maio/junho 2022

ROCHA.INF@

Ano2

Edição12

Boletim Informativo Mensal

Durante o nosso crescimento, como Escola, precisamos de um referencial que nos transporte para fora da normalidade do
quotidiano. Necessitamos de um marco que nos transmita a alegria na aprendizagem e a satisfação da vida. E é isso que acontece
com o Dia da Escola. Este dia transporta-nos para a grandeza do nosso patrono, Rocha Peixoto, potencia a nossa vivência
comunitária e desvenda capacidades que se encontram ocultas aos olhos de muitos membros da comunidade educativa.
Festejámos o primeiro Dia da Escola a 18 de maio de 2007, após um referendo, assinalando o dia de nascimento do patrono.
Este ano, após uma interrupção de 2 anos, voltamos a comemorar este grande DIA!
Realizaram-se atividades desportivas e lúdicas, terminando com um jantar comemorativo, em que foram homenageados os
professores Noel Miranda, Isilda Galiza, Teresa Monteiro e Marvim Fernandes, que se aposentaram.
Inserida nas comemorações do Dia da Escola, a Cerimónia de Excelência da Escola Secundária Rocha Peixoto teve lugar no dia 24
de maio, no Cine teatro Garrett, homenageando alunos do 3º ciclo e do Ensino Secundário com as melhores notas, destacando-se
pelo trabalho e empenho. Foi também entregue o troféu Professor Honorário que distingue instituições que têm parcerias com a
Escola, sendo este ano a associação Intercultural Association Mobility Friends, a contemplada. A medalha da escola foi entregue
aos professores que cumpriram 25 anos ao serviço da educação.
A cerimónia foi apresentada por Cláudia Campilho e Diogo Pimenta, antigos alunos desta Escola e também eles receberam o
diploma do Quadro de Excelência. Estiveram presentes no Cineteatro Garrett o vice-presidente da Câmara Municipal da Póvoa de
Varzim, Luís Diamantino, o diretor da Escola, Albertino Cadilhe, o presidente do Conselho Geral, Rui Coelho, a presidente da
Associação de Pais, Magda Costa, e o presidente da Associação de Estudantes, Guilherme Carvalho que entregaram os vários
diplomas.
A sessão foi abrilhantada com momentos de Dança do Desporto Escolar e RPfuture, com um momento musical pela aluna Eva
Sousa e projeção de inúmeros vídeos de momentos da vida da Escola.
O Dia da Escola é um dia de afirmação da nossa identidade e de abertura à comunidade.

Maio/Junho 2022

Ano 2 Edição 12

9 DE MAIO
DIA DA EUROPA
A data foi assinalada na
escola com o hastear das
bandeiras da Europa e de
Portugal e entoar dos
respetivos hinos, na
presença de representantes
da autarquia e da Escola.
De seguida teve lugar a
conferência "Europa que
desafios?", com a presença
de Marco Barbosa, vereador
da Juventude, Rui Coelho, presidente do Conselho Geral da
ESRP, Andrea Avogaro, coordenador do projeto Erasmus+
Talented Entrepeneurs in the job market, João Santos,
multiplicador Eurodesk, Noel Miranda, anterior coordenador
Erasmus, Francisca Miranda, em representação dos alunos e
Albina Maia, coordenadora dos projetos Erasmus ESRP.
Contamos ainda com a colaboração da Casa da Juventude, na
presença do seu coordenador Filipe Pinheiro.
Que desafios se colocam ainda hoje à Europa? Que podem os
jovens esperar?
Os testemunhos em vídeo da eurodeputada Lídia Pereira e da
Agência Nacional Erasmus foram importantes para o
desenrolar da conversa. A Europa constrói- se todos os dias
em momentos de reflexão como este. Esteve ainda patente
uma exposição sobre os projetos europeus na Escola, no
âmbito dos 35 anos do Programa Erasmus+ .
No mesmo dia realizou-se a I Gala Erasmus onde foram
entregues os Europass e diplomas a alunos e professores
participantes nestes projetos.
Foi um dia de celebração da Europa, de reflexão sobre os
desafios que cada dia se colocam e as oportunidades que
decorrem do facto de sermos europeus.

