
 

 

EXtra! 
Boletim das Atividades extracurriculares da ESALV 

Editorial 

"Não são fáceis os dias que se 

adivinham para as escolas públi-

cas. A sociedade evolui a ritmo 
tão rápido que as estruturas 

físicas e tecnológicas que dispo-

mos, dificilmente conseguem 
acompanhar essa evolução. As 

verbas são escassas e a autono-

mia de gestão é demasiado len-
ta e complexa para as necessi-

dades de inovação. Anunciam-se 

mudanças ao nível dos currícu-
los assentes em novas conce-

ções pedagógicas que, cremos, 

poderão modernizar o sistema 
educativo. Mas para que esse 

objetivo seja alcançado, são ne-

cessárias condições de trabalho 
e de estudo que entusiasmem 

os alunos a aprender e motivem 

os professores a adotarem ou-
tros métodos de ensino. É preci-

so um novo impulso, numa for-

mação global mais atraente e 
humanizada, baseada na aquisi-

ção de competências de futuro e 

um clima de confiança que en-
volva todas as comunidades e 

as instâncias  do Ministério da 

Educação. 

Pedro Melo Biscaia 

Diretor " 

Junho 2018 
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 Realizou-se a 22 de setembro, a cerimónia do Dia do Diploma na qual foram 

entregues os diplomas aos alunos que concluíram o 12º ano do ensino secundário e 

o 3º ano do ensino profissional. De entre eles foram ainda distinguidos os alunos que 

obtiveram melhores classificações finais e os que foram propostos, de acordo com o 

Regulamento Interno, para integrarem o Quadro de Mérito por ações de solidarieda-

de, cooperação ou de representação da escola, em 2016-17. Foram também entre-

gues os certificados aos alunos que realizaram voluntariado em diversas instituições, 

ao longo das férias escolares. 

 Esta sessão contou com a presença da Vereadora da Educação da CML, Drª 

Anabela Graça e com o apoio do semanário Região de Leiria. 

 Finalmente, a direção da ESALV prestou pública homenagem ao parceiro exter-

no do ano, São Bernardo Tour e ao projeto interno que melhor contribuiu para o 

prestígio da comunidade escolar, o Grupo de Teatro “Express’Ar-Te”. 
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Ao abrigo do Despacho nº 5458-A/2017 a ESALV promoveu, a 16 de novembro, co-

mo em anos anteriores, um dia de atividades formativas não curriculares, "Dia D", 

com um variado programa de iniciativas lúdicas, culturais e desportivas dirigidas a 

todos os alunos.  
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Magusto 

 

O tradicional Magusto, que este ano se realizou a 16 de novembro. Um momento de 

convívio de ex e atuais colegas, que contou com a presença de cerca de 100 pesso-

as. 

 

 

Mercado de natal 

 

Decorreu a 6 e 7 de dezembro, com cerca de 12 bancas. Bastante frequentada por 

toda a comunidade escolar e familiares dos nossos alunos. 

 



 

 

 

Sarau Musical 

 

 Realizou-se no auditório da Igreja da Quinta do Alçada, no dia 3 de março, o 

Sarau Musical, integrado nas comemorações dos 35 anos da ESALV. 

 No evento, que teve grande adesão da Comunidade, participaram os coros 

“Ninfas do Lis”, Pequenas Vozes da Figueira da Foz” e “Escola de Música da Filarmó-

nica das Chãs”. 
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Noite das Sopas 

 

A Noite das Sopas decorreu na noite de 6 de Dezembro, com cerca de 10 sopas, 

confecionadas por várias funcionárias e alunas e ainda com a contribuição de vários 

restaurantes. Participaram cerca de 120 pessoas. 
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Conversa com o escritor Pedro Belo Clara. 

 

 

Em Fevereiro, em articulação com o Grupo de Teatro O Nariz, realizou-se o encontro 

com os contadores de histórias Bru Junça e Jorge Serafim. 

 

 

Encontro com o Escritor Pedro Belo Clara 

 

Contadores de Histórias 
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Dia Internacional da Mulher: rostos diferentes, direitos iguais. 

 

 

A ESALV no Concurso Nacional de Leitura – fase municipal: Sara Joaquim (8ºano) e 

Inês Costa (2ºAno de Apoio à Infância) 

 

 

Dia Internacional da Mulher 

 

Concurso Nacional de Leitura 
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À descoberta dos escritores através do QR Codes 

 

Expressões e Olhares 

 

Exposição de trabalhos de expressão plástica de alguns professores da ESALV. 
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Trabalhos realizados pelos alunos do 7º ano  

 

Trabalhos realizados pelos alunos do 8º ano: Teoria da Cor  



 

 

 

Trabalhos realizados pelos alunos do 9º ano: Pintura 
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Beatriz Neves, Karol Souza e Tiago Estrela, alunos da turma CEF/OF, decidiram reali-

zar uma exposição dedicada a Afonso Lopes Vieira, realizada em 5 técnicas fotográfi-

cas.  

