pode passar
pela dupla certificação de adultos em áreas de empregabilidade assegurada. Vamos esperar para ver! Entretanto, o
Agrupamento tudo fará para encontrar parcerias sólidas que
possam colaborar na construção de novos projetos.
Uma palavra de muito apreço para o magnífico trabalho
que se tem realizado nos Jardins-de-infância e Escolas do
1º CEB do nosso Agrupamento. Efetivamente, continuam
a dizer presente às propostas e desafios. O bom exemplo é o
desenvolvimento das atividades singulares a que cada escola
deu rosto e que, em alguns casos, é possível dar nota na nossa
Revista Escolar. O dinamismo de todos é bem visível até
pela crescente participação dos encarregados de educação
nas atividades. A associação de Pais e Encarregados de Educação, por seu lado, tem sido uma aliada permanente. Aqui o
nosso agradecimento.
E porque nos aproximamos do final do ano letivo importa,
porque justa, homenagear os assistentes operacionais e
administrativos. Sem eles muito do nosso trabalho não seria
possível. São imprescindíveis na concretização dos nossos
projetos, são colaboradores que não regateiam o seu esforço
e, por isso, são parte substancial do nosso sucesso.
Uma última palavra para os nossos alunos. Gostávamos que
fossem mais aplicados. Que obtivessem melhores resultados.
Que valorizassem mais a escola e que dessem mais valor ao
trabalho. Sabemos que o sucesso no futuro se prepara agora
e que a escola terá uma parte substancial nesse sucesso. Queremos que valorizem o saber, mas também queremos que
sejam cidadãos ativos e conscientes e por isso um apelo aos
pais: Os pais atentos fazem sempre a diferença. Alunos com
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ais um ano letivo se aproxima do fim. Este, especialmente, tem sido desgastante para todos, dada
a enorme instabilidade que se vive nas escolas
pelas constantes alterações que o Ministério está a introduzir e que muito tem contribuído para alguma insegurança
por parte do corpo docente. De facto há nuvens cinzentas
no horizonte. É urgente restaurar a estabilidade do corpo
docente. Não é possível implantar um projeto sólido e prospetivo, com professores, nomeadamente os contratados que
constituem uma grande parte no 2º e 3º ciclos, que previsivelmente vão estar desempregados no próximo ano e que,
em cada manhã, acordam com esse pesadelo. É claro que,
como bons profissionais que são, se transcendem diariamente
mas, porque incontornável, não temos dúvidas que o sucesso
dos alunos também passa pelo sucesso dos professores.
O Agrupamento tem desenvolvido um assinalável esforço de
modernização que se reflete, mais recentemente e já durante
este ano, na entrada em funcionamento da minicentral de
produção de energia fotovoltaica na escola sede. Este desafio
é uma aposta ganha e, também por isso, foi notícia na tv.
Igual destaque teve o facto de termos acabado com a velha
campainha da escola e termos passado a utilizar toques musicais temáticos de acordo com a época do ano. Inovar, cada
dia, também é um caminho. É esse o caminho que queremos
seguir também porque pretendemos associar toda a comunidade educativa aos sucessos do agrupamento para que todos
sintam a escola como sua e a educação e ensino como um
projeto de todos.
Também no âmbito da educação especial continuamos a
desenvolver projetos inovadores, nomeadamente através dos
constantes desafios a que o Centro de Recursos de Novas tecnologias da Educação (CRTIC) tem dado rosto. A
dinâmica equipa continua a receber diversos convites para
desenvolver projetos de formação e, nesse âmbito, tem feito
deslocações a outros Agrupamentos, e mesmo Escolas superiores de Educação, onde fazem formação sobre o “brinquedo adaptado”. Um projeto de sucesso que tem merecido os
mais rasgados elogios por parte de todos os participantes
e que muito tem contribuído para a valorização e reco-
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pais atentos têm mais sucesso. Alunos com pais presentes
e dialogantes têm vida escolar equilibrada e, raramente são
fonte de problemas na escola ou fora dela…
Para aqueles alunos que nos vão deixar, porque irão para o
ensino secundário ou por outra razão, importa dizer que
estaremos atentos ao seu percurso e que fazemos sinceros
votos de que sejam muito felizes. Foi bom vê-los crescer e foi
bom poder contribuir para o seu crescimento. A nossa escola
será sempre a sua escola e estaremos sempre disponíveis para
os receber.
Para terminar, deixo uma palavra de muito apreço a todos os
magníficos professores que trabalharam neste Agrupamento
durante o ano letivo que se aproxima do ocaso. É sempre um
enorme privilégio poder trabalhar com profissionais sérios e
empenhados. Deslocações diárias de centenas de quilómetros, redução nos vencimentos, sobrecargas burocráticas de
trabalho sem sentido, instabilidade profissional e perspetivas

cinzentas de um futuro profissional pouco promissor. Tudo
isto, e muito mais, contribui constantemente para alguma
angústia, mas não consegue desmobilizar todos quantos
veem a educação como a grande porta de entrada para um
futuro diferente. Em nome pessoal e em nome da nossa
comunidade, um público agradecimento para os nossos professores. Para aqueles que não estarão connosco no próximo
ano, votos de muito sucesso. Esta será sempre uma casa que
muito se orgulhará com a vossa visita.
Porque as férias se aproximam… Bom descanso para todos!