ESCOLA AZUL
Dia Escola Azul na Rocha Peixoto -19
maio 2022.
A ESRP integra o Projeto Escola Azul
que pretende envolver a comunidade
educativa na problemática da
conservação e da utilização sustentável
dos oceanos.
O dia Escola Azul celebrou-se a 19 de
maio, mas as atividades tiveram início no
dia 18 de maio, Dia da Escola, com uma
coreografia baseada nas ondas do
mar em que participaram cerca de 250 alunos. No dia 19 realizouse uma palestra subordinada ao tema “Póvoa de Varzim e o Mar”,
destinada a alunos do 9º e 10º anos, sendo os oradores
convidados, a Dra. Sílvia Costa (vereadora do pelouro do
ambiente) e o Dr. José Flores (arqueólogo do Museu Municipal).
A Bandeira Azul do projeto foi hasteada pelos alunos
embaixadores na presença do Sr. Diretor da Escola Rocha Peixoto,
professor Albertino Cadilhe, do Sr. Presidente do Conselho Geral,
professor Rui Coelho, do Sr. Vice-presidente da Câmara Municipal,
Dr. Luís Diamantino Batista, da Sra. Vereadora do ambiente, Dra.
Sílvia Costa, do Dr. José Flores, da equipa que coordena o Projeto
Escola Azul e de elementos da comunidade educativa.
De seguida, cerca de 250 alunos e professores caminharam até à
praia onde formaram um Cordão Humano pelo Oceano,
empunhando cartazes realizados nas aulas de Educação Visual,
com mensagens alusivas à proteção dos oceanos. Esta Corrente
Humana ultrapassou meio quilómetro!
Esta atividade foi organizada pelos professores Pedro Gregório,
Lara Alves, Conceição Pinheiro, professores da ESRP, da equipa
Escola Azul e aconteceu em vários pontos do país, nas escolas que
integram a rede Escola Azul.
Compreender a influência que o oceano tem em nós e a nossa
influência no oceano! Objetivos perseguidos na realização de
trabalhos nas artes.

DIA EUROPEU DO MAR
No âmbito das comemorações do Dia Europeu do Mar, cerca
de 30 alunos do 9º ano desta escola realizaram, no dia 27 de
maio, uma limpeza do areal da praia da Salgueira. Com esta
atividade pretendeu-se consciencializar os nossos alunos da
importância da preservação ambiental e da biodiversidade
dos mares e incentivar mudanças efetivas na sua relação
com o Oceano, indo ao encontro dos objetivos da Escola Azul.
Esta atividade contou com a colaboração da “Liga para a
Proteção da Natureza”.
Ver a entrega e atitude com que os nossos alunos abraçaram
esta missão encheu-nos de alegria!
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LEARNING MORE ABOUT EUROPE
Durante a semana de 25 a 29 de abril acolhemos na escola um
grupo de 9 alunos e 2 professores de Córdoba, no âmbito do
programa Erasmus+- KA1. Este projeto visou aprender sobre o
património local e partilhar informação sobre património
cultural de Córdoba. O grupo assistiu a aulas, fez atividades
desportivas, um peddy-paper pela cidade, visitou o Porto,
Guimarães e Braga. Foi uma semana cheia! A partilha de
cartas entre os alunos mantem-se! Laços que se criam.

A atribuição da acreditação Erasmus confirma que o requerente
criou um plano para realizar atividades de mobilidade de elevada
qualidade no âmbito de um esforço mais vasto de desenvolvimento
da sua organização." Agência Nacional Erasmus+.
Esta candidatura exige novas apostas no domínio da formação de
professores e mobilidade de aprendentes.
Ao nível das parcerias estratégicas, KA2, a ESRP está envolvida em 8
projetos e durante este ano 7 fizeram mobilidade em Portugal!
Durante o 3º período foram muitos os professores e alunos
provenientes de vários países da Europa que nos visitaram.
Uma escola aberta para o mundo há mais de 30 anos1

SAFE LEARNING WITH DIGITAL
GAMES FOR EFFECTIVE EDUCATION
Este é um tipo de projeto que envolveu a visita e
permanência de um grupo de professores da Turquia para
observarem formas de fazer no que respeita ao uso de
ferramentas digitais nas práticas letivas da escola. Os
professores estiveram uma semana na nossa escola, de 16 a
20 de maio e foram recebidos pelo Diretor da Escola e pelo
Vice-presidente da Câmara Municipal. Durante a
permanência na escola assistiram a aulas de caráter geral,
visitaram as várias valências da escola, demonstrando
interesse sobre o trabalho com ferramentas digitais nas
práticas letivas e não letivas, falaram com professores e
alunos e informaram-se sobre o sistema de ensino
português.
Culturalmente, visitaram a cidade, Braga e o Porto para
assimilarem um pouco da nossa cultura,
Conhecendo-nos podemos fazer e ser melhores.
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ETWINNING:
THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY
O 11ºA esteve envolvido no projeto Etwinning “Think Globally,
Act Locally” ,dividido em seis atividades (A World in One
Family, Five Top Professions, The Heart of the Home, What
Matters to Me, A Tale of Two Cities and People Who Changed
the World), o projeto desenvolveu-se ao longo de 16 tempos
letivos ao longo do ano, tendo implicado também várias horas
de trabalho fora da sala de aula. Totalmente articulado com as
aprendizagens essenciais previstas para este nível de ensino
do Inglês, a professora Teresa Madureira coordenou o projeto
que visou a promoção do conceito de “global awareness”, ou
seja, consciencialização global, em várias das suas várias
vertentes (cultural, social e ambiental).
Através da realização das atividades propostas, os alunos
trabalharam em equipas multinacionais, tendo começado por
reconhecer a importância da nossa própria identidade cultural
e, ao compará-la com as dos outros, reconhecer na
diversidade aquilo que nos pode unir na persecução de
objetivos comuns.
Ao fazê-lo durante estes meses, os alunos tiveram a
oportunidade de desenvolver competências variadas, tais
como a responsabilidade social e cívica, competências
comunicativas a nível oral e escrito em Inglês, competências
digitais, o trabalho em equipa e a criatividade.

