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e acordo com o jornal Expresso, que cita fontes do Ministério
da Educação, o concelho de Arruda dos Vinhos, representado
pelo Externato João Alberto Faria, obteve a melhor média nacional
nos exames nacionais do 9º e do 12º ano. Dos 275 concelhos com
Escolas Secundárias onde se realizaram exames do 12º ano, 186 obtiveram médias acima dos 10 valores, tendo o concelho de Arruda
dos Vinhos obtido a média mais alta do país, com 12,26 valores, para
um total de 565 exames realizados no EJAF.
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Ainda de acordo com o jornal Expresso, Arruda dos Vinhos volta
a ser o concelho com a melhor média nas Escolas Básicas, ao obter
67,4 pontos (escala de 0 a 100) nos exames nacionais do 9º ano, entre os 308 concelhos que realizaram esta prova.
As médias dos exames nacionais de 2016, do 9º e do 12º ano, por
concelho, publicadas pelo jornal Expresso, podem ser consultadas
em: expresso.sapo.pt/sociedade/2016-12-17-Mapa-interativo-o-retrato-das-medias-nos-exames-em-cada-concelho-do-pais. OF
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IV Encontro com as Palavras de Irene
Lisboa decorreu no passado mês de
novembro, em Arruda dos Vinhos, uma iniciativa da Câmara Municipal, em parceria
com o EJAF.
O tema “À volta dos textos” levou os alunos
do EJAF à leitura, encenação e dramatização de textos narrativos e poemas selecionados da autora, assim como a um conjunto
de produções artísticas sobre os mesmos.
A criação do mural literário “As minhas palavras de Irene” e a apresentação de trabalhos
a partir do livro “O céu de Irene”, de Jorge da

Cunha, foram outras iniciativas do programa.
Os alunos do 9º e do 10º ano tiveram ainda a oportunidade de assistir ao colóquio
“A atualidade da obra de Irene Lisboa”, com
os oradores Paula Mourão, São José Lapa,
Cátia Sever e Sara Barbosa e moderação de
Paulo Câmara.
O programa terminou no dia 25 de novembro, no Auditório Municipal, com um Recital
de Poesia intitulado “Ao que vos parece verso chamai verso e ao resto chamai prosa”,
com a participação de alunos do 5° ano, organizado pelo professor Jorge da Cunha. GR

Tomada de posse dos Delegados de Turma

A

Cerimónia de Entrega de Diplomas decorreu no passado dia 14 de outubro,
no Externato João Alberto Faria.
Nela tomaram posse os Delegados de Turma de todos os Cursos e Ciclos de Ensino e a
Comissão Representativa dos Alunos (CRA),
para o corrente ano letivo, com a seguinte
composição: Margarida Santos e Martim
Narciso (pólo de Arranhó), 2º Ciclo; Cátia
Marcacha e Miguel Domingues, 3º Ciclo;
Inês Pinheiro, Matilde Plácido e Francisco
Sales, ES; Tatiana Leonardo, VOC e CEF e do
Ensino Profissional, Tiago Oliveira.
Nesta cerimónia, foram ainda distinguidos os
alunos que integraram os Quadros de Honra
e Mérito EJAF, num total de 199 alunos.
Os Prémios EJAF, que distinguem os melhores alunos, foram atribuídos a Ana Marta
Lopes (2º ciclo), Alice Maria Vieira (3º ciclo),
Maria Onofre Lopes Plácido (Ensino Secundário), Cátia Pombo (Cursos Vocacionais) e
Catarina Libânio (Cursos Profissionais).
Foram ainda distinguidos os melhores alunos

do 12º ano, Maria Onofre Lopes Plácido, do
Curso de Ciências Socioeconómicas, e João
Pedro Lourenço Reis, do Curso de Ciências e
Tecnologias, ambos com média de 18,8 valores.
Foram também entregues os diplomas
aos alunos do 2º e 3º Ciclos que ganharam
o Jogo do 24, Francisco Silva e Tiago Jorge,
respetivamente.

Referência final ao aluno Heitor Österdahl,
que obteve o 4º lugar nas II Olimpíadas da
Geologia e o 3º lugar nas Olimpíadas Regionais da Física (vai ao apuramento para
as Olimpíadas internacionais Ibero-Americanas) e a Dinis Pereira, apurado para a
Final Nacional das XXXIV Olimpíadas Portuguesas da Matemática. LC

Delegados de Turma do 5º ano ( 2016 / 2017)
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Dr. Nuno Faria, Diretor do EFAJ, no dis-

Receção aos alunos: plantação de

curso inaugural da nova portaria do EJAF

árvores frente à nova portaria do EJAF.

Exposição Coletiva “Vida Selvagem”

A

exposição coletiva “Vida Selvagem Fo-

A prática tornou o processo de captação

tografada” esteve patente ao público
na Galeria Municipal do Centro Cultural
do Morgado, em Arruda dos Vinhos, de
12 de novembro a 6 de dezembro.

de imagens mais exigente. Por isso, os três

Com fotografias de Álvaro Nunes, Marco
Reis e José Pinheiro Duarte esta exposição
coletiva apresentou 30 imagens de aves,
insectos e animais raros, captadas nos arredores de Arruda dos Vinhos.
A motivação desta exposição resulta do
«fascínio de querer conhecer a vida selvagem que nos rodeia e a crescente paixão
pela fotografia», salientaram os autores.
Desse modo, «aliámos estas duas áreas e
começámos por captar momentos usuais
da natureza».

fotógrafos começaram «a dar mais impor-

Miss
da Vinha
e do Vinho

tância à forma de recolha, processos, composição, edição, selecção, metodologias e
produtos resultantes do [seu] trabalho.»
Contudo, apesar das imagens estarem disponíveis em sítios da especialidade, redes

Rita Rodrigues foi eleita Miss da Vinha e do Vinho, na 18ª Festa da Vinha
e do Vinho, realizada entre 17 e 20 de
novembro, em Arruda dos Vinhos. Foi
“uma experiência espetacular”, afirmou Rita Rodrigues, referindo ainda
que “se divertiu muito”.
A Festa da Vinha e do Vinho, com quase duas décadas de existência, promove
o reconhecimento de talentos locais,
desde o artesanato à arte vinícola. LF

sociais e outros suportes digitais, não deixam de valorizar os suportes tradicionais.
«Importa continuar a divulgar o trabalho
através de meios mais tradicionais nos quais
a importância do suporte, do papel, da textura,
das cores e dos valores cromáticos e plásticos
reflectem, de forma mais artística, o apelo aos
sentidos e à reunião pela partilha mais física
das imagens», sublinharam. OF/JD

Formação em Primeiros Socorros
A Comissão Representativa dos Alunos
(CRA) organizou uma ação de formação
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sobre Primeiros Socorros, no passado dia
15 de dezembro, no EJAF.
Esta atividade foi destinada a alunos do
9º ano e do Ensino Secundário e teve como
objetivo fornecer conhecimentos básicos
de socorro em caso de emergência.
Durante a atividade, foram tratados assuntos relacionados com o INEM (como
contactar e no que consiste exatamente),
com a aprendizagem da Posição Lateral de
Segurança (PLS), o que fazer com queimaduras e feridas simples ou como atuar em
casos de hipoglicemia.
Esta ação de formação foi ministrada por
Cristina Preguiça, enfermeira do Centro de
Saúde de Arruda dos Vinhos. BS
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