Junho de 2012
O diretor
Manuel António Pereira

FINALISTAS
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Eu me confesso…

N

ão fui uma aluna certinha de fazer o percurso
académico no momento e tempo certos. Muito
menos, de boas notas! Quis sempre mais do que a
escola me podia dar! Aos dezasseis anos perdia-me nos labirintos da escrita de Jean-Paul Sarte, Albert Camus, Marguerite Duras, Somerset Maugham… Até Franz Kafka me
passou pelas mãos! Uma insaciável sede de conhecimento
que fazia de mim uma espécie de Lucky Luke, tentando
sempre apreender e aprender o que a minha própria sombra
não alcançava!
A descontração que caracterizou a minha vivência escolar não é o melhor caminho no atual contexto em que os
jovens vivem e dos desafios, cada vez mais difíceis, que têm
pela frente.
Desde logo, a nível do próprio ambiente escolar. Perguntome, repetidamente, como é que professores sem estabilidade profissional, em permanente reivindicação pela
melhoria das condições das suas carreiras, vinculados a
programas escolares em constante alteração, podem motivar os alunos?!
O ambiente que se vive em muitos lares, com famílias
destruturadas por razões de ordem económica e emocional,
também não está de feição para os mais novos. A família
que deveria funcionar como o eterno berço de harmonia e
equilíbrio, já não o é para muitas crianças! Pelo contrário,
muitas das vezes é a própria escola, professores, pessoal
auxiliar e colegas, quem desempenha esse papel.
Hoje, o recreio de muitas crianças é feito no “pântano”
criado pela sociedade em geral. A esperança, essa, a última
a morrer, aparece moribunda aos olhos de muitas delas. Se
o tempo presente deixou de ter futuro para a generalidade
dos adultos, como podemos pedir aos jovens trabalho, empenho e dedicação para terem vidas de sucesso!?
4

Apesar de tudo, com todas as adversidades, os estudantes
de hoje, mais adultos, mais preparados, mais aventureiros,
esgravatam novos caminhos que, seguramente, os conduzirão à meta desejada. Como todos os heróis, merecem o
nosso reconhecimento, tão ou mais importante que a atitude de exigir! Confesso e assumo que, em relação às duas
heroínas que tenho em casa, também me falha a palavra
“PARABÉNS”!
Do meu exemplo, o que posso deixar como “legado” é que
a idade e a vida comprovam o quanto é atual o pensamento de Sócrates, filósofo ateniense, “só sei que nada sei”.
É esta consciência, a consciência daquilo que desconheço,
que alimenta em mim o desejo permanente de querer saber
mais e mais, de querer regressar aos bancos da escola para
aprender novas matérias e consolidar aquelas que ficaram
pela rama.
Continuem! Com alma! Com espirito e “resmas” de dedicação e esforço a lutar pelos vossos sonhos!! Acreditem que
vale a pena! E não percam, nunca, a capacidade de cantar:
“Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me dio dos luceros que cuando los abro
Perfecto distingo lo negro del blanco
Y en el alto cielo su fondo estrellado
Y en las multitudes el hombre que yo amo
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado el oído que en todo su ancho
Graba noche y día grillos y canarios
Martirios, turbinas, ladridos, chubascos
Y la voz tan tierna de mi bien amado
(…) “Violeta Parra
Também continuo a sonhar…
Guardar um rebanho e no silêncio da natureza, a olhar as
estrelas, pensar que depois de todas as tempestades vem a
bonança, é o meu sonho!...

Adelaide Monterroso Freixo
45 anos
Notária em Mondim de Basto e Celorico de Basto
Administradora da Rádio Montemuro

5

Pastor do monte, tão longe de mim
com as tuas ovelhas
Que felicidade é essa que pareces ter
— a tua ou a minha?
A paz que sinto quando te vejo, pertence-me, ou pertence-te?
Não, nem a ti nem a mim, pastor.
Pertence só à felicidade e à paz.
Nem tu a tens, porque não sabes que a
tens.
Nem eu a tenho, porque sei que a
tenho.
Ela é ela só, e cai sobre nós como o sol,
Que te bate nas costas e te aquece, e tu
pensas
Noutra cousa indiferentemente,
E me bate na cara e me ofusca.
E eu só penso no sol.
(Alberto Caeiro – “Pastor do monte tão longe de
mim com as tuas ovelhas”)

Entrevista –
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Drª Aline

ne Nabais Pontes

Exigi dos meus alunos, mas quando necessário
dei-lhes amor, carinho e compreensão, e penso
que eles não o esqueceram. Tentei prepará-los
para a vida
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E A DISCIPLINA DE EVT?
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Toques musicais na escola

A

entrada e saída das aulas é agora feita ao som
de música. Os antigos toques da campainha
foram substituídos por música clássica ou por
temas de outros géneros musicais, escolhidos de acordo
com datas significativas e efemérides do calendário
civil e escolar.
A recetividade a estes toques foi elevada, considerando
que as músicas são trauteadas pelos corredores e pelos
átrios por muitos daqueles que as ouvem.
Pela originalidade da ideia, esteve recentemente na
nossa escola um canal de televisão (Sic), que fez uma
reportagem sobre a iniciativa, apresentando-a nos seus
noticiários de horário nobre.
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Missão UP - Unidos pelo Planeta

