Junho 2021

ROCHA.INF@

Ano 1 Edição 6

Boletim Informativo Mensal

OFERTA FORMATIVA
2021/2022
ENSINO BÁSICO
7º Ano
8º Ano
9º Ano

CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS
Curso de Ciências e Tecnologias
Curso de Ciências Socioeconómicas
Curso de Línguas e Humanidades
Curso de Artes Visuais

CURSOS PROFISSIONAIS
Técnico de Apoio à Gestão Desportiva
Técnico de Contabilidade
Técnico de Controlo de Qualidade Alimentar
Técnico de Eletrotecnia
Técnico de Informática de Gestão
Técnico de Produção em Metalomecânica
Técnico de Receção Hoteleira

ENSINO PARA ADULTOS
Curso EFA escolar
Ensino Recorrente não presencial
Centro Qualifica

ESCOLA DA MINHA VIDA 2021

Também este ano foi diferente! O projeto concelhio Escola da
Minha Vida que envolve as várias escolas do concelho em
atividades várias sofreu alterações decorrentes da situação de
pandemia. Parabéns aos vencedores e a todos os que
participaram neste projeto, demonstrando que a capacidade de
adaptação é uma característica que nos distinguirá sempre.

E OS EXAMES ESTÃO AÍ!

AULAS DE APOIO E DESENVOLVIMENTO
As aulas terminaram e deu-se início às aulas de Apoio e
Desenvolvimento, como mais uma medida de promoção do
sucesso. Estas aulas de Apoio e Desenvolvimento visam ser um
complemento de todo o trabalho realizado no âmbito das
atividades letivas, não excluindo e até pressupondo um esforço
individual suplementar no sentido da aproximação às
competências definidos, pretende-se ainda consolidar as
aprendizagens e orientar o estudo e o trabalho a realizar na
preparação para os exames nacionais/equivalência à frequência. A
frequência das aulas de apoio e desenvolvimento é livre e aberta a
todos os alunos, da turma/Escola, nela interessados.

PVPV - A VÁRIAS MÃOS 4
No dia 8 de junho teve lugar a entrega simbólica do projeto
literário concelhio: "A várias mãos 4 - 2020", integrado no projeto
PVPV – elos trampolim para a criatividade, adiado em virtude da
situação de pandemia. Foram escritores alunos do 10ºB, agora
11ºB e ilustradores alunos do 10ºQ e K, agora também no 11ºano.
Estiveram presentes no Garrett alunos representantes das
turmas envolvidas e os diretores de todas as escolas e
agrupamentos do concelho.

TOMADA DE POSSE
O professor Albertino Cadilhe foi empossado para o cargo de
Diretor da Escola Secundária de Rocha Peixoto, para o
mandato de mais quatro anos à frente da instituição, no dia
14 de junho de 2021 no auditório da escola, na presença do
Vice Presidente da Câmara , dos membros do conselho Geral,
do conselho Pedagógico e de representantes da Associação
de Pais e Encarregados de Educação, da Associação de
Estudantes , do CFAE e do Centro Qualifica. Foi depois
apresentada e empossada a equipa que o acompanhará
neste percurso – professores Luís Fabião, Graça Macieira e
Adélia Figueiredo. O projeto é de continuação, procurando
fazer mais e melhor, com vista ao sucesso dos nossos alunos,
realçando a importância da transmissão de valores
fundamentais para a formação integral do indivíduo.

PVPV - ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO
(CON)VIVÊNCIA E GESTÃO DE CONFLITOS
No âmbito do projeto “PVPV –
Póvoa de Varzim Promove
Valores”, projeto municipal
desenvolvido em articulação com
as escolas , afeto aos PIICIE
(Planos Integrados e Inovadores
de Combate ao Insucesso
Escolar), e da Ação 2 – “Elos
PD/PND” inscrita no mesmo,
realiza-se no dia 25 de junho, das
9h00 às 12h00, no auditório da
nossa Escola, a ação de
capacitação para Pessoal Não
Docente (PND) "Estratégias de
Intervenção - (Con)vivência e
Gestão de Conflitos" , dinamizada pela Drª Renata Teles,
especialista em mediação de conflitos em contexto escolar,
tendo por objetivo dotar a ação formativa de estratégias que
contribuam para a promoção de um bom relacionamento
entre os membros da comunidade escolar e de um bom
ambiente escolar, trabalhando competências que estimulem
uma relação colaborativa e de respeito mútuo

Junho 2021

Ano 1 Edição 6

MY GENERATION - CINEROCHA

FESTA CONCELHIA DA LEITURA

Na sequência do desenvolvimento do projeto My Generation,
no dia 14 de junho, pelas 10h30, aconteceu no auditório da
nossa escola uma sessão de cinema, organizado pelas alunas
Anita Fumega e Francisca Miranda, do 11.º K, pelo professor
António Pinto (Coordenador do PNC da nossa escola, do Cine
Rocha e do My Generation - ESRP) e pelo Serviço Educativo do
Curtas de Vila do Conde, representado na sessão pela Inês
Moreira. Assistiram a um bloco de 5 curtas metragens, alunos
do 12.º K, do 11.º K, do 11.º I, do 10.º J e do 10.º K, que de seguida,
votaram nos seus filmes preferidos, contribuindo assim para a
atribuição do palmarés My Generation 2021.

