
Ranking Exames 
Nacionais 2013/14

Tomada de posse dos delegados

O  EJAF alcançou no ano letivo 
2013/14 o melhor resultado de 
sempre no ranking nacional 

dos exames do Ensino Secundário, ao 
obter o 30.º lugar, de acordo com o se-
manário Expresso. 

De acordo com aquela fonte, o EJAF ob-
teve ainda o 68.º lugar nos exames nacio-
nais do 6.º ano e o 51.º lugar nos exames 
nacionais do 9.º ano de escolaridade. 

Ao observar os resultados do ranking 
por concelho, verificamos que Arruda 
dos Vinhos alcançou o 1.º lugar nos 
exames nacionais do 6.º e do 9.º ano 
de escolaridade, com a média de 3,55 e 
3,58 valores, respetivamente.

Ainda segundo o Expresso, o conce-
lho de Arruda dos Vinhos também ob-
tém a média mais alta nos exames do 
Secundário, com 12,44 valores.

A cerimónia de tomada de posse 
dos delegados de turma e de 
entrega de diplomas decorreu 

no dia 17 de outubro, no EJAF.
Tomaram posse 130 delegados, do 

5.º ao 12.º ano, e 32 delegados repre-
sentativos dos cursos vocacionais e 
profissionais.

Para o CRA – Comissão Representa-
tiva dos Alunos –, foram eleitos como 
representantes os seguintes alunos: 
do 2.º ciclo, Francisco Silva (5.º J, pólo 
de Arranhó) e Matilde Mariano (6.º D, 
EJAF); do 3.º ciclo, Filipe Martins (7.º 
G) e Rodrigo Brigham (8.º F); do Secun-
dário, Francisco Sales (10.º E), Carolina 
Alves (11.º D) e Pedro Carvalho (12.º C). 
São representantes do ensino vocacio-
nal e profissional, Ana Almeida e João 
Carvalho, respetivamente.

Cento e quarenta e um alunos perma-
neceram no Quadro de Honra, durante 
os três períodos do ano letivo transato.

Ainda pelo reconhecimento do seu 
trabalho, dedicação, responsabilida-
de e participação em atividades em 
prol do EJAF, receberam a medalha de 
Mérito os alunos Vitor Briosa, Patrícia 
Cortez, Raquel Morais, Vadim Duplava 
e Samuel Soares. 

Os melhores alunos de cada ciclo 
(2103/2014), foram os seguintes respeti-
vamente: Beatriz Matos Ferreira; Rafa-
el José Pardal; Inês Alexandra Ferreira; 
Raquel Morais Carneiro;  Madalena Al-
ves Ferreira e Catarina Costa Bento.

O prémio de Melhor Aluno do 12.º ano 
(2013/2014) foi entregue a Inês Alexan-
dra Madeira Ferreira, do Curso de Artes 
Visuais, com a média de 18,6 valores.

A recolha de alimentos para o Banco 

Alimentar, com a participação de alunos 

do EJAF, decorreu nos supermercados 

de Arruda dos Vinhos, nos dias 29 e 30 

de novembro.

Recordamos que foram recolhidos 

em Arruda, no passado mês de maio, 

1.430 quilos de alimentos, quantidade 

significativa para um meio tão pequeno.

Os resultados da recolha de novembro 

são revelados na edição de Janeiro do 

próximo ano. 

A utilização de sacos de papel foi a 

novidade nesta segunda recolha anual 

de alimentos. O objetivo é preservar o 

ambiente, ao diminuir a poluição.

Banco Alimentar                                     
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Delegados de turma do 5.º ano



Miss da Vinha e do Vinho’ 14

Patrícia Soares, aluna finalista do 
EJAF, foi eleita Miss da Vinha e 
do Vinho, na 17.ª Festa da Vinha 

e do Vinho, realizada entre 30 de outu-
bro e 2 de novembro, no Pavilhão Mul-
tiusos, em Arruda dos Vinhos.

Esta festa histórica, que leva quase 
duas décadas, evoca os sabores tí-
picos da região, desde a prova de vi-
nhos, à visita guiada à Adega Coope-
rativas de Arruda. 

Este evento promove ainda palestras 
sobre a importância do vinho na região, 
concertos de bandas de garagem e DJs 
e espetáculos de dança e artesanato.

Halloween EJAF

O “2.º Encontro com as Palavras” 
de Irene Lisboa, programa de 
homenagem à escritora Irene 

Lisboa, decorreu no Centro de Recur-
sos do EJAF, entre 4 e 7 de Novembro.

O programa contou, entre outras ativi-
dades, com uma exposição e documentá-
rio sobre a vida e a obra da escritora, a lei-
tura expressiva,  declamação de poemas 
e dramatização de contos por parte dos 
alunos, e ainda a apresentação “Palavras 
sobre Irene” pelo prof. Jorge da Cunha.

No último dia, os alunos assistiram 
à palestra “A ironia e o riso em Irene 
Lisboa como expressão de inteligên-
cia e sensibilidade”, proferida pela 
Professora Doutora Paula Morão, no 
Auditório Municipal de Arruda dos 
Vinhos.

Durante a semana, alguns professo-
res e alunos do EJAF divulgaram os 
seus trabalhos subordinados ao tema 
“Palavras de Irene” na comunidade es-
colar e na vila de Arruda. 

O 1.º Encontro de Basquetebol de Infantis entre o EJAF e a EB/Sec. Joaquim 
Inácio da Cruz Sobral realizou-se no Sobral de Monte Agraço, a 19 de novem-
bro. Compareceram no torneio 35 alunos, que  formaram 10 equipas.  Cada 

equipa realizou 4 jogos, de 8 minutos cada. 
No final do torneio, os resultados apurados foram favoráveis à escola do Sobral.  

As atividades foram coordenadas pelos professores Mário Joel e José Tavares da Silva.

O EJAF deseja Boas Festas 
a toda a comunidade escolar

Torneio de basquetebol
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1.º prémio Maria Lourenço – 6.º C 

2.º prémio Iulian Ciobaru – 6.º B 

3.º prémio Raul Casquinha, Filipe Lira, 
Gustavo Godov e Pedro Gaspar – 5.º H