A MISSÃO UP – UNIDOS PELO PLANETA é um projeto educativo desenvolvido pela Galp Energia, de Âmbito Nacional, dedicado à temática do consumo de energia pelo que pretende a abordagem de temas como fontes
de energia, mobilidade sustentável e pegada energética.
A nossa escola sempre mostrou preocupação por questões ambientais. Por este motivo abraçou, este ano letivo, mais
um projeto de grande envergadura, MISSÃO UP – UNIDOS PELO PLANETA.
Para o levar a cabo, as professoras do Clube do Ambiente e do Clube da Proteção Civil unificaram-se, legitimando
este desafio com elevada importância baseado numa forte convicção de que a escola, enquanto instituição formadora e educadora, é um local privilegiado de consciencialização dos cidadãos.
As professoras desafiaram os alunos pertencentes aos respetivos clubes, a participarem no Projeto da Missão UP
e, simultaneamente no concurso Brigadas Positivas nele inseridas, tendo de imediato aceitado mais este desafio.
Os alunos organizaram-se em equipas/Brigadas Positivas com uma missão: Educar, Sensibilizar - para o mundo
mudar! Pequenos gestos contribuindo para grandes mudanças… dedicada ao tema da eficiência energética.
Todo o trabalho desenvolvido refletiu colossal articulação entre ambos os clubes, com um papel ativo na dinamização de atividades, estimulando a adoção de hábitos de agir no dia- a- dia, que contribuem para uma utilização mais
eficiente da energia. Pretendeu-se ainda responsabilizar os alunos para a tomada de atitudes e mudança de comportamentos, em prol de uma melhoria da eficiência energética e da mobilidade sustentável na sua escola e em casa.
Com a consecução deste projeto, pretendeu-se ainda alertar a comunidade educativa para a necessidade de enveredar por hábitos de poupança de energia, de água… e a missão de reduzir resíduos e consumos desnecessários
contribuindo para a mudança de comportamento que o Planeta necessita em relação ao consumo energético.
Várias atividades foram dinamizadas apresentando-se algumas fotos …

T

ambém no âmbito deste projeto a nossa escola
aderiu ao campeonato de Escolas Galpshare.
O Jogo Galpshare online, disponível em
http://jogogalpshare.com/galpshare/ dinamizado pela
Galp Energia, é a versão digital do jogo de tabuleiro
“Cabemos todos?”. Este jogo tem como objetivo promover a utilização dos veículos automóveis de forma
responsável, através da partilha dos mesmos com
outras pessoas. O grande desafio de cada jogador passa
por saber conciliar as diferentes personalidades de cada
passageiro, ganhando o que conseguir levar mais pessoas numa viagem, pelo caminho mais curto, poluindo
menos o ambiente e conquistando a oportunidade de
plantar mais árvores. A primeira fase decorreu de 1 de
fevereiro a 23 de março, tendo sido apurados os três
melhores jogadores de cada escola a nível nacional, de
acordo com o ranking de pontuação de todos os jogadores por escola. Infelizmente, nem todos os nossos
alunos poderão participar por dificuldades existentes
no acesso ao jogo online. No entanto, conseguimos selecionar os três melhores jogadores que se encontram
a representar a escola. A segunda fase encontra-se em
curso todas as quartas-feiras, terminando a 6 de junho,
Nesta fase os jogadores apurados de cada escola jogam
com os jogadores apurados de qualquer outra escola
nacional. No final, será feita uma média da pontuação
dos seis melhores jogos de cada jogador, ganhando o
prémio os três alunos que obtiverem a melhor média.
Os resultados posteriormente serão publicados no site
da Galpshare a 8 de junho.
Boa sorte aos nossos jogadores.
Para jogarem este jogo online, basta acederem ao site
http://jogogalpshare.com/galpshare/, registarem-se e
depois é só jogar.
Professoras, Carla Santos e Andrea Osório
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Inácio Nuno Pignatelli no C
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Complexo Escolar de Cinfães
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Algumas atividades realizadas
pelas crianças do Jardim de Infância de Macieira:
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IDA AO SUPERMERCADO

20

***************
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Workshop Sobre
Primeiros Socorros
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Unidade Móvel de Saúde na Escola E.B. 2,3 General
Serpa Pinto
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Métodos contracetivos

