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Vai uma experiência PEP?
No início do ano lectivo, a Escola Secundária de Caldas das Taipas foi palco de
uma acção de formação dirigida a Psicólogos Escolares. Esta acção teve como objectivo preparar as escolas envolvidas (Escola
Secundária de Caldas das Taipas, Agrupamento de Escolas das Taipas, Agrupamento
de Escolas de S. Torcato, Agrupamento de
Escolas de Silvares e Agrupamento de Escolas Abel Salazar) para a implementação
de um projecto pioneiro com cariz desenvolvimental. Assim, o PEP-CJ – Promoção
de Experiências Positivas – Crianças e Jovens – da autoria do Professor Rui Gomes
da Escola de Psicologia da Universidade do
Minho, é um programa de intervenção dirigido a crianças e jovens em idade escolar,
sendo centrado no ensino de competências
de vida destinadas a promover experiências
positivas nestas faixas etárias. O programa
procura melhorar a capacidade dos participantes enfrentarem os desafios e as exigências colocadas pelos contextos pessoais, familiares, educativos e sociais. Deste
ponto de vista, o objectivo principal desta
proposta de intervenção prende-se com a
promoção de experiências positivas, decorrentes da aprendizagem de um conjunto de
competências que ajudam a promover a
autonomia, a auto-eficácia e o ajustamento
pessoal e social.
Neste programa, os alunos têm oportunidade de aprender a lidar com o stresse e a
adversidade, a aumentar a motivação e formular objectivos pessoais, a gerir o tempo
e estabelecer horários de actividades para
o dia-a-dia, a resolver problemas de vida, a
comunicar de um modo eficaz e a trabalhar
em equipa. Os professores do Conselho de
Turma bem como os pais/encarregados de
educação dos alunos também são convidados a colaborar na implementação do programa tendo em vista facilitar a generalização das competências aprendidas.
Este é o primeiro ano de implementação do programa. Por isso, foram apenas
seleccionados dois grupos de intervenção
neste ano lectivo que integram alunos
provenientes do 10º G. No entanto, está
previsto no próximo ano o funcionamento
de mais grupos de intervenção, de modo a
abrangermos o maior número possível de
participantes. Estes alunos, além das sessões extra-escolares a decorrer na escola,
uma vez por semana, terão oportunidade
de ir à Universidade do Minho, numa visita
de estudo.

Olimpíadas da Matemática

“O PEP é um projecto interessante, porque nos ajuda a resolver os problemas do
dia-a-dia, a melhorar a nossa capacidade
para lidar melhor com os obstáculos com
que nos deparamos ao longo da vida e
principalmente ao nível escolar. Ajuda-nos
a gerir o stress, motiva-nos a fazer coisas
importantes, mas que, por vezes, não nos
interessam muito, entre outras.”
Liliana Cardoso, Ana Fernandes, Sara
Silva
“Na minha opinião, estas sessões são
essenciais, porque nos ajudam a ter mais
confiança em nós próprios.”
Simão Costa
“Esta actividade tem-se mostrado bastante interessante. Ajuda-nos a pensar positivo nas várias situações do dia-a-dia. Em
90 minutos de trabalho, conseguimos reflectir sobre 168 horas da semana. Embora
à primeira vista pareça um bocado exagerado, este é um espaço de relaxamento e
de boa disposição depois de uma semana
de escola.”
Maryline Ribeiro e José Carlos Salgado
Grupo PEP – Prigosíssimos: Gabriel Oliveira, Ana Fernandes, Anabela Silva, Cristian
Rodrigues, Rafael Ferreira, Liliana Cardoso,
Nuno Leite, Simão Costa e Sara Silva.

Grupo PEP – Knaitaitai: Ana Araújo, Débora Cruz, Simão Machado, Hélder Gonçalves, José Carlos Salgado, Luciano Sampaio,
Maryline Ribeiro e Sónia Silva.

A Matemática, muito mais que uma
disciplina, o mundo do conhecimento, a
base de toda a sabedoria, a ciência mais
que exacta, o poder do raciocínio, o poder
do saber, um desafio constante, fascinante
e gratificante, oferece-nos todos os anos
esta fabulosa, inesquecível e única oportunidade: as Olimpíadas!!!!!!
Será possível ignorar este desafio? Será
possível recusar este desafio?
NÃO!!!!! É impossível ignorar esta
oportunidade. A matemática é um desafio. Quanto maior é e mais emocionante,
maior é também a vontade de o tentar
superar.
Pois… este é um desafio tão irrecusável
que durante vários anos, quando andava
noutras escolas, tentei participar, mas devido à falta de informação ou a atrasos da
mesma nunca participei.
Este foi o primeiro ano!!!! Finalmente
tive a oportunidade que tanto ansiava, e
devo-a à minha professora de matemática,

professora Arminda Machado (obrigada).
Como vos irei descrever esta experiência? Será que chegaria dizer que é uma
experiência única? Será que chegaria dizer
que é muito mais que um simples desafio, que é um desafio matemático? Será
que chegaria dizer que adorei? Não, não
chegaria porque foi muito mais que única,
muito mais que fantástica, foi inexplicável
e aconselho a todos os que gostem de matemática a participarem neste desafio.
No inicio é uma ansiedade enorme, o
coração começa a bater. Olhamos para o
lado e o que vemos? Colegas e amigos todos com o mesmo gosto pela matemática.
Não é um espírito de competição, não é
um “cada um por si”, é um para o mesmo
e todos com o mesmo sonho.
Matemático o rumo da sabedoria!!!!!
Sara 11º D