EUPANTEC_ PHYSICS AND NEW TECHNOLOGIES
O projeto, iniciado também em 2019, junta professores de Física, de Informática e de Eletrónica de cinco nacionalidades diferentes
(Alemanha, França, Itália, Polónia e Portugal), num intercâmbio que, entre outros, visa a aplicação das novas tecnologias no ensino
da Física, usando ferramentas tecnológicas. Foram utilizados sensores, calculadoras, telemóveis, computadores e as plataformas
eletrónicas Arduino e Raspberry Pi, na construção de projetos e de experiências de Física. Culturalmente, os participantes visitaram
as cidades de Pádua (IT), Veneza (IT), Früstenfeldbruck (GR), Munique (GR), kozienice (PL) e Varsóvia (PL). Visitaram museus, centrais
termoelétricas, universidades, centros de divulgação, museus de ciência e institutos. Aprenderam física e tecnologia. E fizeram
amigos.
Em Portugal estiveram durante a semana de 15 a 20 de maio e mediram ondas na praia de Azurara, visitaram a Faculdade de
Engenharia e a aventura acabou no Instituto Geofísico da Universidade do Porto, após terem feito experiências várias e visitado o
Porto, num conjunto de atividades organizadas pela coordenadora do projeto´, professora Ana Carla Campos , com a colaboração
da professora Cármen Gonçalves!
Tendo envolvido, no total, 18 alunos do ensino secundário, a riqueza científica, técnica, cultural e humana da experiência foi enorme:
uma experiência inesquecível para todos os participantes!
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TALENTED ENTREPENEURS IN THE JOB MARKET
Talented entrepeneurs in the job market - mais um projeto Erasmus + que integra 5 parceiros europeus- Portugal, Sérvia,
Turquia, Itália e Letónia. Durante a semana de 9 a 13 de maio, decorreu a mobilidade na ESRP com atividades didáticas e
culturais. O grupo conheceu a escola, participou nas atividades do Dia da Europa, foi recebido na autarquia, realizou várias
oficinas relacionadas com o tema, nomeadamente técnicas de procura de emprego e teve a oportunidade de visitar o Porto e
Vila do Conde para assimilar a cultura portuguesa. As turmas envolvidas são dos cursos de Técnico de Hotelaria, Técnico de
Contabilidade e Técnico de Produção Metalomecânica. A professora Clementina Ferreira, coordenadora do projeto, em
colaboração com os professores Paulo Oliveira e Mariana Capitão organizaram toda a semana de atividades e estão já a preparar
a próxima mobilidade que terá lugar em outubro, na Sérvia.

FROM THOUGHTS TO CODES
No âmbito do projeto Erasmus+ From Thoughts to Codes realizou-se a terceira mobilidade, de 30 de maio a 5 de junho, desta vez
a Kocaeli-Izmit, na Turquia. Os professores Telmo Aires e Suzana Cerqueira, juntamente com 4 alunos, Afonso Silva, Diogo Neves,
Miguel Silva e Tiago Ferreira, do 11º ano, do curso de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, estiveram presentes com
o intuito de partilhar com alunos e professores dos outros países envolvidos, Turquia, República da Macedónia do Norte, Grécia,
Itália e Roménia, práticas relacionadas com robótica, programação e realidade virtual. Os alunos puderam colocar em prática os
seus conhecimentos adquiridos no curso e ter acesso a novas ferramentas de programação de robots. A parte cultural foi muito
rica e o convívio com pares de diferentes culturas e religiões foi extremamente enriquecedor a nível pessoal.
A próxima mobilidade terá lugar na Escola Secundária de Rocha Peixoto, em outubro e toda a organização está a cargo da
equipa Portuguesa.
O objetivo final passa pela criação de insetos robotizados por todas as equipas dos diferentes países, em diferentes plataformas
de programação e com a utilização de materiais diversificados. A mostra final será realizada na Roménia, em abril de 2023.
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MY SMART SCHOOL
Este é um projeto de 2019 que foi interrompido devido à pandemia e retomado este ano para conclusão. Todo o trabalho foi
desenvolvido sobre as novas ferramentas digitais ao serviço de novas metodologias de ensino e aprendizagem. Os alunos
envolvidos, do 12º G e F produziram trabalhos vários que apresentaram durante todo o projeto e em particular durante esta
semana final. Todas as atividades foram coordenadas pela professora Ana Peres com a colaboração das professoras Ilídia Ferreira
e Cecília Martins, parte da equipa do projeto que organizaram também atividades lúdicas e culturais, desde a introdução ao Surf,
integrado no grupo do desporto escolar, até à visita a Aveiro e ao Porto. A mobilidade decorreu entre os dias 15 e 20 de maio.Um
final em grande!