Comemoração
do Dia Mundial de luta
conta a SIDA

N

o dia vinte e seis de abril, a equipa
do Projeto de Educação para a
Saúde promoveu uma palestra
sobre os métodos contracetivos para as turmas 8ºA, 8ºB e 8ºC, dinamizada por uma
pequena equipa de enfermeiros do Centro
de Saúde de Cinfães. Foram apresentadas duas sessões, uma das nove horas e
quinze minutos até às dez horas, na sala
catorze, e a outra das dez e vinte às onze
horas e cinco minutos, na sala de desenho
dois. Com esta actividade, pretendeu-se
abordar todos os métodos contraceptivos,
bem como prevenir as IST’s (infeções
sexualmente transmissíveis). Nas duas sessões foi apresentado um powerpoint com
os diferentes métodos contracetivos, o seu
funcionamento, sua eficácia, vantagens e
desvantagens. Foi exemplificada a colocação
correta do preservativo masculino e os cuidados
a ter quando se retira.
Hoje em dia, parece que é moda ter relações
sexuais sem usar proteção, ou porque não estão
informados, ou porque acreditam na velha
história ‘’Ah, é só uma vez, não vai acontecer
nada! ‘‘ – O problema é esse, não acontece
só aos outros e pode acontecer a qualquer
um; não só há o risco de engravidar,
mas compromete-se, sim, a própria
saúde, do homem e da mulher.
Outro ponto a focar é que SÓ O
PRESERVATIVO PREVINE
DAS IST’s.

N

o início do mês de
dezembro, o Projeto
de Educação para a
Saúde comemorou o dia Mundial de Luta conta a SIDA,
que se assinala no dia um
desse mês.
Elaborou-se um cartaz informativo onde se destacaram os
meios de transmissão do vírus
da SIDA, o VIH, bem como, as
medidas de prevenção.
No dia oito de dezembro, o
Núcleo de Estágio de Enfermagem do Centro de Saúde de
Cinfães, dina-mizou uma ação de
sensibilização subordinada ao tema
“SIDA e outras Infeções Sexualmente Transmissíveis”, nas turmas
D e E do oitavo ano de escolaridade.
Nesta atividade, os alunos participaram
com muito interesse e tiveram oportunidade de esclarecer eventuais dúvidas sobre
o tema.
SIDA (Síndrome de Inunodeficiência
Adquirida) - É uma infeção provocada
por um vírus, o vírus da imunodeficiência humana (VIH), que ataca o sistema
imunitário do nosso organismo,
destruindo a nossa capacidade de
defesa em relação a muitas doenças.
A infeção por VIH é umas das causas mais comuns de morbilidade e
mortalidade.
Meios de Transmissão do VIH
• Contacto sexual com pessoa
infetada;
• Vias sanguíneas;
• Transmissão vertical (durante
e gravidez, por via transplancentária, na altura do parto e
através do leite materno).
24

Daniela Pontes nº 3; 5º D
Rodrigo Vieira nº 21; 5º B

Raquel Silva nº 21; 9º B; Maria Montenegro nº 17; º B
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Dia Mundial da Alimentação

26
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***************

http://www.planonacionaldeleitura.gov.
pt/lermaisemfamilia/
http://www.junior.te.pt/servlets/
Gerais?P=Pais&ID=2436
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DESPORTO NA E

Manuel Esteves Marques – Coordenador do Desporto Escolar
30

ESCOLA

31

MEGAS Sprinter (40m)

SALTO em comprimento

Infantis A
Sara Rocha
Ana Farpa
Rafael Fernandes
José Fonseca
Infantis B
Inês Silveira
Duarte Castela
Infantis A
Mariana Moreira
Viviana Esteves
Jorge Fraga
Bruno Inácio
Infantis A
Mariana Rodrigues
Rodrigo Silva

Infantis A
Rute Silveira
José Fonseca
Infantis B
Leonardo Fraga
Infantis A
Cristina Fernandes
Rui Carmezim
Infantis A
Mariana Rodrigues
Luís Urbano

3º
9º
6º

9º

44º
3º
9º

22º

22º

27º
29º
31º

1º
12º
6º
4º
2º
3º

6º

***************
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DIA DO LIVRO

***************
Dia Mundial do Livro
23 de abril

N
***************

o dia 23 de abril, no Complexo Escolar de
Cinfães, festejou-se o Dia Mundial do Livro e
dos Direitos de Autor. Durante este dia, desenvolveram-se várias atividades relacionadas com a leitura
e com o LIVRO, protagonista deste e de muitos dias, em
qualquer escola!
Nas diversas turmas da escola, realizaram-se sessões
de leitura, fizeram-se acrósticos e poemas, cantaram-se
algumas canções e todos os alunos fizeram um marcador
de livros.
Ao longo do ano, têm sido várias e diversificadas as
atividades desenvolvidas por esta escola, no âmbito da
aquisição e da promoção de hábitos de leitura, na comunidade educativa.
O dia 23 de abril foi mais um dia dedicado à LEITURA
e à importância que esta assume no contexto de Ensino/
Aprendizagem, nesta escola e em todo o Agrupamento
de Escolas de Cinfães.