Mudam-se os tempos mas a vontade de ler e fazer ler continua
como missão das bibliotecas escolares, em articulação com a
biblioteca municipal. Assim, impossibilitados de celebrar a
semana da leitura em março devidamente, escolhemos a semana
de 14 a 18 de junho, para o fazer em todos os agrupamentos
escolares e escolas secundárias poveiras. Esta iniciativa também
promoveu o espírito de partilha do saber, dos valores e dos
autores locais, tendo a participação dos convidados Aurelino
Costa e José Peixoto, que espalharam poesia e música por locais
diversos da escola. A escritora Ana Paula Mateus e o
professor/ilustrador Rui Oliveira conversaram com os nossos
alunos sobre histórias várias; apresentaram-se livros de artista da
turma do 12ºK de Artes da professora Isabel Braga sobre os
direitos humanos e leu-se!

RECONHECIMENTO DO MÉRITO
Ana Catarina Santos, antiga aluna desta Escola, de Ciências e
Tecnologias, foi distinguida pelo Rotary Club da Póvoa de Varzim
com o "Prémio Santos Graça" atribuído à melhor aluna do Ensino
Secundário do concelho.

ERASMUS+
Projeto ERASMUS - 2019-2-PMU-2263 - Transnational mobility of
pupils – Polónia
Uma turma de alunos e professores da Escola Secundária
Techikum TEB Edukacja Tychy, da Polónia frequentaram as
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as aulas de Inglês do Ensino Secundário na nossa escola, durante
uma semana, com o objetivo de desenvolverem competências
línguísticas e levarem a cabo um projeto sobre a preservação do
ambiente nesta escola e na cidade da Póvoa de Varzim.
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MECÂNICA EM AÇÃO

DESPORTO ESCOLAR

Nos meses de maio e junho, o Grupo de Mecânica
dinamizou um conjunto de atividades, trazendo as empresas
à escola, com o objetivo de proporcionar novas visões e
avanços tecnológicos aos formandos do Curso Profissional
de Produção em Metalomecânica. A indústria
metalomecânica passa atualmente por uma fase de grande
evolução tecnológica, muito ligada à “digitalização da
indústria” e às novas tecnologias – “a Indústria 4.0”. Neste
sentido é necessário dotar os nossos formandos de novos
conhecimentos, preparando-os melhor para os desafios do
mundo do trabalho. A empresa Cadsolid deslocou-se à nossa
Escola para apresentar o Seminário Técnico - “A Modelação e
a Fabricação Assistida Por Computador (CAM)”, dinamizado
pelo Fernando Silva, Diretor da Delegação Norte da Cadsolid
e o Eng.º. Nuno Pereira representante do Departamento
Técnico da Cadsolid. A recetividade dos alunos do 11º Ano a
esta atividade foi excelente havendo um diálogo vivo entre
estes e os responsáveis pelo desenvolvimento da palestra.
A turma N, do 10º ano, assistiu ao Seminário Técnico - “A
Metrologia Digital de Fácil Utilização”, o Eng.º Ricardo Silva,
da empresa Eurotecnologia, demonstrou a facilidade da
medição com as novas tecnologias digitais e sistemas de
medição com ligação de instrumentos de medida digital ao
computador e ao telemóvel por Bluetooth e seus softwares
de controlo. Finalmente alunos da mesma turma, visitaram a
Empresa Quantal Group, S.A., a convite da Administração
para conhecer a empresa e um novo sistema de fabricação:
“A Maquinação Aditiva – Impressão 3D Metálica”. Tecnologia
de ponta, que impressionou os nossos alunos e permite
imprimir peças em metal, como de uma impressora normal
se tratasse, com uma precisão na ordem dos micrómetros
(1/1000 milímetros), permitindo o fabrico de peças metálicas
muito complexas com aplicação na indústria aeronáutica,
médica e outras.

O início do ano letivo de 2020/21 apresentava-se como um
verdadeiro desafio, dadas as circunstâncias e evolução do surto
pandémico, embora no horizonte estivesse a concretização da
vacina, perspetivando um 2021 como uma nova etapa nas nossas
vidas. Todas as atividades foram condicionadas pelo Vírus SARSCoV-2, mas o Desporto em geral e em particular o Desporto
Escolar, foi fortemente afetado pelas restrições impostas pela
DGS, reduzindo e mesmo proibindo algumas atividades
desportivas. Assim, deixaram de se realizar os encontros locais,
regionais, nacionais e internacionais, ficando as atividades
reduzidas aos treinos. Para premiar os alunos, pela seu esforço e
resiliência ao longo do ano letivo, foram organizados torneios
internos que nos fizeram momentaneamente esquecer a
pandemia que nos assolou. Parabéns a todos os alunos e
professores que ao longo do ano letivo trabalharam para manter
os grupos coesos e que 2021/22 seja melhor, com a possibilidade
de participar nos torneios regionais e nacionais, que constituem
momentos altos do Desporto Escolar. Vamos fazer mais e melhor!
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