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Ranking Escolas 2015

E

m que lugar ﬁcou classiﬁcado o EJAF
nos exames nacionais do 12º, 9º e 6º
ano, realizados em 2015?
Comecemos pelos exames da 1ª fase do
Ensino Secundário.
De acordo com o ranking de 2015, publicado pelo semanário Expresso, o EJAF
obteve o 44º lugar nacional entre 505 escolas, públicas e privadas, com a média
de 12,31 valores.
Contudo, se observarmos as médias da 1ª
fase dos exames do 12º ano, por concelho,

veriﬁcamos que o concelho de Arruda
dos Vinhos, representado pelo EJAF, obtém o segundo lugar em 308 concelhos,
logo atrás do concelho da Batalha, mas
com mais do dobro das provas realizadas
(536 para 237 provas).
Arruda dos Vinhos situa-se ainda entre
os 20 concelhos do país, que atingiram
médias superiores a 11,5 valores nos exames do Secundário.
No caso dos exames nacionais do 9º ano,
o EJAF ﬁcou classiﬁcado em 51º lugar,
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num universo de 1082 escolas, públicas e
privadas, com a média de 3,66 (na escala
de 1 a 5).
Se, porém, analisarmos as médias dos
exames do 9º ano, por concelho, veriﬁcamos que Arruda dos Vinhos obtém o 1º
lugar entre os 308 concelhos do país, com
346 provas realizadas.
Nos exames nacionais do 6º ano, o EJAF
obteve o 103º lugar, entre 1045 escolas,
públicas e privadas, com a média de 3,46
(na escala de 1 a 5). OF

Entrevista de perﬁl

Uma perna
atrás da
orelha

B

eatriz Ferreira, aluna do
8º ano, turma H, do Externato João Alberto Faria
(EJAF), obteve o 3º lugar no
Campeonato Europeu de Ginástica Acrobática, em Riesa, Alemanha, que decorreu
entre o final de setembro e
o princípio de outubro.
A acrescentar a este excelente resultado internacional, Beatriz Ferreira ganhou a medalha de bronze
na Taça de Portugal da modalidade, realizada em Loulé, no passado mês de julho.
Beatriz Ferreira estreouse aos quatro anos, a pedido
da sua mãe, na Sociedade
Euterpe Alhandrense, e aí
cresceu desportivamente.

Atleta filiada na Federação
de Ginástica de Portugal
participa em campeonatos
distritais e nacionais, com
pódios habituais.
Não tem conhecimento
do que é o descanso, pois
treina seis vezes por semana, cerca de três horas
e meia diariamente. “Tenho
o Domingo”, disse, com modéstia.
Reconhece que é difícil
conciliar os estudos com a
prática desportiva, embora
afirme que “quando menos
tempo temos, melhor conseguíssemos organizar as
coisas”. A verdade do argumento comprova-se pela
permanência no Quadro de

Honra do EJAF, durante o
ano letivo transato.
À pergunta se já alguma
vez pensou desistir, demonstra o afeto que tem
para com a modalidade.
“Desistir, não é opção! Às
vezes, as coisas não correm
como queremos. O importante é ultrapassar os obstáculos”, remata.
No futuro, confessa que
gostava de exercer medicina. Contudo, não se quer
afastar da ginástica, porque
considera que “esta prática
desportiva é cada vez menos valorizada comparativamente a outras”. Com
a determinação futura de
alterar esta tendência, Bea-

triz incentiva as amigas a
partilhar o gosto pela ginástica acrobática.
Com uma perna atrás da
orelha, finaliza: “adoro o
que faço, e tenciono continuar a fazê-lo.” TS/DQ

Tomada de posse dos Delegados de Turma 2015/16

Tomada de posse dos Delegados de Turma do 5º ano

A

cerimónia de tomada de posse dos
Delegados de Turma e da Comissão
Representativa dos Alunos (CRA) decorreu no passado dia 16 de outubro, no EJAF.
Tomaram posse 150 Delegados de Tur-ma, distribuídos pelo ensino básico,
secundário, vocacional e proﬁssio-nal, e os 9 alunos que integram o CRA.
De seguida, foram distinguidos os 165
alunos, do ensino regular e proﬁssional,
que integraram o Quadro de Honra do