STAND UP FOR YOUR RIGHTS
O poder de decisão num regime democrático e os respetivos mecanismos foram o tópico abordado na mobilidade deste projeto
que integra a Itália, Roménia, Polónia, Turquia e Portugal. Durante a semana de 29 de maio a 3 de junho, os jovens interagiram com
os alunos portugueses do 8ºA e B, em atividades culturais e pedagógicas que os levaram a refletir sobre a importância do voto e a
conhecer o património português nas visitas às cidades de Braga, Guimarães e Porto. Conhecer melhor os outros para nos
respeitarmos todos! Foi uma semana cheia, organizada pela coordenadora do projeto, professora Albina Maia, com a colaboração
da professora Antonina Tavares. A próxima mobilidade terá lugar em outubro, na Roménia e o tópico será o papel das organizações
não governamentais na sociedade.

DIGITAL AGE AND EDUCATION
As práticas cinematográficas foram a temática deste projeto de 2019, que agora terminou em Itália. Ao longo de 3 anos os alunos
de Artes da turma K envolveram-se em atividades do projeto que culminaram com a produção de um filme resultante das várias
filmagens efetuadas ao longo do projeto sobre as diferenças que unem os jovens europeus. A equipa portuguesa foi forçada a
participar à distância e o sonho não se concretizou em virtude de a companhia aérea ter cancelado o vôo, com apenas 3 horas de
antecedência, o que impossibilitou cumprir o plano de viagem completo estipulado. Terminou com gosto amargo, mas ficaram
vivências e memórias das mobilidades em Portugal, na Hungria e na Turquia e ficaram os laços criados entre professores e
alunos envolvidos neste projeto coordenado pelo professor António Pinto, com a colaboração dos professores Eduarda Oliveira e
Rui Oliveira.
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SPECIAL METHODS FOR SPECIAL STUDENTS
As professoras Isabel Maia e Albina Maia e os alunos Diogo Santos, Luís Santos, Pedro Sousa, Daniel Ribeiro e Manuel Cunha
estiveram em Riga, capital da Letónia, durante 5 dias, no início de julho, no âmbito do projeto Erasmus + Special methods for special
students. Durante esta mobilidade, alunos e professores da Turquia, Polónia, Portugal e Lituânia conheceram um pouco da realidade
e cultura letã. Abordaram-se diferentes formas de aprender e ensinar na área da matemática, visitou-se o museu da matemática e
astronomia onde o grupo teve o privilégio de ver o telescópio, tendo o seu funcionamento sido explicado por um professor da
universidade; fizeram-se jogos tradicionais e dinâmicas de grupo para promover a interação e o conhecimento entre grupos; viajou-se
no tempo para perceber a História do castelo de Cesis e ainda se participou num evento internacional- Lampa Festival onde se falou
de Erasmus e inclusão. Em setembro terá lugar a próxima mobilidade do projeto, desta vez na Lituânia.
Formas diferentes de aprender, amizades que se criam, partilhas que nos tornam melhores!

SALVAR VIDAS - PARA UMA
ESCOLA MAIS SEGURA

SEMINÁRIO EDUCAÇÃO FÍSICA

No âmbito do projeto “SALVAR VIDAS - PARA UMA
ESCOLA MAIS SEGURA” levado a cabo pelo Hospital da

No dia 31 de maio de 2022, o núcleo de estagiários de
Educação Física da Escola Secundária de Rocha Peixoto

luz, a nossa escola pode receber, oferecido por esta
instituição parceria com a Fundação Portuguesa de
Cardiologia, um aparelho de DAE (Desfibrilhação

(ESRP) apresentou pelas 15h15min um seminário cujo
tema foi "A tua Alimentação". O questionário teve como
objetivo caracterizar a alimentação dos alunos da ESRP.