 

 

Exposição de Fotografia - Mar Pinhal 



 

 

 

Projeto: Educação para um Ambiente Sustentável 

Foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

- Participação no ENO Tree Planting Day- 21 de setembro - Plantação de uma tange-

rineira com a colaboração do 1ºCO; 

- Divulgação do Programa Eco-Escola e do Projeto para um Ambiente Sustentável; 

- Apanha da Azeitona no jardim da ESALV; 

- Hastear da Bandeira Verde no Dia Mundial da Alimentação; 

- Dia das Bandeiras Verdes - Recebimento do Galardão pelo 3º CO. 
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O Grupo de Teatro desenvolveu as seguintes atividades: 

- Divulgação do projeto e integração de novos alunos, com fotos no LCD, folhetos e 

fichas de inscrição; 

- Participação no "Dia D", com a projeção de "Caído do céu", um pequeno filme cria-

do pelo grupo; 

- Participação do grupo no Colóquio Internacional "Portugal Futurista" (25 de novem-

bro), com um espetáculo de curta duração intitulado "Interlúdio de ficção"; 

- Sessão de trabalho sobre interpretação em palco com Frédéric Pires, do Grupo de 

Teatro LEIRENA (24 de janeiro). 

 O Grupo de Teatro "Express'Ar-Te" apresentou a peça "Vixemaria!", no dia 17 

de maio, no Teatro Miguel Franco, no âmbito da sua participação no XXIV Festival de 

Teatro Juvenil de Leiria, organizado pela Câmara Municipal. 
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Sessão escolar do programa Parlamento dos Jovens, com a presença do deputado 

António Sales, que decorreu na Sala Montalverne da Escola Secundária Afonso Lopes 

Vieira. 

 

 

Processo eleitoral, para votação das listas a representar a escola na sessão distrital 

do Parlamento Jovem.  

 

 

Deputados eleitos pelo círculo escolar para a representação na assembleia municipal 

dos jovens deputados.  
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 A ESALV participou no Corta-Mato Distrital de 2018, no dia 31 de janeiro, com 

34 atletas divididos por 7 escalões. 

 É de salientar o 2º lugar individual, da nossa aluna Maria Carvalho do 10º E, 

no escalão de Juvenis Femininos. No mesmo escalão a nossa escola obteve o 3º lu-

gar por equipas. 

 

 

Concentração de Boccia em 28 de fevereiro de 2018. 
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Concentração de Voleibol, do Desporto Escolar, em 7 de março 2018. 

 

 

Na prova de BTT realizada na Guarda no dia 24 de abril, o aluno André Domin-

gues, do 11º ano turma F sagrou-se campeão regional de BTT juvenis masculinos, 

tendo a equipa da ESALV obtido o 2º lugar da classificação geral. 
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 Integrado no Programa Erasmus KA1, oito alunos dos Cursos Profissionais da 

Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, realizaram a partir de 1 de fevereiro, os seus 

estágios internacionais em empresas e instituições credenciadas de Barcelona, Rimi-

ni e Bournemouth, respetivamente na Catalunha, Itália e Inglaterra, com a duração 

de dois meses. 

 Para além destes estudantes, foram também para Barcelona, por um período de 

seis meses, dois estudantes que já terminaram, no ano transato, os seus cursos pro-

fissionais. Os alunos cumpriram atividades de aprendizagem profissional e desenvol-

veram um programa de enriquecimento cultural, sendo as despesas cobertas por 

verbas previstas na candidatura aprovada pela Agência Nacional Erasmus. 
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"E já lá vão mais de quinze anos de intercâmbio entre as duas cidades geminadas. O 

Álbum comemorativo foi editado pela Câmara Municipal de Leiria. Os participantes 

podem levantar um exemplar nos serviços da Câmara, ao cuidado de Sílvia Carrei-

ra." 
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 A Escola Secundária Afonso Lopes Vieira realizou no passado dia 26 de maio, no 

Auditório do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, o 1º Encontro para dissemina-

ção dos resultados relativos às mobilidades realizadas pelos seus alunos, no âmbito 

dos projetos KA1 e KA2.  Este Encontro foi alargado a outras escolas deste concelho, 

para que pudessem partilhar a sua experiência noutros domínios do Projeto Eras-

mus+. 

 Participaram, também, onze dos vinte alunos dos cursos profissionais (nível IV) 

que já realizaram a mobilidade com a duração de dois meses (KA1), em Espanha 

(Barcelona), Reino Unido (Bournemouth) e Itália (Rimini), assim como uma aluna 

“pós formada” que ainda está a realizar a mobilidade com a duração de 6 meses em 

Barcelona. 

 Do mesmo modo, participaram oito alunos que apresentaram o seu testemunho 

no âmbito do KA2 (intercâmbios internacionais), onde tiveram a oportunidade de 

apresentar as suas experiências noutros países de acolhimento, assim como em Por-

tugal, conjuntamente com alunos estrangeiros (Alemanha e Reino Unido). 