Complexo Escolar de Cinfães
Turma 4.º H
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25 de

abril

34

Eu sou livre porque…
Posso fazer o que quero com respeito…
Cantar todas as músicas…
Dar a minha opinião…
Vestir da maneira que eu quiser…
Ouvir a música de que eu gosto…
Passear…
Brincar na rua…
Sou feliz porque sou livre!
EB1 Covelas
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COMEMORAÇÕES

36

***************

37

Dia das Mães

38

39

40

41

ALUNOS DE MERIDÃOS E IDOSOS
PARA PLANTAR UMA ÁRVORE

42

S DO C. S. P. DE TENDAIS JUNTAM-SE

Trabalho elaborado pelos alunos do 2º e 3º Anos
E.B. 1 de Meridãos 1

43

***************
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***************
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Livro
Livro
Um abraço de aventuras
de guerreiros.
De príncipes
corajosos,
que salvam princesas.
Livro
Um beijo
de magia e ilusão.
Livro
Um caminho
para procurar palavras.
Para ler histórias.
Para viver romances.
Livro
Um presente e um futuro,
para aprender a crescer.
Um Livro
Com ou sem rima,
com ou sem fantasia,
sempre
um amigo para a Vida!
Complexo Escolar de Cinfães
Mariana Ferreira
Turma 4.º H
47

Casa dos sustos

Se tu visses o que eu vi
lá dentro do avião:
um cão a pilotar
e o piloto a dançar o malhão.

Numa casa em Cinfães
havia muitos cães
A casa era tão antiga
Que nunca se viu lá uma formiga

Se tu visses o que eu vi
lá na floresta:
um cavalo a trepar
e um macaco a esborrachar a testa.

Um dia resolvi lá entrar
Era uma noite escura
e os cães estavam a ladrar
Tanto que me comecei a assustar

Se tu visses o que eu vi
em cima da bananeira:
os sapatos do juiz
feitos pela costureira.

A casa era tão velha, tão velha
que nem nas paredes se podia tocar
Pois assim eu certamente morreria
Sem saber da vida o que queria
O que realmente eu queria saber
Era se a casa era assombrada
Se havia alguém a viver
nesta casa tão mal tratada

Se tu visse o que eu vi
lá em casa do caseiro:
um fato no galinheiro
e uma galinha no roupeiro.

Percorri aquela casa toda
Sem nada poder avistar
E quando estava quase a desistir
Umas escadas fui encontrar

Se tu visses o que eu vi
lá diante num palheiro:
um homem a comer erva
e uma vaca a contar dinheiro.

E sem ninguém para me encorajar
Subi aquelas escadas
Com medo de saber
O que lá em cima podia encontrar

Se tu visses o que eu vi
no cimo do lameiro:
um homem a comer erva
e uma vaca a fazer um palheiro.

Passo a passo comecei a subir
Com medo, agarrei-me ao corrimão
e continuei pleno de emoção
Subindo aquela colina que me traria o que queria

Alunos de 4º ano
E. B. 1 de Meridãos 1

Quando ao cimo cheguei
Não vi nada para além
De muito pó e muita poeira
Lá ao fundo uma velha cadeira
Afinal o que eu acabei por descobrir
Foi que nas casas velhas prestes a cair
A única coisa que lá pode estar
É a alma de quem lá conseguiu morar…
João Pedro da Costa Ferreira, 6º A
QUADRAS MALUCAS
Se tu visses o que eu vi
dentro da capoeira:
o polícia a pôr o ovo
e a galinha de sinaleira.
Se tu visses o que eu vi
na Serra do Caldeirão:
um galo a pôr o ovo
e uma galinha a cozer o pão.
Se tu visses o que eu vi
à porta da minha escola
um bebé tão pequenino
com uma grande sacola.
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CEF no Porto Leixões
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Visita de estudo ao Parque Natural Lito
Turmas: 5ºAno (A,B,C,D,E,F e G)

N

o passado dia vinte e quatro de fevereiro
de dois mil e doze, todas as turmas do
quinto ano partiram da Escola E.B. 2,3
General Serpa Pinto – Cinfães, pelas oito horas e
trinta minutos, rumo ao PNLN. A viagem foi longa
e, como ainda era de manhã, o autocarro ia calmo,
uns ouviam música e outros descansavam. Chegámos ao parque pelas onze horas. Aproveitámos para
lanchar e ir à casa de banho. Por volta das onze
horas e trinta minutos, começou a visita guiada ao
PNLN, na qual tiveram a oportunidade de conhecer
o estuário do rio Cávado e as espécies de fauna e
flora que aí residem, bem como o sistema dunar que
se prolonga por toda a costa marítima, para além
de outros motivos de interesse ao longo de cinco
mil e quatrocentos metros que demorou a percorrer
cerca de duas horas e quarenta e cinco minutos. A
visita guiada acabou por volta das catorze horas. De
seguida, em Ofir, os alunos tiveram a oportunidade
de explorar o jardim e almoçar em convívio, todos
foram partilhando a comida uns dos outros. Após
o almoço, e como nesse dia o tempo estava
muito agradável, todos os professores e alunos foram até uma esplanada. Enquanto
uns tomavam café ou comiam um gelado,
outros ouviam as ondas do mar. Por volta
das quinze horas e trinta minutos, saímos
do PNLN e dirigimo-nos aos autocarros para fazer a viagem de regresso
à escola. Esperava-nos novamente
uma longa viagem, no entanto esta
foi divertida. Para concluir, chegámos
à escola por volta das dezassete horas
e vinte minutos, cansados mas
com um pouco mais de riqueza
cultural! Nesta visita de estudo, os
alunos mostraram-se muito motivados
e interessados por tudo o que iam observando, tendo inclusivamente colocado
várias questões ao guia do PNLN. Este
mostrou-se bem impressionado com os
alunos. Desenvolveram várias competências sócio-afetivas e contribuíram positivamente para a promoção da imagem da
Escola.

