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MENSAGEM DO DIRETOR

TESTAGEM COVID

É com imensa satisfação que a ESRP acolhe os novos alunos,
professores e pessoal não docente bem como todos os que
continuam a fazer parte desta comunidade educativa.
Como é do conhecimento de todos, o atual quadro de
pandemia, provocada pelo SARS-CoV-2, tem obrigado a
tomada de medidas para conter a transmissão do vírus.
Assim, impõe-se que sejam assegurados os procedimentos
de higiene e segurança, sendo fundamental a colaboração
de todos.
Estamos conscientes que continuamos a viver momentos de
grande imprevisibilidade, mas acreditamos que com o
envolvimento e sensatez de todos encontraremos as
soluções que garantam o bem estar da comunidade
educativa.
Votos de bom ano letivo para todos.

Durante o mês de setembro professores, auxiliares de ação
educativa e alunos do ensino secundário foram testados , no
âmbito do plano nacional de rastreio à covid-19 dirigido à
comunidade escolar. Todos contribuem para a segurança de
todos!

SEMANA EUROPEIA
DO DESPORTO
De 20 a 24 de setembro decorreu a semana europeia do
desporto que foi assinalada na nossa escola com uma
exposição e com divulgação de toda a oferta no âmbito do
desporto escolar.
A semana terminou em alta com o hastear da bandeira da
ética desportiva, na primeira escola do Norte a merecer este
galardão.

BANDEIRA DA ÉTICA
NO DESPORTO
No dia 24 de setembro, Dia Europeu do Desporto escolar, teve
lugar no auditório da Escola Secundária de Rocha Peixoto, a
cerimónia de atribuição da bandeira da ética no desporto a
esta escola, pelo Instituto Português do Desporto e
Juventude/ Plano Nacional de Ética no Desporto. A bandeira
foi entregue ao senhor diretor por Vítor Dias, diretor regional
do Norte daquele organismo estatal. Esta candidatura foi
promovida pelo grupo de Educação Física e distingue boas
práticas, atitudes e valores que diariamente são
implementados por este grupo nas atividades letivas e no
Desporto Escolar, refletindo os princípios da própria escola.
Nos termos da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto
– Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro – a atividade desportiva é
desenvolvida em observância dos princípios da ética, da
defesa do espírito desportivo, da verdade desportiva e da
formação integral de todos os participantes.
Esta é a primeira escola do norte do país a ser reconhecida
com tal distinção.

ERASMUS+
SPECIAL
METHODS FOR
SPECIAL
STUDENTS
Projeto europeu Erasmus + -KA2 – Parcerias estratégicas de
boas práticas que integra Portugal, Turquia, Lituania,
Letónia e Polónia, coordenado por este último. Este é um
projecto sobre formas diferentes de aprender e ensinar nas
várias áreas disciplinares. Devido à situação de pandemia o
projecto foi prolongado por mais um ano para que se
possam concretizar as mobilidades de professores e alunos
que são característica dos projectos Erasmus +,
promovendo a interculturalidade, a tolerância e a cidadania
europeia.
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COLOCAÇÕES

6ª OPÇÃO - 6%
5ª OPÇÃO - 6%

Em setembro muitos jovens dão mais
um passo na construção do seu futuro.
O trabalho árduo de um ciclo tem
agora expressão na colocação numa
instituição de ensino superior

4ª OPÇÃO - 5%
3ª OPÇÃO - 16%

2ª OPÇÃO - 22%

1ª OPÇÃO - 44%

TESTEMUNHO
Diogo Pimenta
Quando saíram os resultados da minha candidatura ao ensino
superior, mesmo estando um pouco ansioso, senti um alívio e
uma grande felicidade por saber que todo o meu esforço durante
a minha vida de estudante e, especialmente estes últimos três
anos, fora recompensado. Ao longo destes anos, para além de
uma rotina de estudo e do apoio familiar, tive excelentes
professores que sempre me ajudaram a atingir os meus sonhos e
objetivos.
Poderia entrar em qualquer curso de qualquer universidade com
maior notoriedade e reconhecimento da generalidade da opinião
pública, no entanto, entrei exatamente no curso e na faculdade
que queria, Engenharia Física na Universidade do Porto.