Automática Externa). A cerimónia de entrega decorreu
no dia 5 de maio e incluiu uma demonstração da
utilização do DAE. Ao Hospital da Luz o nosso obrigado,
não só pelo DAE mas também pela formação em
Suporte Básico de Vida que está a ser dada a um grupo
de alunos desta escola.
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PREVENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA
INFÂNCIA”

ARTISTAS SOLIDÁRIOS

No âmbito da participação da CPCJ, da Póvoa de Varzim, na

Teve lugar em maio a entrega do montante arrecadado com

“Campanha Nacional de Prevenção aos Maus Tratos na
Infância”, os alunos da Turma Base do Horário+, com a
professora Marta Boggio, colaboraram na elaboração de um
“Laço Azul”, com recurso a materiais reciclados, que se
encontrou exposto no espaço da Autarquia “Diana Bar”
durante o mês de Abril. Esta atividade teve também como
objetivo a sensibilização dos alunos para a problemática da
poluição dos oceanos e a sua consciencialização para a
importância da redução, reutilização e reciclagem de
resíduos, em especial dos plásticos.

a venda dos trabalhos do curso de artes, do 12K com o fim
solidário de ajudar os refugiados da Ucrânia, na cidade da
Póvoa de Varzim. As alunas, com a professora Isabel Braga,
entregaram o cheque ao presidente da junta de freguesia,
Ricardo Silva, para que seja utilizado no apoio às famílias que
estão a chegar à Póvoa de Varzim e são apoiadas por esta
entidade.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM 2022- PROJETO VENCEDOR
Esta é uma iniciativa promovida pelo Município da Póvoa de Varzim com o objetivo de desafiar os jovens a idealizarem projetos
nas mais diferentes áreas de intervenção. Este ano, mais uma vez a ESRP candidatou-se a um projeto, apresentado Aprender
em Ambiental Saudável, da autoria dos alunos Lara Palomeque, Margarida Marinheiro, Beatriz Miranda, Luís Cunha e lsabela
Gomes. A proposta envolve dotar os espaços exteriores da escola com equipamentos para a prática de atividade física e pode
ser vista aqui.
E temos vencedor! Parabéns"
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CINEROCHA
A maior parte das pessoas da comunidade escolar não
viveu a ditadura ou viveu-a em tenra idade. Muitos não
saberão ou não se lembram que, nesse tempo: não havia
eleições livres (havia um partido único que apoiava o
governo); as mulheres só podiam votar após a conclusão
do curso secundário; as mulheres não podiam viajar
sozinhas para fora do país sem autorização do marido;
havia uma polícia política (com milhares de informadores
em toda a parte) que denunciavam pessoas com opiniões
diferentes do Governo para que fossem presas e
torturadas; a imprensa, os livros, o cinema, o teatro só
podiam chegar ao público depois de serem autorizados
pelos Serviços de Censura. Acreditando que a liberdade é o
bem mais precioso que o ser humano pode possuir e que
deve preservar não permitindo que se repita a ditadura, na
senda do 25 de abril, do 1 de maio e sobretudo da
consciência livre, o CINE ROCHA propõe revisitar obras
cinematográficas com diferentes abordagens deste tema
fundamental da cultura portuguesa. Recursos para a sala
de aula, a solicitar na Biblioteca Escolar. O clube é
coordenado pelo professor António Pinto em articulação
com a Biblioteca Escolar.

"LOISAS NOSSAS"
Projeto de escrita criativa desenvolvido na disciplina de
Português, vai já na 3ª edição e vale a pena ler todos os
contos criados pelos alunos, colaborativamente.
Escola a escrever! Pode ler aqui:
https://heyzine.com/dcca8f80-4b56-42af-97ec-6336da4fdabf

DIA MUNDIAL DA LÍNGUA PORTUGUESA
No dia 5 de maio, ouviu- se ler em português , em diferentes sotaques, autores como Jorge Amado, Eugénio de Andrade,
Eduardo Agualusa e Padre Antonio Vieira , pelas vozes de alunos das duas escolas secundárias. O momento marcou a abertura
da exposição sobre o Dia Mundial da Língua Portuguesa, na biblioteca municipal. O Nuno e a Emanuelle escolheram poesia de
Eugénio de Andrade e Gabriela Cravo e Canela, respetivamente.
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A LEITURA PARA TODOS!

EXPOSIÇÃO
LIVROS DE ARTISTA

No âmbito do Projeto Todos Juntos Podemos Ler, da Rede de

Os alunos do 12° ano, de Artes Visuais foram mais uma vez

Bibliotecas Escolares, a que a biblioteca desta escola
concorreu, foram entregues os prémios, constituídos por
equipamento informático, oferecido pela Fundação Altice, no
Agrupamento de Escolas Eça de Queirós, em Lisboa, no dia 13

artistas e concretizaram em objetos livro a sua perceção sobre
os Direitos Humanos e os afetos. Os trabalhos foram
orientados pela professora Isabel Braga e estiveram expostos
na biblioteca.