Responsável pela visita de estudo: Profª
Paula Ferreira
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Projeto Comenius: “Financial Education
in Schools and Kindergartens” 20112013
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O

Centro Novas Oportunidades do Agrupamento de
Escolas de Cinfães realizou o seu III Encontro de
Saberes, Oportunidades e Lazer (III ESOL), no dia 4
de abril subordinado ao tema “ Centros de Novas Oportunidades
- Uma porta para o futuro!”. O evento decorreu no recinto da
Escola E. B. 2,3 de Cinfães. Foram convidados todos os adultos
que concluíram o ensino básico e secundário através de processo
de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências
(RVCC) ou pela frequência de Cursos de Educação e Formação
de Adultos (EFA) no agrupamento. A adesão a esta iniciativa foi
surpreendente, tanto mais que a maioria dos adultos se encontra
desempregado e com parcos recursos e a deslocação representou
um esforço financeiro para as suas já tão depauperadas economias. O trabalho desenvolvido com estes adultos contribuiu para a
elevação da sua autoestima e autoconhecimento e, de certa forma,
amenizou-lhes a dureza da sua situação de vida (desemprego,
ausência de horizontes) e proporcionou-lhes a possibilidade de
atualização tecnológica, dado que uma grande parte nunca tinha
estado em contacto com as novas tecnologias de informação e
comunicação.
Este evento contou com a presença de diversas associações
culturais e recreativas e empresas de formação bem como vários
artesãos representantes de artes tradicionais do concelho, nomeadamente, cestaria, gastronomia, rendas e bordados. A sessão foi
aberta com os discursos de boas-vindas e agradecimento por parte do Presidente do Conselho Geral do Agrupamento, Dr. Jorge
Ventura, do Diretor do Agrupamento, Professor Manuel António
Pereira, e da Vereadora da Educação da Câmara Municipal,
Enfermeira Maria de Fátima Oliveira Sousa, que enquadraram
o propósito da iniciativa, numa perspetiva de incentivo à formação e divulgação de saídas profissionais possíveis para o número
esmagador de desempregados que assola o concelho de Cinfães e
regiões limítrofes.
A iniciativa contou com as brilhantes participações do Professor
Dr. Luís Alcoforado, docente da Escola Superior de Educação
de Coimbra; do Presidente da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP), Dr. Gonçalo Xufre. Os
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oradores, em cujos discursos transpareceu o ecletismo e humanismo que quase obrigatoriamente não podem deixar de permear
os textos pronunciados em tempos tão conturbados e difíceis,
deixaram a audiência presa e atenta às suas palavras. O Presidente
da ANQEP delineou, de forma prudente e cautelosa um futuro
verosímil para os Centros Novas Oportunidades que, fundamentalmente, terá que se alicerçar em cursos de formação profissional, predominantemente direcionados para os jovens adultos,
baseados nas necessidades das áreas geográficas onde os centros
se encontram inseridos e exercem a sua atividade, e sempre numa
perspetiva de flexibilidade e de adaptação à realidade da conjuntura económica e elevada taxa de desemprego na camada jovem
da população. No fundo, pretende-se aliar a certificação escolar a
uma certificação profissional, criando mecanismos que permitam
a rápida inserção no mercado de trabalho. De acordo com a sua
posição, o futuro dos centros é incerto e deve depender do papel
que estes forem capazes de assumir em termos de resposta às
exigências e flutuações do mercado de trabalho, e tendo em conta
as realidades e especificidades regionais.
Após estas intervenções, teve lugar a entrega dos diplomas a
trezentos adultos que concluíram o ensino básico e secundário e
a assinatura do protocolo da Rede Territorial para a Qualificação
do Tâmega e Sousa, entre os vários Centros Novas Oportunidades pertencentes à respetiva rede.
A iniciativa terminou com uma pequena e agradável colação
oferecida a todos os participantes pelo Agrupamento de Escolas
de Cinfães, tendo sido indubitável o sucesso dos doces tradicionais da região, matulos ou bolos de manteiga, fabricados pelas
doceiras de Nespereira. Foi a altura de trocar algumas impressões
e opiniões sobre o tema abordado e de encetar algumas conversas
informais num ameno espaço de convívio.
Até ao momento presente, o Centro Novas Oportunidades tem
desempenhado um papel invulgar e assinalável numa região
profundamente deprimida pelo desemprego, ausência de perspetivas para o futuro e graves carências sociais e económicas, pois
funciona como um catalisador não só de aprendizagens e/ou
aquisição de competências, uma vez que os adultos são obrigados
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a proceder a pesquisas nas mais diversas áreas do conhecimento.
De acordo com o propósito do evento, conclui-se que os Centros Novas Oportunidades desempenham um excelente papel
na sociedade portuguesa, nomeadamente ao nível da abertura de
horizontes positivos para o desenvolvimento de competências
que poderão resultar na integração no mercado de trabalho. O
público-alvo da ação do Agrupamento de Escolas de Cinfães cobre a faixa etária dos 8 aos 80 anos, uma vez que oferece a todos
os habitantes da sua área de abrangência uma resposta de acordo
com o seu perfil e de acordo com as suas necessidades. O Centro
Novas Oportunidades tem desenvolvido ao longo da sua história
de vida um trabalho exemplar na certificação dos conhecimentos/
competências adquiridas pelos adultos que procuram terminar/
prosseguir o seu percurso escolar. O Agrupamento de Escolas de
Cinfães, no que diz respeito à população adulta do concelho de
Cinfães e de Resende, tem procurado responder às suas necessidades, seja através de Cursos de Educação e Formação de Adultos, seja através de processos RVCC, e sempre com o objetivo de
ser uma porta para um futuro para todos.

