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PLANO DE DESENVOLVIMENTO
PESSOAL, SOCIAL
E COMUNITÁRIO
(PDPSC) enquadra-se também no âmbito do
Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar
(PNPSE), apresentando medidas que permitem uma
intervenção educativa de apoio ao
acompanhamento dos alunos, à criação de
condições pessoais e sociais para o regresso saudável
à Escola /a aulas presenciais, visando o acolhimento,
o reforço das aprendizagens, a dinamização de
atividades promotoras de bem-estar psicológico, o
fomento de competências sociais e a interação com
a comunidade, potenciando abordagens
multidisciplinares e comunitárias.
A candidatura a este plano resultou na atribuição à
Escola da capacidade de contratação de dois técnicos
de áreas de especialidade diferentes: um Educador
Social e um Formador de Teatro dando origem a
dois projetos - RP em Desenvolvimento Integral e
RP em Expressão pelas Artes que têm como
objetivos promover o desenvolvimento integral dos
alunos, em termos pessoais e sociais/em
comunidade; revalorizar o voluntariado, a par do
desenvolvimento de competências e do assumir de
valores, que contribuem para o respetivo
desenvolvimento integral que se pretende;
contribuir para o devido acompanhamento,
envolvimento das famílias, Pais/EE, comunidade e
(..) assumir, de forma efetiva, o lema da Escola
Secundária de Rocha Peixoto "Uma Escola de Todos
para Todos, Sempre Mais e Melhor".

10 MINUTOS A LER
Quem lê interpreta melhor, fala melhor e escreve
melhor. Assim assume grande importância
desenvolver hábitos de leitura desde cedo. O Plano Nacional de
Leitura implementou o projeto 10 minutos a ler, desafiando as
escolas a ler 10 minutos com regularidade, seja em todas as aulas
ou apenas nas de Português. Esta prática já está implementada na
nossa escola mas congratulamo-nos com o facto de este mês
termos visto o projeto oficialmente aceite e financiado pelo PNL.
Vamos continuar a ler+ e melhor!

PROJETO - A EMPRESA
de Mariana Capitão
Os alunos do Curso Profissional - Técnico de
Receção Hoteleira estão envolvidos no Projeto - A
Empresa - que é um programa da Junior
Achievement, onde serão criadas ideias de
negócio e mini-empresas com ajuda de mentores.
Os projetos passarão por uma fase de competição nacional e
internacional. Pretende-se desenvolver uma visão de
empreendedorismo, bem como fomentar e reforçar o espírito
de iniciativa, cooperação e criatividade junto dos alunos. A
participação neste projeto será sempre uma mais-valia porque
funcionará como uma preparação para o desenvolvimento das
Provas de Aptidão Profissional que brevemente estarão no
horizonte académico dos alunos. Este desafio foi apresentado aos
alunos no ensino à distância, numa sessão extremamente
interessante conduzida pelo responsável do projeto.

ENSINO NÃO PRESENCIAL

ERASMUS+ REACT!

A Escola tem vindo a fazer um esforço no sentido de
disponibilizar equipamentos informáticos de modo a
permitir que todos os alunos tenham as condições
necessárias para o acesso ao ensino não presencial. Em
paralelo, no âmbito do programa Escola Digital, têm sido
distribuídos equipamentos informáticos a alguns alunos do
Escalão A e B.

Embora a situação de pandemia
tenha condicionado todas as
mobilidades previstas nos vários
projetos de parceria estratégica
ERASMUS+ em desenvolvimento na
escola, os professores e alunos têm
levado a cabo algumas

DEVISA TEATRO
de Pedro Galiza

Desde 2001 a promover o teatro na
Escola Secundária de Rocha Peixoto
e a desenvolver uma oferta extracurricular dirigida não só à
comunidade escolar, como também à comunidade local e
periférica. Desde 2015 a cargo dos formadores Inês Simões
Pereira e Pedro Galiza, actores profissionais. Componentes da
actividade: Formação teatral ·Condicionamento físico ·Aulas
abertas ·Leituras encenadas· · Espectáculos ·Mostra de Teatro
·Intercâmbio · Erasmus e agora em formato online com sessões
de leitura, escrita criativa, debate, conversa, análise, crítica,
pensamento...Com poesia, música, dança, teatro.
Projecto DEVISA ON