de maio.
O evento integrou o II Encontro Nacional Todos Juntos
Podemos Ler

ROTARY CLUBE DA PÓVOA DE VARZIM DISTINGUIU PROFESSOR ALBERTINO CADILHE
PROFISSIONAL DO ANO
O Diretor desta escola, professor Albertino Cadilhe foi homenageado no dia 2 de Maio, pelo Rotary Clube da Póvoa de Varzim, que o
distinguiu como profissional do ano.
A notícia foi publicada no Jornal local A Voz da Póvoa : “Vítor Correia, Presidente do Rotary Clube da Póvoa de Varzim, lembrou que,
“desde sempre temos destacado profissionais da nossa cidade, como forma de exaltar o seu mérito, esforço e dedicação profissional.
Sendo o Rotary, na sua essência, um movimento de profissionais, torna-se fundamental que se valorize e homenageie aqueles que,
como tal, se destacam anualmente”. Nesse sentido “temos a honra de homenagear um cidadão de mérito, como é o professor
Albertino Cadilhe. Obrigado pela coragem de lutar pelo desenvolvimento da escola, fazendo mais e melhor pela comunidade
educativa do nosso concelho, e por ser inspiração para todos na dedicação, no esforço, no empenho e na perseverança.
Agradecemos todo o serviço prestado e que certamente continuará a prestar, mudando a vida de tantos poveiros, dando-lhes
oportunidade de se realizarem a nível pessoal e profissional”.
Albertino Cadilhe agradeceu o reconhecimento: “Manifesto a minha gratidão com esta distinção. Acho que nada fiz para a merecer,
apenas cumpri o meu dever. Penso que em qualquer momento, qualquer um de nós, no lugar onde está, tem que procurar ser uma
mais-valia para a instituição que serve, para os seus colegas, e fazer o melhor de forma que uma geração acrescente qualquer coisa à
próxima geração”.
Por último, a vereadora da Coesão Social da Câmara Municipal, Andrea Silva, destacou a importância do investimento na educação:
É investir no futuro e nas pessoas. Normalmente, quando existe alguém que indica o caminho é muito mais fácil para quem
consegue acompanhar porque sabe que pode confiar. O professor Albertino Cadilhe foi conquistando esse respeito ao longo dos
anos. A atual Escola Secundária Rocha Peixoto é Alberto Cadilhe, que na sua direção reabilitou o edifício criando valências únicas no
parque escolar do concelho.”
(acedido em A Voz da Póvoa https://www.vozdapovoa.com/noticias/local/rotary-clube-distinguiu-profissional-do-ano; 11junho2022)

Maio/Junho2022

Ano 2 Edição 12

DESPORTO EM DESTAQUE
BASQUETEBOL
O Sr. Diretor, professor Albertino Cadilhe, entregou,
simbolicamente, o prémio de 1º classificado da Fase Final
Nacional do Desporto Escolar em Basquetebol juvenis, que se
realizou entre os dias 19 a 22 de maio em Viana do Castelo.
Esta entrega embora simbólica, explana o trabalho, a
dedicação, o empenho e a qualidade do grupo equipa, quer
antes da competição, quer na competição. O professor
responsável, António Castro, salientou que a final foi bastante
competitiva e emotiva, tendo sido ganha por apenas 1 ponto
nos segundos finais.
Com esta vitória a equipa ficou apurada para a competição
internacional na Áustria que se realizará em julho.
O campeonato regional de Basquetebol iniciados masculino
realizou-se dia 26 de maio, tendo o Grupo/Equipa da ESRP
obtido o 1 lugar na respetiva fase.

SURF E BODYBOARD
O Centro de Formação Desportiva (CFD) de atividades
náuticas - Surf/Bodyboard, da Escola Secundária de
Rocha Peixoto esteve bastante ativo na colaboração com
os projetos Erasmus da escola e receção de outras
escolas, tendo proporcionado momentos inesquecíveis a
todos os participantes.
Para além disso salienta-se a participação no
Campeonato Nacional de Desporto Escolar, em que a
ESRP se fez representar por 4 alunos, Vicente Campos 4°
lugar, e o atleta mais novo do evento, João Nunes 5°
lugar, Frederico Branco 5°lugar e Constança Silva 7°lugar.
“Os nossos atletas, em representação da Escola
Secundária Rocha Peixoto, tiveram ótimos desempenhos.
Estamos orgulhosos pelo desempenho técnico, pelos
resultados, mas acima de tudo por honrarem os valores
do clube e os valores do desporto com um
comportamento ético irrepreensível dentro e fora de
água”, referiu Rui Campos, responsável pela modalidade.