Projeto de Orientação
Escolar e Profissional

N

o âmbito do Projeto de Orientação Escolar e Profissional, ao
longo do 3º período trabalhouse com os alunos 9º ano, no sentido de
desenvolver e melhor compreender as
expectativas destes em relação ao processo Orientação Vocacional, assim como
explorar a dimensão interpessoal dos
mesmos, através da discussão de vários
temas, tendo em conta a sua importância
para a vida em geral, para além de motivar
a expressão e a revelação pessoal com o
intuito de promover a reflexão dos alunos,
ajudando-os a explicitar os seus pensamentos e sentimentos através da valorização de diferentes perspetivas, permitindo
a partilha de problemas comuns, apoiando-se mutuamente na sua resolução.
Nas sessões de Orientação Vocacional
realizadas, divulgou-se informação sobre
o sistema de Ensino Secundário e Profissional, de forma a ajudar os alunos a
definir o seu projeto de carreira. Esclareceu-se os alunos acerca das várias áreas e
saídas profissionais e foram administrados
testes de Orientação Vocacional, para explorar os interesses e as áreas vocacionais
que melhor se adequam a cada aluno.
No final das sessões, os técnicos do Serviço de Psicologia e Orientação elaboraram um relatório individual de orientação
vocacional, onde constavam as áreas e
aptidões para as quais os alunos estavam
mais habilitados.

Esta visita teve como finalidade proporcionar aos alunos a aproximação a novas
realidades e vivências académicas, através
do contacto direto com inúmeras instituições de ensino e de formação que aí
se fizeram representar. Os alunos tiveram
a oportunidade de participar em diversas atividades de cariz pedagógico e em
atividades relacionadas com desportos
radicais.
Após a visita, os alunos almoçaram no
centro comercial “Mar Shopping”, espaço
que muitos deles não conheciam, tendo
deste modo a possibilidade de visualizar
as diferentes valências que o mesmo proporciona aos cidadãos.
Foi um dia intenso, bastante enriquecedor,
tendo os alunos revelado grande satisfação
e entusiasmo pela iniciativa.

Visita de Estudo à Exponor de Matosinhos
Qualific@ - Feira de educação, formação, juventude e emprego

Os alunos do 9º ano de escolaridade, no
âmbito do Projeto de Orientação Escolar
e Profissional, realizaram, no passado
dia 28 de maio de 2012, uma visita de
estudo à Qualific@ - Feira de educação,
formação, juventude e emprego, sita na
Exponor, Matosinhos.
Os alunos foram acompanhados pelos
técnicos do Gabinete de Apoio ao Aluno
e à Família, psicólogos estagiários e pela
coordenadora do Serviço de Coordenação
e Desenvolvimento de Projetos do Agrupamento, Prof.ª Sofia Aguiar.

O Responsável pelo Projeto
Filipe Teixeira, Psicólogo
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A minha Páscoa A
N
o dia 8, foi o dia de Páscoa, e não só, pois a minha
prima fez 17 anos.
De manhã, estreei a minha roupa nova que a minha
madrinha me ofereceu.
Mais tarde, cheirava àquele anho assado com batatas e arroz
no forno!
Perto da uma hora da tarde, chegou à minha rua o compasso
e, quando dei por mim, o compasso já se tinha ido embora.
Tive muitas amêndoas, tantas que não sei se as consigo
comer…
De seguida, fomos almoçar e que bom que estava! Então os
doces, ainda melhor.
De tarde, fui a casa do meu avô paterno e também à da minha
tia, onde recebi mais alguns sacos de amêndoas.
Mais tarde, fui lanchar a casa da minha tia e vim embora.
E foi assim o meu dia de Páscoa.
Ana Pereira nº1
Turma:5ºC

N

o dia 8 de abril comemorou-se a Páscoa, dia de festa.
De manhã, bem cedinho, eu e os meus pais fomos a
casa da minha avó materna para ajudar a preparar o
tão delicioso almoço.
Ao almoço, deliciámo-nos com o anho e as batatas assadas.
De sobremesa, o tradicional pão-de-ló.
Quando acabámos, ouvimos a campainha, era o compasso.
Fomos para a sala e beijámos a Cruz.
Depois, fomos a casa da minha avó paterna. Como chegámos
cedo, eu e os meus primos fomos brincar.
De repente, ouvimos: “dlim, dlim”. Era o compasso e fomos
imediatamente para a sala, que já estava decorada, e beijámos a
Cruz. Passado algum tempo, fomos jantar.
Quando demos conta, já era muito tarde e cada um regressou
a sua casa.
Inês Valente nº13
5ºC