Surge como uma alternativa ao ensino à distância: não pretende
ser o que os Devisa são em sala de ensaios, mas pretende colmatar
uma falta no dia-a-dia, valorizando e promovendo encontros de
discussão, partilha e desenvolvimento de pensamento crítico, mas
também desenvolvimento social e humano. Um formato flexível
onde a cada semana os participantes se inscrevem através de um
formulário (sempre novo) disponível na página oficial do
facebook e instagram e se encontram virtualmente, como se de
um grupo de trabalho se tratasse, para ler, escrever e discutir.
Dirigido a todas as pessoas que tenham interesse em participar, a
partir dos 13 idade, com experiência ou sem experiência em
teatro, estudantes, devisas, ex-devisas, interessados em literatura,
escrita, música, teatro, dança, debate, conversa, etc. Porque
acreditamos que o teatro também se faz de diálogos. Não só em
cena ou no palco.
Sobre o grupo
Num ano de Devisa, os membros que compõem o grupo nesse
ano, aprendem que, regra geral, não usamos muito bem a nossa
voz lá fora, aprendem a falar e a fazer-se ouvir, aprendem a saber
que têm opinião e que cada opinião conta. Aprendem a lembrarse que podem pensar, questionar, contestar. Aprendem que todos
somos criativos e todos temos a aprender uns com os outros.
Aprendem a soltar o corpo a dançar ou a cantar ou a gritar.
Aprendem a usar o teatro para serem livres, para explorar,
descobrir, inventar, fazer de conta, criar, jogar, rir, chorar e
repetir tudo outra vez. Aprendem que a escola pode ser muito
mais do que notas e faltas. Aprendem que o Teatro é música e é
silêncio, é dança e é basquete, é liberdade, tolerância, recreio,
suor, reunião, personalidade, grupo. É disciplina, esforço,
compromisso, investimento. É semelhança e diferença.
(Texto escrito segundo a antiga ortografia)

Mais informações através das redes sociais ou correio electrónico:
Facebook - https://fb.com/devisateatro
Instagram - https://instagram.com/devisateatro
E-mail - devisa.nte@esrpeixoto.edu.pt
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atividades à distâcia, nomeadamente reuniões de planeamento,
elaboração de logotipos, realização de inquéritos e seleção de
turmas.
Este mês destacamos o projeto - 'REACT! – Respect the
Environment and Cherish Thysel." que se centra no
desenvolvimento de competências-chave através de várias
tarefas, eventos e mini-projetos no campo das alterações
climáticas, proteção do ambiente, envolvimento cívico, estilo de
vida saudável e desporto. Cinco escolas de diferentes
localizações geográficas na europa, duas do interior montanhoso
- Roménia e Turquia, duas à beira-mar - Portugal e Grécia e uma
de uma região lacustre - Polónia, com um objetivo comum tornar a sua comunidade local e global um pouco mais limpa e
atenta à sustentabilidade do ambiente que as rodeia. Pretendese também sensibilizar todos os estudantes envolvidos para a
problemática das doenças infecciosas , para a importância da
prática desportiva, , promover a doação de sangue e medula,
bem como, abordar a questão do tabagismo (e)-cigarettes e do
uso de drogas. Este projeto teria a duração de dois anos mas será
provavelmente prolongado por mais um ano, permitindo assim
cumprir a verdadeira essência dos projetos ERASMUS – a
mobilidade de professores e alunos, fomentando a interacção
cultura e o espírito de cidadania europeia.

A RPRÁDIO
A RPrádio é um projeto dos alunos da
Escola Secundária de Rocha Peixoto que
nasceu em 2013, por iniciativa de um
grupo de alunos empreendedores do 11º
ano do curso profissional de Técnico de
Informática de Gestão,
responsabilizando-se pela implementação dos recursos
necessários à dinamização sonora no espaço escolar, à criação da
página oficial e seu alojamento, à gestão da sua página de
facebook e criação do logótipo da RPrádio. Esta é uma atividade
de enriquecimento curricular que se mantem, com uma equipa
que se vai renovando à medida que os alunos concluem o seu
percurso académico. O grande objetivo da RPrádio é o
desenvolvimento de competências de cidadania e comunicação,
transversais e fundamentais para a formação sustentada do seu
perfil de cidadão.
A RPrádio promove e faz a cobertura jornalística e fotojornalística
das atividades desenvolvidas na Escola para as quais é solicitada,
é responsável pela dinamização diária da sala de convívio,
desenvolve eventos em parceria interna (ex: Biblioteca Escolar;
Técnico de Receção Hoteleira) e externa (ex: Escola Profissional
de Esposende – EPE; Câmara Municipal da Póvoa de Varzim –
CMPV), entre outras.
Desde o ano letivo 2014/2015 que tem sido convidada pela CMPV
como equipa responsável pela música ambiente e pela
apresentação dos eventos que decorrem durante a realização da
Mostra Informativa integrada no Fórum de Opções e Saídas
Profissionais, que se realiza no Pavilhão Municipal da Póvoa de
Varzim. Neste evento, organiza, em parceria com a CMPV e o
curso profissional de Técnico de Receção Hoteleira o
passatempo “Concurso DJ Solidário”, que apresenta um caráter
de solidariedade social, sendo destinatária uma instituição
poveira escolhida pela direção da ESRP e pela CMPV.
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