GOLFE
Foram várias as atividades desenvolvidas no golf. O
último torneio realizou-se no dia 6 de junho em Vale
Pisão. Parabéns a toda a equipa pelo desempenho,
responsabilidade e entrega durante o ano!
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FUTEBOL
No dia 7 de Junho de 2022, realizou-se o torneio de futebol
de 5 "Troféu Rocha Peixoto", na Escola Secundária Rocha
Peixoto. O evento decorreu durante o período da manhã,
tendo como público alvo os alunos do terceiro ciclo:
Campeão do 7º Ano -"Os Smurfs"
Campeão do 8º Ano -"Os Pimpolhos"
Campeão do 9ºAno -"Team Jordan"
Campeão do 3º Ciclo -"Team Jordan"
Melhor Marcador -João Barreirinho -"Os Smurfs"
Melhor Claque -"Os Smurfs"

BADMINTON
Parabéns ao Francisco que se consagrou vice
campeão Regional de Badminton, no escalão de
Iniciados.

ATIVIDADES RÍTMICAS
O grupo equipa de Atividades Rítmicas e
Expressivas arrecadou, O 1° lugar, no 2º encontro
de ARE. Estão todos de parabéns

ESCLARECER PARA ESCOLHER
No dia 12 de maio realizou-se uma sessão de esclarecimento
onde foram serão debatidas questões relacionadas com as
escolhas que os jovens terão que realizar ao longo do seu
percurso escolar e/ou profissional. Foi também apresentada a
oferta formativa da escola, para o ano letivo 2022/23, no
âmbito do ensino secundário. Esta atividade foi orientada
pelas psicólogas responsáveis pelo Serviço de Psicologia e
Orientação da escola.
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PARTICIPAÇÃO 17º FÓRUM – FORMAÇÃO E OPÇÕES PROFISSIONAIS
A Escola Secundária de Rocha Peixoto participou na semana da mostra Fórum – Formação e Opções Profissionais, iniciativa do
município que divulga a oferta formativa de cada escola do concelho. O cartaz vencedor da iniciativa foi da autoria de Hugo Sousa,
aluno desta escola, tendo o prémio sido atribuído pela Associação Empresarial da Póvoa de Varzim.
No dia 12 de maio, realizou-se uma Sessão de Esclarecimento dirigida a Alunos, Pais e/ou Encarregados de Educação sob o tema
'Vias de Conclusão do Ensino Secundário dinamizada pelo Serviço de Psicologia e Orientação da Escola Secundária de Rocha
Peixoto, integrada na Semana do Fórum – Formação e Opções Profissionais.
Ainda integrada na mesma semana decorreu o concurso DJ Solidário. Este é um passatempo da responsabilidade da RPrádio, rádio
dos alunos da Escola Secundária de Rocha Peixoto, em parceria com a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, que decorre a partir
do dia 14/04/2022. Tem um carácter de solidariedade social, sendo destinatária a instituição “O Regaço”. O final do passatempo foi no
dia 6 de maio e teve como vencedor Gabriel Carvalho, aluno desta escola.
A RP Rádio teve uma participação ativa nas várias atividades da escola, nomeadamente na I Gala Erasmus, na Cerimónia de
Excelência, na dinamização de Live Sessions- música ao vivo, à 6ª feira à tarde na sala de convívio da escola e na passagem de
música durante os intervalos das aulas. Este é um projeto dinamizado pela professora Suzana Cerqueira, com a colaboração de
vários alunos da escola.
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A VOZ DOS ALUNOS
EM FILOSOFIA O TEMA É... PENSO LOGO DIGO!
SABER PROBLEMATIZAR E ARGUMENTAR É ESSENCIAL
PARA COMPREENDERMOS O MUNDO À NOSSA VOLTA

ÁRVORES DE NATAL:
VERDADEIRAS OU FALSAS?

MATILDE VAZ DE CASTRO - 10ºA

MARIA MORAIS_ 10ºA

EXISTEM MAIS DE DOIS GÉNEROS?
Posso começar por dizer que género e sexo são termos
diferentes com significados diferentes. Sexo é um termo
biológico, pois é designado a partir do nosso órgão sexual,
cromossomas e hormonas e, ao contrário do que nós

Eu sou a favor do pinheiro natural porque, segundo o “The
Carbon Trust”, que fornece análises sobre questões de
sustentabilidade a empresas de todo o mundo, uma árvore de
Natal verdadeira (pinheiro natural) tem uma pegada de

pensamos, não existem só dois sexos pois por vezes dão - se
combinações. Antigamente os pais eram obrigados a
decidir o sexo, mas hoje em dia, em alguns países já é
permitido que haja um sexo distinto ou não-identificado. Já
o género, constrói-se através de escolhas psicológicas

carbono “significativamente mais baixa” do que uma árvore
artificial. Mas tudo depende do desfecho que lhe é dado no fim
da época festiva. De acordo com o “The Independent” (jornal
online britânico), uma árvore de Natal de 2 metros, que não
tem raízes e é depositada num aterro após a quadra festiva,

