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OFERTA FOMATIVA
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

DIA DA ESCOLA
18 DE MAIO

18 de maio é o dia da Escola Secundária de Rocha Peixoto. Esta foi a
data de nascimento do patrono António de Rocha Peixoto, em 1866.
Desde 2007 que este é um dia diferente para a comunidade
educativa da Rocha, assinalado com atividades lúdicas, desportivas e
culturais envolvendo alunos, professores, auxiliares de ação educativa
e instituições parceiras. No entanto, a situação de pandemia impediu
que se concretizassem de forma plena todos os planos imaginados! A
segurança de toda a comunidade é a prioridade da escola e por isso
havia que fazer uso da imaginação para não deixar passar mais um
Dia da Escola sem o destaque possível. Esta é uma Escola de Todos
para todos, onde as várias partes constituem um todo que
diariamente caminha na procura do sucesso na formação integral
dos nossos alunos. Reflexo deste objetivo foi a construção de um
mural de tecido, onde cada turma teve a seu cargo a decoração de
um quadrado que deveria transmitir o que sentia sobre a escola e a
sua turma. Foi pedido o mesmo aos pais/ encarregados de educação,
pela mão da associação de pais, aos professores, auxiliares de ação
educativa, gabinete de Psicologia, gabinete de apoio a alunos com
necessidades específicas e desporto escolar. Deste mural
destacaram-se as palavras união, amizade, missão, inclusão.
Foi também inaugurado o novo espaço Rochart 2, na escola, com
mostra de trabalhos dos alunos do curso de Artes Visuais.

CONHECER PARA MELHOR DECIDIR!
No dia 26 de maio, os alunos do 12º ano de Química receberam a
visita de dois ex-alunos desta escola que se encontram a terminar
os seus percursos no ensino superior. Gonçalo Sousa, a frequentar
Engenharia e Gestão Industrial e Mariana Maia a frequentar
Engenharia dos Materiais, ambos da FEUP, estiveram presentes
numa palestra subordinada ao tema - 12°ano e agora? Desta
forma, foi possível ouvir na primeira pessoa as experiências,
dúvidas e decisões que se colocam neste momento de escolhas e
saber um pouco mais sobre estes cursos.

REUNIÕES COM
REPRESENTANTES DOS
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
2020/2021

Dando cumprimento aos mecanismos de autoavaliação e
supervisão pedagógica adotados nesta Escola, nos dias 21, 24
e 27 de maio, pelas 18h00, via plataforma Teams, foram
realizadas reuniões com a direção da escola, as assessoras da
direção, os diretores de curso, as coordenadoras dos
diretores de turma e os representantes dos encarregados de
educação das turmas de início (10º ano) e de término (12º
ano) dos cursos científico-humanísticos, das turmas do 3º
ciclo e das turmas dos cursos profissionais, respetivamente.
Em cada reunião esteve presente um elemento da
associação de pais. Nestes momentos de partilha, o ponto
fulcral foi a reflexão sobre o funcionamento da Escola, em
geral, e sobre o funcionamento das turmas e dos cursos em
particular, numa visão de aperfeiçoamento e da recolha de
contributos para o enriquecimento do plano de melhoria da
Escola, unificados no lema: “Uma Escola de Todos e para
Todos, Sempre Mais e Melhor “.

O ESTATUTO DO ARTISTA

A proposta desta atividade _ o estatuto do artista _ decorre de, no
cumprimento das aprendizagens essenciais à disciplina de
Filosofia, 11º ano, ser contemplada uma unidade didática relativa
ao tema, a dimensão estética — análise e compreensão da
experiência estética [Filosofia da Arte]. Pretende-se promover o
desenvolvimento de um pensamento autónomo, capaz de
estimular uma leitura crítica da realidade com vista a um
fundamento sólido da ação individual na sua relação com os
outros humanos e não humanos e sensibilizar a comunidade
educativa para o papel da arte na sociedade atual e consequente
valorização do trabalho do artista. Foram convidados para
palestrantes Marcelo Lafontana e a professora Isabel Braga, na
qualidade de artista plástica . Os alunos do 11º ano aprenderam
Filosofia de forma diferente!

RPRÁDIO
Neste mês, foi reforçada a equipa da rádio escolar, RP Rádio,
com quatro novos elementos dos cursos de Artes Visuais e do
curso Técnico de Produção em Metalomecânica. Estes
elementos juntaram-se ao grupo atual que tem por objetivo
dinamizar a rádio, dando notícia do que vai acontecendo na
escola e voz aos gostos musicais dos alunos!
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STAND UP FOR YOUR RIGHTS

LER+ QUALIFICA

Stand up for your rights é mais um projeto Erasmus+ - KA2 –
Parcerias estratégicas de partilha de boas práticas, em que a
escola está envolvida. O projeto envolve 5 países – Portugal,
Polónia, Itália, Roménia e Turquia e visa trabalhar com os
alunos do 3º ciclo as responsabilidades cívicas, como a
importância do voto e a participação na vida comunitária no
quadro dos valores democráticos básicos, como solidariedade,
liberdade, respeito, igualdade e tolerância. As atitudes das
pessoas adultas perante os assuntos civis, o seu interesse pela
evolução no mundo e a sua participação na democracia
deverão ser exemplo para as crianças.

No âmbito do projeto Ler+ Qualifica, a contadora de Histórias Ana
Esteves recontou Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, na
biblioteca da Escola Secundária de Rocha Peixoto, no dia 21 de
maio, para uma plateia de adultos dos cursos EFA e formandos do
Centro Qualifica. A atividade insere-se no projeto Ler+ Qualifica
que tem por objetivo motivar para a leitura e escrita. Quem lê,
sabe mais, interpreta melhor, escreve melhor, fala melhor, vê e
pensa mais longe!

SEMANA EUROPEIA DA JUVENTUDE
No dia 28 de maio, os alunos do ensino secundário tiveram a
oportunidade de saber um pouco mais sobre uma vertente do
programa Erasmus + que envolve a mobilidade dos jovens. A
sessão foi apresentada pela Casa da Juventude
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da Póvoa de Varzim, no âmbito da Semana Europeia da
Juventude – O nosso futuro nas nossas mãos, em parceria
com a Associação de Estudantes da Escola Secundária de
Rocha Peixoto.
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