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Os alunos do 1º e 4º anos da
EB1 da Mina, de Castelo Bran-
co, visitaram, dia 21 de março,
o Centro de Cultura Contem-
porânea de Castelo Branco
(CCCCB), para verem a exposi-
ção Corpo, Abstração e Lingua-
gem na Arte Portuguesa, que
reúne 30 obras da Coleção da
Secretaria de Estado da Cultu-
ra (SEC) em depósito no Museu
de Arte Contemporânea de
Serralves.

Os alunos realizaram uma
visita-jogo, onde tiveram opor-
tunidade de observar várias
obras, tendo como missão a sua

Os professores de Informática,
em colaboração com a profes-
sora bibliotecária do Agrupa-
mento de Escolas Afonso de
Paiva, para assinalar o Dia
Internet Segura, que é uma ini-
ciativa europeia que se come-
mora em Portugal a 6 de feve-
reiro e se alarga a todo o mês
de fevereiro, entre jogos Quan-
tos Queres e Desafios Segu-
raNet on-line com alunos dos
3º e 4º anos do Agrupamento,
organizaram, na primeira se-
mana de Fevereiro, sessões de
sensibilização que assinalaram
a iniciativa, sob o tema deste
ano: Cria e partilha com res-
ponsabilidade: uma melhor
Internet começa contigo, des-
tinada aos cerca de 150 alunos
de 5º ano, no âmbito da área
temática Educação para os mé-
dia, na disciplina de Educação
para a Cidadania da Oferta de
Escola do Agrupamento e apro-
ximadamente 30 docentes, di-
retores de turma, coordenado-
res de departamento e delega-
dos de disciplina.

O Instituto Politécnico de Cas-
telo Branco (IPCB) abriu o perí-
odo de candidaturas ao Con-
curso Local de Acesso ao En-
sino Superior.

Este concurso destina-se
exclusivamente a jovens can-
didatos ao Ensino Superior
que pretendam ingressar na li-
cenciatura em Música da Esco-
la Superior de Artes Aplicadas
(ESART) de Castelo Branco, nas
variantes Instrumento (cordas
e sopros e cordas e teclas), Mú-

O Instituto Politécnico de Cas-
telo Branco (IPCB) abriu as ins-
crições para as provas desti-
nadas a avaliar a capacidade
para a frequência dos cursos
superiores do Politécnico dos
maiores de 23 anos, assim co-
mo inscrições para o Curso Pre-
paratório de Acesso ao Ensino
Superior para os Maiores de 23
Anos (CPAES-M23).

As provas para maiores de
23 destinam-se a candidatos
maiores de 23 anos,realizados
até 31 de dezembro de 2017,
independentemente das ha-
bilitações académicas de que
são titulares. As inscrições para
as provas decorrem até 22 de
junho, decorrendo as provas e
entrevistas de 27 de junho a 6
de julho de 2018.

A inscrição no CPAES-M23

Os alunos do 2º ano do curso de
mestrado em Engenharia Zooté-
cnica da Escola Superior Agrária
(ESA) de Castelo Branco, no âm-
bito da unidade curricular Trata-
mento e Valorização de Efluen-
tes Agropecuários, visitaram a
empresa Promilker.

Situada em Avanca, Estar-
reja, a Promilker é uma explo-
ração de criação de bovinos
para produção de leite, com
mais de mil cabeças. Possui
cerca de 600 animais à orde-
nha, com três ordenhas por
dia, produzindo diariamente
mais de 20 mil litros de leite,
constituindo-se assim como a
maior produtora de leite do
Norte e Centro do País. 

Para além de noções apro-
fundadas sobre a gestão da
empresa, os alunos puderam

APRENDER A VER

Alunos da Escola da Mina
visitam exposição
no CCCCB
Duas das turmas
da Escola
da Mina fizeram
uma visita-jogo
à exposição
patente no Centro
de Cultura
Contemporânea

descrição aos colegas, para que
estes as pudessem reproduzir.

Outra atividade desenvol-
vida consistiu em escolher pa-
lavras-chave para identifica-
rem as obras visionadas, jus-

tificando as suas opções.
Segundo é adiantado esta

“foi uma visita muito interes-
sante, pois, para além de usu-
fruírem da bonita exposição,
os alunos puderam pôr em

prática os ensinamentos trans-
mitidos, identificando obras e
reconhecendo o seu significa-
do, apelando sempre ao aspe-
to lúdico, através de uma es-
timulante visita-jogo”.

Politécnico abre
candidaturas para
maiores de 23 anos

decorre até dia 20 de abril, po-
dendo candidatar-se todos os
potenciais candidatos às pro-
vas maiores de 23.

O Curso Preparatório tem
como objetivo preparar os can-
didatos maiores de 23 anos, pa-
ra as provas especialmente ade-
quadas destinadas a avaliar a
capacidade para a frequência
dos cursos superiores do Polité-
cnico. Os alunos que concluam
com aproveitamento todos os
módulos do CPAES ficam dis-
pensados de realizar a prova de
conhecimentos escritos. No final
do curso é também emitido um
certificado de conclusão.

O processo decorre exclusiva-
mente on-line, em www.ipcb.pt,
onde se encontram disponíveis
informações complementares
sobre os processos.

Politécnico abre
candidaturas para
Concurso Local de Acesso

sica Eletrónica e Produção
Musical, Formação Musical e
Canto.

As candidaturas ao Con-
curso Local de Acesso estão
abertas até dia 2 de maio, sen-
do que a as provas decorrerão
de 12 a 20 de maio.

As candidaturas decorrem
exclusivamente on-line em
www.ipcb.pt, onde podem
igualmente ser consultadas
informações complementares
ao Concurso Local de Acesso.

Afonso de Paiva aposta
numa Internet mais segura

Com esta já conhecida inici-
ativa, os professores de Infor-
mática e a professora bibliotecá-
ria pretendem informar para
prevenir e conhecer para prote-
ger, promovendo a adoção de
comportamentos e atitudes ade-
quados a uma utilização crítica e
segura da Internet e das redes
sociais pelos alunos e professo-

res, relembrando as boas práti-
cas em diversos aspetos da vida
em linha, envolvendo tecnolo-
gias e procedimentos de várias
índoles.

Os alunos participaram ain-
da num Quiz Interativo, com
recurso à aplicação Plickers,
uma ferramenta de avaliação/
sistematização de conhecimen-

tos e, de forma rápida e simples,
foi verificada a compreensão do
tema pelos alunos, levando a
que este conhecimento contri-
bua para uma rede mais segura,
mas também para uma crescen-
te confiança nas novas tecnolo-
gias, por parte de uma comu-
nidade de utilizadores em per-
manente expansão.

Alunos da Agrária
visitam empresa
de criação de bovinos

verificar a particular atenção
dispensada pelo empresário
Victor Santos à alimentação
fornecida aos diferentes lotes
de animais, bem como à cria-
ção de condições visando o
seu bem-estar.

Desta visita de estudo em
contexto empresarial ficou ain-
da patente a obrigatoriedade e
a importância de uma adequa-
da gestão dos efluentes produ-
zidos, nomeadamente para
uma empresa com este tipo de
atividade.

Em resultado do sistema de
tratamento de efluentes adotado,
foram identificadas diferentes
possibilidades para a valorização
dos mesmos e registada a impor-
tância económica que essa mes-
ma valorização representa para a
empresa.

A visita lúdica desperta a curiosidade dos alunos