individuais, expectativas sociais e hábitos culturais, sendo
independente dos dados naturais.
Desta forma, o nosso género sobrepõe-se ao nosso sexo, já
que somos nós que o escolhemos, o que leva a pensar como
devemos ser tratados, por exemplo, em termos de
pronomes. A realidade é que este é um assunto bastante

produz uma pegada de cerca de 16 kg de dióxido de carbono.
No caso de uma árvore de 2 metros que tenha raízes e que seja
devidamente eliminada após a sua utilização (por exemplo,
queimada), a pegada será de cerca de 3.5 kg de dióxido de
carbono. Para além disto, o cheiro incrível caracterizador de um
pinheiro natural aliado ao facto de o efeito natalício ficar muito

controverso o que leva a diversas opiniões distintas. Há
quem diga que só existem 2 géneros outros 5 e até 31. A

mais apelativo são algumas das razões que me levam a tomar
esta posição. Por outro lado, uma árvore de Natal de 2 metros

Comissão dos Direitos Humanos de New York decidiu
oficializar a multiplicidade das identidades de género, e
passou a reconhecer 31 diferentes. Na lista estão presentes:
homem, mulher, transexual, neutro, bigénero, andrógeno,
terceiro sexo, entre outros…
Considero a possibilidade de existirem mais do que 2

feita de plástico tem uma pegada de cerca de 40 kg de dióxido
de carbono, ou seja, mais de 10 vezes superior à pegada de
carbono de um pinheiro natural propriamente descartado.
Feitas as contas, se tivermos uma árvore artificial, teremos de a
utilizar durante pelo menos 10 anos para que o seu impacto
ambiental seja igual ao de uma árvore natural. Todavia, se eu

géneros - mas sei que há um contra-argumento que diz
que não podemos contradizer a biologia e que não existe
nenhuma teoria científica sobre géneros.
Acredito que cada pessoa tem o direito de se identificar

fosse a favor das árvores artificias, explicaria que estas são cada
vez mais parecidas com os pinheiros naturais, estão disponíveis
em vários tamanhos e cores, são fáceis de desmontar e
transportar, são mais baratas e não apodrecem. Em

com o género que quiser e com o qual se identifica, pois
esse é um processo de crescimento individual e
aprendizagem social. Além disso, cada um de nós deve ser
livre para ser quem é, porque o facto de eu me identificar
com um homem, uma mulher, com os dois ou

contrapartida, as árvores naturais, para além de serem muito
pesadas, ao fim de algum tempo, começam a desfazer-se e
incluem um transporte especializado com custos acrescidos.
Por isto, sou a favor da utilização de árvores naturais, ao invés
de artificiais para decorações natalícias.

simplesmente não me identificar com nenhum, nunca
interferirá no modo como as pessoas à minha volta vivem. É
tudo sobre sentirmo-nos nós próprios. Não temos que viver
a identidade individual como algo que foi determinado,
mas sim como acreditamos, a nossa vontade e que nos faz
sentir realmente bem. É o nosso corpo e só nós podemos
decidir o que fazemos com ele.
Também é importante que se saiba que não é obrigatório
ter um rótulo, pois é normal que por vezes seja difícil
perceber com o quê que nos identificamos e que não é
difícil respeitar as pessoas com quem convivemos. Assim,
nunca devemos deixar de fazer esta simples pergunta:
Como é que queres que te trate? Ou seja, por que
pronome?
Concluindo, acredito que existem mais de 2 géneros pois
não decidimos o corpo em que nascemos e mesmo que nos
sintamos bem com o nosso corpo, a nossa identidade
sexual não pode ser estereotipada ou imposta socialmente.
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Impressionante, Intenso, Impactante, Convincente, Comovente,
Viciante, Chocante, Desigual, Fabuloso, Intrigante, Sofisticado
Estes são alguns dos adjetivos que remetem para o meu livro
favorito, “A paciente silenciosa” de Alex Michaelides. Este livro
abrange temas como o homicídio/suicídio, dificuldades nas
relações interpessoais e transtornos emocionais, de forma intensa,
mas fácil de ler. Ao longo do livro descobrimos a história de Alicia
Berenson, uma mulher internada num hospital psiquiátrico, que
simplesmente deixou de falar, após cometer um crime bárbaro
contra o marido. Outro protagonista é o seu psiquiatra,
psicanalista forense habilidoso, Theo Faber, que tenta desvendar
os segredos de Alicia. Este thriller emocionante termina com uma
extrema reviravolta, que deixará os leitores boquiabertos! A forma
como foi escrito faz-nos sentir as emoções das personagens e
leva-nos para o interior da história, evoluindo com a mesma.
É sem dúvida uma leitura interessante e impactante para todos
aqueles que se interessarem por romance e suspense.

Ano 2 Edição 12

MOMENTOS

Maio/Junho 2022

Ano 2

Edição 12

MOMENTOS

Maio/Junho 2022

Ano 2

Edição 12