PARTILHA COM ENERGIA
Os alunos do 12O - Curso Profissional Técnico de Eletrotecnia
deslocaram-se nos dias 23, 24 e 25 de setembro à Sertã, no
âmbito do intercâmbio - Partilha com Energia, promovido pela
EDP, com alunos dos Cursos Profissionais de Eletrotecnia e
Multimédia daquela escola.
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MOBILIDADES EUROPEIAS ERASMUS+
Ana Carla Campos
Com o novo ano letivo a começar, estão também as mobilidades
dos projetos europeus a ser concretizadas. A vacinação de jovens e
adultos foi importante para que se retomasse alguma normalidade
e fosse possível pôr em prática as atividades previstas em cada
projeto europeu ERASMUS+.
Assim, em setembro, no âmbito do projeto Digital Age and
Education, 6 alunas do curso de Artes, acompanhadas por 2
professores, deslocaram-se à Hungria para um encontro de 5 dias
em que jovens e professores partilharam pequenos filmes
realizados nos seus países sobre as suas vivências diárias e
iniciaram o trabalho de escrita conjunta de mais uma parte do
filme que constituirá o projeto final. Foi um momento importante
de intercâmbio cultural que certamente contribui para a sua
formação integral como cidadãos europeus. Estiveram envolvidos
alunos e professores de Portugal, da Hungria, da Itália e da Turquia.
A pandemia que vivemos afetou fortemente todos programas
Erasmus+, que vivem da mobilidade de alunos e docentes no
espaço europeu. O projeto Physics and New Technologies, em
particular, sofreu um duro revés pois viu cancelado o encontro em
França, agendado para março de 2020, deitando por terra todo o
trabalho preparado pelos alunos e docentes para esse encontro
em Poitier. Foi uma grande tristeza e desilusão para todos.
Seguiu-se um ano sem que a reativação das mobilidades se
equacionasse. Durante esse período, contudo, a equipa de
professores manteve-se sempre em contacto, reunindo
frequentemente por videoconferência. Esses encontros permitiram
não só partilhar as dúvidas, angústias e incertezas do que íamos
vivendo em cada país, mas, também, animarmo-nos mutuamente
e partilhar algumas atividades que ainda eram possíveis de realizar
com os constrangimentos vividos. Muita coisa mudou nesse ano e
meio volvido: professores mudaram de escola, a direção de
algumas escolas também foi alterada, os alunos foram para a
faculdade e seguiram o seu caminho…
Chegados a setembro de 2021 e graças à existência de uma vacina
que nos permite ensinar o nosso corpo a reagir ao vírus SARS-CoV2, a normalidade começa a chegar ao nosso quotidiano em passos
pequenos, mas firmes. Assim, foi com grande entusiasmo, alegria e
espectativa que as docentes coordenadoras do projeto na ES
Rocha Peixoto partiram para a reunião da equipa de docentes, que
decorreu em Füstenfelbruck, Alemanha, de 22 a 25 de setembro:
entusiasmo pelo recomeço do projeto, alegria por encontrar
presencialmente os nossos colegas europeus e espectativa pela
partilha de conhecimentos que a formação nos iria, certamente,
proporcionar. Neste encontro foi possível conhecer novos
elementos da equipa e partilhar entre todos algumas das
potencialidades do uso dos smartphones e do Raspberry Pi nas
aulas práticas de física, para além do programa social do evento,
onde se destaca a visita ao Deutsches Museum de Munique e uma
sessão de observações astronómicas. Segue-se agora, e já em
outubro, a mobilidade com alunos em Kozienice, na Polónia.
Erasmus+ is back on track!

Rui Oliveira
Inserido no projeto Erasmus "Digital Age & Education" , foi realizada
uma nova mobilidade, nos dias 19 a 25 de setembro, desta vez à
Hungria, com a presença de dois professores e seis alunas da turma
do 12ºano de Artes Visuais. De acordo com a planificação, foram
realizadas as atividades que estavam previstas, com algumas
adaptações resultantes do período de pandemia que ainda vivemos.
No entanto, para além dos objetivos previstos neste projeto, salientase o efetivo intercâmbio de experiências culturais e vivências entre os
intervenientes dos diversos países.
De realçar ainda que foram também programadas algumas
atividades a serem desenvolvidas durante a próxima mobilidade, que
irá ocorrer nos finais de outubro e início de novembro, na Escola
Secundária de Rocha Peixoto.
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