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A NOSSA ESCOLA PREVINE
A GRIPE E A COVID-19

de Equipa CGI

No dia 11 de janeiro decorreu mais uma sessão de sensibilização sobre
a prevenção da gripe e do Covid_19, a cargo dos alunos do 12R –
Técnico de Auxiliar de Saúde. De jovem para jovem, sob orientação
da professora Andreia Barbosa, os presentes tiveram oportunidade de
esclarecer dúvidas sobre formas de transmissão, proteção e vacinação.
Este projeto teve início no ano lectivo anterior, tendo sido este ano
complementado com informações relativas ao novo coronavírus.
Educar para a Saúde e Cidadania, no sentido de proteger os outros e a
nós próprios.

Desde o dia 22 de janeiro e até ao dia 5 de
fevereiro foram interrompidas as atividades
letivas por decisão oficial do governo.
Medidas extremas para situações extremas! É
necessário reduzir o número de transmissões
do vírus Covid 19 e combater a pandemia.
Neste momento as escolas estão já a prepararse para o retorno ao ensino à distância após o
referido período. Está a decorrer o processo
de distribuição de equipamentos
informáticos, cedidos a título de empréstimo
pelo Ministério da Educação, aos alunos
beneficiários dos escalões A e B, conforme
plano governamental.
Informa-se ainda que neste período de
confinamento e interrupção letiva, a Escola
Secundária de Rocha Peixoto é uma escola de
Acolhimento, de acordo com o definido no nº
1 do artº 31º-B do Decreto nº3-C/2021, de 22
de janeiro.

DA COAÇÃO (BULLYING)
À EMPATIA- CICLO DE
PALESTRAS
“3 dias, 12 palestras, centenas de vidas e
imensuráveis emoções!” Dizia o
palestrante, André Fernandes, após a
última sessão de sensibilização sobre o
poder das palavras na transformação do
ser humano e na construção de relações
mais empáticas entre as pessoas. Esta ação
foi realizada em parceria com o
Município, no âmbito do projeto
concelhio PVPV – Póvoa de Varzim
Promove Valores, de promoção do
sucesso escolar. Educar para a cidadania
promovendo valores de tolerância,
respeito pela diferença e inclusão foi
também o objetivo desta atividade que
abrangeu 25 turmas do 7º, 10º, 11º e
12ºanos. De uma forma muito própria, o
André partilhou algumas das suas
vivências pessoais que envolveram
situações de bullying levando a que se
refletisse sobre motivações,
comportamentos, intenções e estratégias
de superação.
Assistiu-se a momentos de profunda
emoção que demonstraram a necessidade
de educar para as emoções, também na
escola. De salientar o envolvimento
exemplar de todas as turmas envolvidas.

PROATIVIDADE PARENTAL
“No âmbito do Projeto “PVPV – Póvoa de Varzim Promove
Valores” e da Ação 1 – “Elos PAIS” nele inscrita, o Município da
Póvoa de Varzim em parceria com a Escola Secundária de
Rocha Peixoto promoveu uma capacitação para
pais/encarregados de educação, na área da iniciação à
informática, alusiva ao tema “Competências Parentais na
Utilização de Ferramentas Digitais", tendo por objetivo a
adoção de ferramentas e competências que lhes permitam
superar desafios na adaptação à nova realidade escolar dos
seus filhos, no contexto de pandemia COVID19 em que
vivemos.”

REPAIR CAFÉ
O curso de Técnico de Eletrotecnia levou a cabo mais uma
oficina Repair Café. Foi possível deixar na escola aparelhos
eletrónicos e equipamentos informáticos que entretanto
tinham deixado de trabalhar. Os nossos alunos deram uma
segunda “chance” ao secador, à torradeira ou ao
computador que já tínhamos posto de lado. Desta forma
proporcionamos um serviço à comunidade e os alunos
tiveram a oportunidade de colocar em prática as
aprendizagens adquiridas. Aprender fazendo, aprender
melhor, trabalhando as áreas de competências do Saber
Cientifico, Técnico e Tecnológico.

CINEROCHA PROPÕE ANIMA-TE
PARA O 2º PERÍODO
O projeto cineROCHA tem
como intuito principal
contribuir para uma
formação/ educação mais
ampla dos estudantes da
Escola Secundária de Rocha
Peixoto. A sua
complementaridade está no
propósito da literacia
cinematográfica. Num
contexto de pandemia que
impõe condições de
segurança rigorosas,
o cineROCHA vai à sala de aula, permitindo trabalhar
várias competências, nomeadamente a Informação e
Comunicação. Sensibilidade Estética e Artística, entre
outras
Todas as informações estão disponíveis na página da
Escola, menu Projetos – CINEROCHA ou em
http://cinerocha.wixsite.com/esrp

ASSOCIAÇÃO DE
ESTUDANTES ELEITA!
Decorreu durante o mês de janeiro o
processo de eleição para a Associação de
Estudantes com as listas F e X a
apresentarem as suas propostas, este ano
de uma forma diferente, de forma a
respeitar as condições de segurança.
No dia 13 realizaram-se as eleições, tendo participado 1231
alunos. Foi vencedora a lista F para a Direção da Associação
de Estudantes, para o Conselho Fiscal e para a Assembleia
Geral.
Todo o processo decorreu conforme o previsto sendo uma
verdadeira plataforma de aprendizagem para o exercício
de uma cidadania ativa. A tomada de posse teve lugar a 29
deste mês através da plataforma 365 na aplicação Teams
devido à situação pandémica em que vivemos
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