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Recomeça... | Se puderes | Sem angústia | E sem pressa. | E os passos que deres, | Nesse caminho duro
Do futuro! Dá-os em liberdade. | Enquanto não alcances | Não descanses. (...)

Miguel Torga

RECOMEÇO

MENSAGEM DO DIRETOR

de Equipa Rocha.Inf@

de Albertino Cadilhe

Setembro é tempo de recomeço, com a mesma vontade de fazer
mais e melhor. Este ano o desafio foi maior porque as
circunstâncias da pandemia obrigaram a criar medidas
extraordinárias que garantissem a segurança de todos os que
constituem a comunidade educativa da Escola Secundária de
Rocha Peixoto. A vontade de ensinar e aprender presencialmente
nunca foi tão consciente e urgente, sem deixar ninguém para trás,
continuando a perseguir o sucesso e formação dos nossos alunos
com rigor e humanismo.
A capacidade de nos adaptarmos à mudança fez-nos chegar aqui,
a dezembro, ainda com a vontade de recomeçar, dia após dia, até
que alcancemos!
Rocha.inf@ é o projeto que pretende fazer-nos estar mais juntos,
chegar mais longe e mais rápido, tirando partido das novas
tecnologias, que serão sempre o que quisermos fazer delas!
Mensalmente esta publicação divulgará os projetos, as atividades,
as notícias, um pouco do que constitui a vida na Rocha!
PÁG. 01

Após este longo período de condicionamento, que
abrange dois anos letivos, o cansaço impera, mas,
vencido pelo empenho e dedicação de toda a
comunidade escolar, não impediu o “ normal
funcionamento” da Escola que, como a sociedade em
geral, vê agora a luz ao fundo do túnel.
No entanto, é ainda necessário ultrapassa-lo!
Nesta quadra Natalícia, desejando estar com a família,
com os amigos e todos aqueles que nos são
importantes, não podemos ainda esquecer que, face á
situação pandémica que vivemos, terá de ser vivido
com os cuidados e restrições necessárias.
Com esta “paisagem”, neste Natal, desejo que cada um
de nós consiga presentear o outro com atitudes de
bondade, sinceridade, sabedoria, cumplicidade e
solidariedade, para que consigamos dar respostas aos
novos desafios, que certamente o ano de 2021 nos
trará.
Desejo-vos Festas Felizes, com saúde e em segurança.

PROJETOS
EUROPEUS
ERASMUS+
de Equipa Rocha.Inf@

A ASSOCIAÇÃO QUE
REPRESENTA OS PAIS
de Magda Costa
Temos como missão fazer a ponte entre os pais e a escola, representando-os
naquelas que são questões de âmbito coletivo.
Se há lição que podemos tirar da situação presente, é que o facto de termos
contacto uns com os outros, está na base da nossa essência. Que vivermos em
comunidade implica que tenhamos interesses e desafios comuns.
Torna-se essencial um maior envolvimento dos pais e das famílias nas
associações de pais. Esse é o grande desafio atual, que as pessoas se envolvam, se
mobilizem, que tenham voz, que reflitam e que sugiram. Juntos podemos fazer
MAIS e MELHOR.
Acreditamos que, em conjunto: Pais, Alunos, Escola, Entidades, podemos
contribuir para a valorização do nosso “Ativo mais precioso”, os nossos filhos.
Com votos de um FELIZ NATAL e de um 2021 cheio de SAÚDE e ALEGRIA
Facebook: paisdarocha

APRENDER
EM PARCERIA
de Equipa Rocha.Inf@
Educar para formar cidadãos que correspondam ao que se espera do perfil do
aluno do seculo XXI implica que a escola proporcione um ambiente propício à
aprendizagem e ao desenvolvimento de competências específicas e transversais,
onde os alunos adquirem as múltiplas literacias que precisam de mobilizar para
se adaptarem a um mundo que muda rapidamente. Precisamos ensinar a fazer
mas também a ser e a estar com os outros, sejam eles de cores, credos, origens e
culturas diversas. A educação deve constituir uma ferramenta para a
compreensão mútua entre as pessoas perseguindo uma cidadania inclusiva e
participativa.
Neste âmbito, o estabelecimento de parcerias internas e externas permite
organizar e desenvolver atividades cooperativas de aprendizagem, orientadas
para a integração e troca de saberes, a tomada de consciência de si, dos outros e
do meio.
Ao longo dos anos esta escola tem desenvolvido parcerias com instituições locais
públicas e privadas que proporcionaram aos nossos alunos o envolvimento em
projetos de carácter cultural, desportivo, científico e profissional.
Na qualidade de cidadãos europeus temos desenvolvido projectos de
intercâmbio e parcerias estratégicas com vários países que proporcionam aos
alunos e professores o contacto com formas de fazer e de ser distintas.
Nas próximas edições daremos conta dos diferentes projetos em que a escola está
envolvida, para que todos possam aprender também pela partilha.
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Num mundo em constante mudança, é
essencial que a escola promova a aquisição de
competências básicas que contribuam para o
desenvolvimento pessoal e profissional dos
alunos, bem como uma cidadania europeia
ativa.
Nesse sentido a ESRP tem integrado vários
projetos europeus desde há vários anos, no
âmbito das parcerias estratégicas de
cooperação para a Inovação e o Intercâmbio de
Boas Práticas e Mobilidade Individual para
Aprendizagem.
Para o biénio 2020-2022, a ESRP integra 5
projetos ERASMUS+ em áreas diversas, em
parceria com várias escolas europeias. A saber:
REACT-Respect The Environment and Cherish
Thyself- em parceria com Polónia, Roménia,
Turquia e Grécia, com temática sobre questões
ambientais; Special methods for special
students – em parceria com a Polónia, Turquia,
Lituânia e Letónia sobre formas diferentes de
ensinar e aprender; Stand up for your rights –
em parceria com Itália, Polónia, Roménia e
Turquia sobre cidadania; Talented Entrepeneurs
in job market – em parceria com Itália, Letónia,
Sérvia e Turquia sobre empreendedorismo
jovem no mercado de trabalho e From
thoughts to codes – em parceria com Grécia,
Turquia, Itália, Macedónia e Roménia, sobre
competências digitais e tecnológicas no âmbito
da robótica.
De relembrar que estão a ser desenvolvidos
mais três projetos do mesmo tipo aprovados no
ano anterior - Digital Age and Education, My
smart School e Eupantec.

NOVA ASSOCIAÇÃO
EM JANEIRO
de Equipa Rocha.Inf@
As associações de estudantes
desempenham um papel
importante na vida das escolas
e no processo de formação dos
alunos enquanto cidadãos
interventivos e participativos
na comunidade em que se
inserem.
A situação de pandemia condicionou também o
normal processo de eleição da Associação de
Estudantes da Escola Secundária de Rocha
Peixoto, que só agora se iniciou. No dia 12 de
janeiro os alunos poderão eleger os seus
representantes para o ano letivo 2020-2021.
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