O

meu dia de Páscoa começou com a minha ida à missa;
quando esta acabou fui para casa.
Quando chegámos a casa, já lá estava o meu tio com a
minha prima.
Entrámos rapidamente e pousámos os petiscos na mesa,
porque a minha casa é uma das primeiras.
O compasso, quando chegou, anunciou:
- “Cristo ressuscitou! Aleluia! Aleluia!”
E deitaram-me água benta para a cara.
Beijámos todos a Cruz e, o senhor que ia a recolher a nota
teve de a procurar bem, porque estava bem escondida. O meu
pai convidou-os para irem beber um copo e eles aceitaram.
Passado algum tempo, foram-se embora.
De seguida, fui a casa dos meus avós paternos. Quando o
compasso chegou a casa dos meus avós, o senhor Mário
começou a deitar os foguetes; uma cana quase que acertava
num carro que estava estacionado!
Depois, fui a casa da tia Conceição. De seguida, fui a casa da
minha prima Marta que era mesmo ao lado. Quando o compasso passou, fomos todos comer cabrito assado com batatas
assadas e arroz, a casa da minha avó paterna. A sobremesa
era pão-de-ló e outros bolos. Saí apressado para ir a casa da
minha tia Adelina. Quando o compasso passou, fui a casa da
minha tia Celeste e ela deu-me um ovo de chocolate, bem
bom!
De seguida, tivemos que ir a correr porque o compasso já
estava a passar na minha avó materna, mas ainda chegámos
a tempo. No final, fiquei a brincar com os meus primos até
a noite chegar, depois fomos jantar. No fim, fui embora para
casa e dormi.
E foi assim o meu dia de PÁSCOA.
Fábio nº9
Turma:5ºC

Páscoa foi no dia oito de abril.
A freguesia de Santiago de Piães andava toda atarefada
com as limpezas de casa.
Nesta freguesia, também as pessoas costumam ir à missa no
sábado, e depois à missa do domingo de Páscoa, que foi muito
cedo (por volta das 7:30h), pois também tinha que sair o
compasso.
O compasso saiu e eu fui para casa dos meus avós maternos,
depois a casa dos meus avós paternos, a casa de uma tia e, de
seguida, à minha casa (isto tudo na parte da manhã).
Chegou a parte do almoço e, na minha freguesia, as pessoas
têm o hábito de comer cabrito assado, batatas assadas e arroz
no forno.
Da parte de tarde, costumamos juntar a família para conversar
e fazer jogos.
No fim da tarde, quando chega o compasso, costumamos ir ver
os foguetes.
É assim a minha Páscoa!
Marta Carvalho nº18
5ºC

A

minha Páscoa foi muito boa porque estava em férias e
podia dormir até tarde.
A Páscoa celebrou-se no dia 8 de abril.
Antes de se celebrar a Páscoa, eu brinquei muito: joguei à
bola, computador e também fiz os trabalhos de casa.
Eu passei a Páscoa em minha casa com o meu pai, a minha
mãe e o meu avô materno.
Os meus pais e avós deram-me roupa, dinheiro, um ovo da
Páscoa e também pacotes de amêndoas diferentes uns dos
outros.
No dia de Páscoa, eu vesti a minha roupa nova e, ao almoço,
comi batata assada com anho e arroz e também o tradicional
pão-de-ló, que é costume comer-se neste dia.
Quando acabei de comer, eu e a minha mãe fomos até à
Capela e, passado algum tempo, ouvimos o som do sino. Era
o compasso. Quando o compasso chegou a minha casa, eles
leram uma folha pequena com uma mensagem de Páscoa, nós
beijámos a Cruz e demos o folar para o senhor padre.
Mais tarde, ao recolher da Cruz ouvi os foguetes.
Esta foi a minha Páscoa!
Rafael nº21
Turma: 5ºC

N

o dia 8 de abril acordei muito cedo, às 8 horas,
para enfeitar a sala para o compasso entrar; colocamos sempre dinheiro em cima da mesa, para a

igreja.
O meu pequeno-almoço foi o tradicional pão-de-ló.
Por volta das 11h45min, ouvia-se a sineta a tocar,
abrimos a porta e metemo-nos à volta da mesa, mas
eu estava encostado à parede com as minhas inimigas
muletas.
-“Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia!”- foi o que o senhor
disse.
Quando eu beijei a Cruz, foram-se embora porque fui o
último.
Eu comi batatas assadas, porco, vitela, arroz e salada; a
sobremesa foi pão-de-ló. Quando acabei de comer, fui
para a casa da minha avó para beijar a Cruz, como todos
os anos.
Quando o compasso chegou a casa da minha avó, fomos
para a sala onde já estava a minha família toda. No fim,
distribuímos as amêndoas e fomos lanchar.
Quando acabámos de lanchar, fomos ver os foguetes.
No final, fui tentar apanhar algumas canas, mas só encontrei uma e o meu pai outra.
Quando cheguei a casa, fui abrir um pacote de amêndoas, estavam muito boas. E foi assim que engordei
mais alguns quilos!!
Tiago Gonçalo nº24
Turma 5ºC
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