A Equipa do Erasmus+ KA1 

Celeste Frazão, Cristina Trovão, Isabel Caseiro 
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A equipa que orientou o simulacro no dia D.  

 

 

Os alunos do GSP no corta-mato e alguns elementos com os bombeiros e a organi-

zação do corta-mato. 
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 A Fundação Ilídio Pinho, o Ministério da Educação e o Ministério da Economia ce-

lebraram um Protocolo com vista à instituição de um prémio anual, o Prémio Funda-

ção Ilídio Pinho “Ciência na Escola”. 

 Este prémio visa motivar todos os alunos, da Educação Pré-Escolar, dos 1.º, 2.º 

e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário, das diferentes vias de educa-

ção e formação, para a aprendizagem das ciências e para a escolha de áreas tecno-

lógicas. 

 Os projetos a concurso têm como tema “A ciência na escola ao serviço do de-

senvolvimento e da humanização”. 

 O projeto que foi apresentado pela escola denomina-se “Efeito dos compostos 

azotados no desenvolvimento e da humanização”. Este projeto foi apurado para a 2ª 

fase. 
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 O grupo de Biologia promoveu uma “conversa” para professores e alguns alunos 

do secundário, com o tema “Intestino o 2º Cérebro “. O objetivo desta ação foi sen-

sibilizar para a importância de um intestino saudável e a sua relação com a saúde 

geral e, principalmente, a saúde mental do individuo, já que é no intestino que se 

produzem em maior quantidade, a serotonina e dopamina, moléculas responsáveis 

pela sensação de bem-estar - numa época que tanto se fala sobre Saúde Mental em 

Portugal. 

 Pela participação dos presentes concluiu-se que esta ação contribuiu para o es-

clarecimento sobre o assunto e algumas das manifestações foram, no sentido, de 

“melhores” escolhas alimentares, de forma mais responsável e consciente, com o 

objetivo de assumir maior responsabilidade e autonomia, na promoção da sua saúde 

individual. 

Prof. Ana Paula Mendes 
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Dia da Mulher 

 

Fórum Emprego e Formação 

 

Nos dias 2, 3 e 4 de maio, o jornal 

“Região de Leiria” promoveu a IX 

edição do Fórum Educação e 

Emprego, no mercado Sant’Ana, 

em Leiria. A ESALV esteve presen-

te com um stand de divulgação da 

oferta formativa e com atividades 

de animação. 

 

 

O 2ºCO e o 2ºCM, comemoraram o Dia da Mulher com várias atividades ,tais como, 

decoraram t-shirts e fizeram uma exposição sobre o tema e ainda promoveram a 

construção de um mural onde muitos alunos da nossa escola deixaram frases sobre 

a mulher mais importante das suas vidas. Foi objetivo deste projeto alertar  a comu-

nidade educativa sobre diferentes tipos de preconceitos  em relação ao género femi-

nino  

 



 

 

 

Dia da Mãe 

 

No dia 3 de maio realizaram-se atividades promovidas pelos alunos dos cursos pro-

fissionais, para celebração do Dia da Mãe. Foram objetivos deste projeto a interação 

com práticas interdisciplinares das áreas técnicas e específicas dos diferentes cursos 

e promover o convívio entre os vários intervenientes da comunidade escolar. Houve 

banca de venda de flores de papel e bolinhos secos, massagem de mãos, oficina de 

culinária e oficina de papel e um cantinho de leitura disponibilizado pela Biblioteca 

Escolar. 
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Got Talent 

 

Foram dois os alunos do Conservatório Internacional Annarella e da ESALV que fo-

ram classificados para a final do concurso “Got Talent”, da RTP 1. São eles o Fran-

cisco Gomes  da turma 9º C e a Diana Brandão, aluna da turma 10º A. Muitos Pa-

rabéns! 

 

Fonte: RTP 1 



 

 

 

 Decorreu até 25 de maio, um concurso de fotografia mobile, resultante da utili-

zação de telemóvel, smartphones, tablets ou outros dispositivos móveis. 

 Os melhores trabalhos apresentados, foram premiados com brindes. 
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Concurso Fotomobile 

1º Classificado 

Francisco Tojeira, 2ºAV 

2º Classificado 

Maressa Cruyff, 9ºA 

3º Classificado 

Bruno Marques, 2ºAV 

Menção Honrosa 

Lada Podkolzina, 3ºAV 



 

 

 

 Duas equipas do 12º ano participaram no concurso de gestão YBT - Young Busi-

ness Talents, realizado no dia 8 de junho, em Carcavelos. 

 A equipa das alunas Dora Ferreira, Ana Carolina Mendes e Carla Men-

des classificou-se no 1.º lugar na sua série e em 13.º lugar a nível nacional. A equi-

pa dos alunos João Teixeira, Tomás Vasconcelos, Carolina Oliveira e Diogo 

Norte ficou em 2.º lugar na sua série e em 14.º lugar a nível nacional. 

 

 

Young Business Talents 
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