EJAF durante todo o ano letivo transato.
O Prémio EJAF 2104/2015, que distin-gue os melhores alunos de cada ci-clo, foi entregue a Mariana Leal
(2º ciclo); Alice Vieira (3º ciclo); Gon-çalo Veiga da Silva (Secundário); Ma-dalena Alves Ferreira (Vocacionais) e
Catarina Costa Bento (Proﬁssionais).
Pelo reconhecimento do seu traba-lho, dedicação, responsabilidade e
participação em atividades em prol

Semana de
Irene Lisboa

A exposição “Retratos de Irene” e
as sessões de diálogo entre escri-tores arrudenses e os alunos do
EJAF constituíram outros motivos
de interesse desta iniciativa promovi-da pelo departamento de Português.
O programa contou ainda com a
apresentação do livro
do professor Jorge da Cunha.
A semana terminou com o colóquio
“Arruda de Irene”, realizado no Au-ditório Municipal, uma organiza-ção conjunta do EJAF e da Câma--ra
Municipal de Arruda dos Vinhos. MS

do EJAF, no ano letivo 2014/2015,
foram
distinguidos
34
alunos.
O Jogo do 24 também premiou os três primeiros classiﬁcados do 2º e do 3º ciclo.
Finalmente, Gonçalo Miguel Veiga
da Silva, aluno do Curso de Línguas
e de Humanidades, recebeu o diplo-ma de melhor aluno do 12º ano, em
2014/2015, com a média de 19,3 valo-res (acima na foto, acompanhado pelo
Prof. Victor Manso, Director Pedagógico para o Ensino Secundário). LM/MG.

O 3º Encontro com as Palavras de Irene
Lisboa decorreu entre 16 e 20 de novem-bro, no Centro de Recursos do EJAF.
Entre as diversas atividades progra-madas, destacamos a leitura expres-siva de poemas nas salas de aula e
no bar dos professores, e a dramatiza-ção de contos da obra Uma mão cheia
de nada e outra de coisa nenhuma.

Receção aos alunos do 5º ano

Plantar uma árvore para fazer crescer o futuro.

Desenho de David Pereira, 11º F - Artes Visuais

-

A Associação EPIS - Empresários Pela
Inclusão Social, em parceria com o
CICS.NOVA - Centro Interdisciplinar
de Ciências Sociais, da Universida-de Nova, publicou a actualização dos
resultados ﬁnais do estudo “Atlas da
Educação - Desempenho e potencial de
sucesso e insucesso escolar por conce-lho”, relativos ao período de 2009/2014.
Este estudo actualiza os contex-tos sociais e locais do sucesso e
insucesso escolar no país, relati-vos aos exames do 9º ano e do En-sino Secundário, em 50 concelhos.
O estudo coloca o concelho de Arruda
dos Vinhos, representado pelo Exter-nato João Alberto Faria, no 1º lugar,

entre os 50 concelhos com maiores
desvios positivos dos valores obser-vados aos valores estimados, relati-vos aos exames do 9º ano (2009-2014),
e no 15º lugar nos valores relativos
aos exames do Ensino Secundário.
O concelho de Arruda dos Vinhos
integra ainda o Cluster Verde do 9º
ano, conjunto de 64 concelhos que
tem como elemento identiﬁcador o
“sucesso relativo”, na medida em que
as classiﬁcações se situam acima do
estimado (média de 4,03), as taxas
de atraso são bastante próximas das
nacionais e o abandono está abaixo
do estimado (média de -0,28). ALF/LC

1º lugar

2º lugar

3º lugar

Halloween '15
O EJAF organizou um Concurso de
Abóboras, uma tarde de cinema, e uma
festa de Halloween, no passado dia 30
de Outubro, com a colaboração do CRA e
dos Finalistas.
Os vencedores do Concurso de
Abóboras, que decorreu de manhã,
foram os alunos David D'Água e Tiago
Maratá, do 5ºH. O 2º lugar foi atribuído
a Ricardo Grilo e a Martim Dias, do 6ºB,
enquanto que o 3º lugar foi ocupado
pela Ana Ricardo e pela Catarina
Vitoria Nikitina, aluna finalista do EJAF ( ao centro), foi eleita Miss da Vinha e
do Vinho, na 18ª edição da Festa da Vinha e do Vinho realizada entre 12 e 15 de
novembro, no Pavilhão Multiusos, em Arruda dos Vinhos. MS/DD

O EJAF deseja um Bom Ano 2016

Quitério, do 5ºB.
Durante a tarde, foram projetados os
filmes "The Conjuring" e "Insidious".
Na Festa de Halloween, que começou
cerca das 19h30m, perto de 400 alunos
puderam entrar e dançar na "Casa dos
Horrores". GR/CA
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