Visita de estudo à UM
A visita à Universidade do Minho de
Guimarães foi bastante interessante, uma
vez que estamos no 11º ano, e cada vez
está mais perto a ida de muitos para a universidade. É uma boa oportunidade para
nos decidirmos sobre qual será a área que
iremos seguir e para também conhecermos o funcionamento das universidades.
Esta universidade baseia-se nas
engenharias, que são interessantes
e úteis para a vida, mas não é essa
área que quero seguir. Mesmo assim,
gostei muito desta visita, pois gostei
de visitar os vários departamentos
e de conhecer o que se faz em cada
um deles. O almoço também estava
muito bom e tivemos a oportunidade de

assistir a um pouco das praxes que se fazem nesta altura.
Foi um dia positivo, não deixando de
sublinhar que ganhámos o concurso em
que participámos, pelo que se devem repetir este tipo de actividades.

Ana Alves, 11ºD

Visita de Estudo ao Museu Amadeo de Souza-Cardoso

SPO

“Jam Session” na Escola Secundária de Caldas das Taipas
No dia 2 de Outubro de 2009, a Associação
de Estudantes promoveu uma demonstração de
música Rock intitulada “Jam Session”. Pretendeu,
sobretudo, dinamizar os intervalos lectivos que se
têm revelado bastante monótonos. A maioria dos
alunos considera que as restrições impostas pelas
obras, que estão a decorrer na escola durante
este ano, têm contribuído para esta situação.
Alguns alunos trouxeram os seus instrumentos e amplificadores e disponibilizaram-nos aos
seus colegas que se demonstraram curiosos e
interessados em experimentá-los. Para a maioria foi uma nova experiência. Para outros, foi a
continuidade de uma prática num cenário diferente. Durante todos os intervalos dessa sextafeira, foi possível ouvir música ao vivo na Escola
Secundária de Caldas das Taipas. Nirvana, Muse,
Rage Against the Machine, entre outros improvisos, preencheram esse dia especial em que a
criatividade dos alunos foi, mais uma vez, posta à prova. Entre os vários alunos que tiveram a
oportunidade de testar os instrumentos musicais,
alguns destacaram-se pela destreza com que tocavam os instrumentos e produziam sonoridades
agradáveis. Neste desempenho, destacaram-se
o Lopes, o Gabriel, o Carlos Pedro ou o Bruno
(Espanhol). No entanto, houve um lado menos



agradável nesta actividade. Alguns alunos não
sabiam utilizar os instrumentos e houve prestações em que a sonoridade deu lugar a ruído,
incomodando as pessoas que assistiam.
Esta actividade aproximou os alunos da música Rock e, seguramente, motivou alguns deles
para a aprendizagem musical e instrumental e
despertou-lhes o gosto pela música. Esperemos, então, por outras boas actividades como
esta,desenvolvidas pela nossa A.E.
Rafaela Ribeiro 12ºD, Luís Aguiar 12ºE

No dia 18 de Novembro realizou-se uma visita de estudo ao Museu
Municipal de Amadeo de
Souza-Cardoso.
A visita teve lugar em
Amarante, local onde se
situa o Museu, outrora
Biblioteca-Museu Municipal de Amarante. Foi
fundado, em 1947, pelo
Dr. Albano Sardoeira. O
seu objectivo foi
o de reunir materiais respeitantes à
História Local e relembrar os artistas
e escultores naturais de Amarante,
tais como António
Carneiro, Amadeo
de Souza-Cardoso, Acácio Lino,
entre outros. O Museu
encontra-se instalado no
Convento Dominicano de
S. Gonçalo de Amarante,
uma construção empreendida ao longo dos séculos XVI-XVIII.
Dentro deste Museu
existe uma colecção permanente que visa dar ênfase à arqueologia, sendo,
no entanto, a Arte Con-

temporânea e Moderna,
nomeadamente a Pintura
e a Escultura, a sua principal predisposição. Este
espaço cultural serve-se,
igualmente, de exposições temporárias que permitem suprimir as lacunas
da exposição permanente
e divulgar a Arte Portuguesa dos séculos XIX, XX
e XXI.

Visitámos várias salas,
entre as quais, as dedicadas aos artistas contemporâneos de Amadeo de
Souza-Cardoso, a quem
demos especial atenção,
como João Vieira e António Carneiro. Isto, com o
objectivo de comparar as
obras destes artistas com
as de Amadeo, que, embora vivendo na mesma

época, seguiram percursos estéticos diferentes.
As obras de Amadeo
foram, efectivamente, as
mais relevantes. Contestadas pelo público do seu
tempo, as pinturas deste
artista deambularam pelas variadas correntes decorrentes do modernismo
(cubismo, abstraccionismo, expressionismo, futurismo, etc.), uma
vez que este pintor
não se prendeu a
uma só corrente,
numa tentativa de
romper com as tradições e criar um
percurso ecléctico,
criativo e original.
Foi uma visita produtiva, que
contribuiu para reforçar
o conhecimento artístico
do pintor Amadeo SouzaCardoso e das suas obras,
tão contestadas no seu
tempo.
Joana Ribeiro, 12º G

