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 A Escola Secundária Afonso Lopes Vieira (ESALV), criada em 1982,  oferece 

formação desde o terceiro ciclo até ao ensino secundário, com cursos científico 

humanísticos (Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas e Huma-

nidades) e profissionais nas áreas de Técnico de Auxiliar de Saúde, Apoio à Infân-

cia, Comércio, Design Gráfico, Design Industrial e Comunicação, Marketing, Rela-

ções Públicas e Publicidade procurando, assim,  responder às necessidades forma-

tivas da região e proporcionar aos jovens que a frequentam maiores  possibilida-

des de empregabilidade.  

 A ESALV, na procura constante de evolução e superação, candidatou-se, no 

presente ano letivo, ao Modelo Europeu Eqavet-European Quality Assurance in Vo-

cational Education and Training que visa a certificação da qualidade das escolas, 

através de práticas e procedimentos de melhoria contínua oferecendo, desta for-

ma, maiores garantias de eficiência e eficácia no ensino profissional, para que alu-

nos mais bem qualificados possam responder às necessidades do mercado de tra-

balho. Uma outra grande aposta da escola são os estágios internacionais – ERAS-

MUS + KA1 e, pelo terceiro ano consecutivo, alunos do ensino profissional enri-

queceram a sua formação e participaram em estágios fora do país, nomeadamen-

te no Reino Unido (Bournemouth), na Irlanda (Cork), em Barcelona (Espanha), 

em Rimini (Itália), em Málaga (Espanha) e em Sofia (Bulgária). Desta forma, a 

nossa escola pôde desenvolver e ampliar a sua dimensão europeia e alcançar me-

lhorias em termos de qualidade, inovação, excelência e internacionalização, me-

lhorando a formação que esta instituição oferece aos seus alunos. Esta experiên-

cia terá impacto e provocará, necessariamente, mudanças e alterações nas atitu-

des dos participantes, podendo estes exercer uma cidadania mais ativa, mais in-

formada e mais consciente. 

 Assim, e uma vez concluídos os seus cursos, os nossos jovens serão um va-

lor acrescentado para as empresas dos vários setores, não exclusivamente no ter-

ritório local/nacional, mas também no europeu. 

Ainda neste âmbito, a escola obteve a aprovação do Projeto Erasmus+, KA1 (vinte 

mobilidades de professores, em oito países europeus), a iniciar no próximo ano 

letivo, onde se pretende desenvolver boas práticas de ensino, enriquecedoras da 

qualidade pedagógica; conhecer novos sistemas e práticas educativas, inspirado-

ras da melhoria e eficiência da qualidade do desempenho profissional; promover 

ações que desenvolvam práticas inclusivas, defendendo princípios de equidade, 

justiça e igualdade de oportunidades, entre outros. 
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  A ESALV é igualmente uma escola de grande diversidade cultural e nos últi-

mos três anos essa diversidade tem vindo a aumentar sendo a origem dos nossos 

alunos cada vez mais variada (a escola é frequentada por alunos de 15 países no 

presente ano letivo), facto que decorre, principalmente, da parceria estabelecida 

em 2015 com o Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez, 

instituição de prestígio com resultados reconhecidos mundialmente. 

No ano letivo 2017/2018 esta parceria foi oficialmente reconhecida pelo Ministério 

da Educação e os estudantes podem candidatar-se (a partir dos 10 anos de idade) 

ao Conservatório onde são lecionadas as disciplinas artísticas sendo as restantes 

(a partir do 7.º ano de escolaridade) asseguradas pela escola.  

 Outra das apostas da ESALV é a oferta de atividades de enriquecimento cur-

ricular e de outras extracurriculares que pretendem estimular os jovens, proporci-

onando-lhes cenários de aprendizagem inovadores. A participação de professores 

e alunos em projetos e concursos de âmbito local e nacional (Prémio Ilídio Pinho 

ou Eco escolas) é já uma prática consolidada e o mérito destas participações tem 

sido reconhecido com a atribuição de diferentes prémios. 

 Sendo objetivo da ESALV promover a Educação no seu sentido mais lato de 

modo a proporcionar oportunidades, mas respeitando a individualidade de cada 

aluno, a escola candidatou-se e foi selecionada como Unidade de apoio ao Alto 

Rendimento na Escola (UAARE). Estas unidades, já presentes em dezasseis esco-

las, correspondem a uma nova ferramenta do Ministério da Educação e da Secre-

taria de estado da Juventude e do Desporto disponibilizada aos alunos que são 

também atletas pelo que, a partir do ano letivo 2019-2020 a ESALV integrará a 

rede UAARE, recebendo alunos/atletas de alta competição de diferentes modalida-

des,  diversificando, ainda mais, a sua aposta numa educação diferenciada e inclu-

siva. 

 Em suma, a ESALV procura, como sempre aconteceu, defender e manter-se 

fiel aos seus eixos prioritários: 

- educar e formar para a aquisição de competências; 

- formar para a vida ativa; 

- promover a cidadania, a inclusão e o desenvolvimento. 

 

A Diretora 

Celeste Frazão 
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1ª Gala da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira 

UNIDOS NA DIVERSIDADE 

 A Escola Secundária Afonso Lopes Vieira é uma escola que desde sempre 

pautou a sua atuação e norteou a sua política educativa tendo em conta valores e 

princípios inclusivos, democráticos e solidários. 

 Foi na senda desses princípios e celebrando a diversidade que diariamente  

se pratica nesta escola que, no passado dia 13 de junho, teve lugar a 1.ª GALA 

ESALV que contou com a participação de alunos, de professores e de alguns convi-

dados que partilharam com a plateia que esteve presente no auditório do IPL os 

seus múltiplos e variados talentos. 

Foi uma festa bonita que esperemos inicie uma tradição. 
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   Há Cinema na ESALV  - Plano Nacional de Cinema            

A ESALV aderiu, este ano letivo, ao Plano Nacional de Cinema, passando a integrar 

uma rede de escolas cada vez mais alargada a contribuir para o desenvolvimento da 

literacia fílmica dos alunos, especialmente no conhecimento da filmografia de autor 

português. 

No primeiro período, foram exibidos no auditório escolar vários dos filmes propostos 

na lista de referência do PNC, adequados ao nível etário dos alunos: Billy Elliot, 

Corps Bride, do emblemático Tim Burton. No dia D, dedicado à Diversidade, como-

vemo-nos com a enigmática e premiada curta-metragem da portuguesa Regina Pes-

soa, História Trágica com Final Feliz. O segundo período foi dedicado ao clássico 

do cinema Charlie Chaplin: O Garoto de Charlot, Tempos Modernos e Luzes da 

Cidade foram os filmes selecionados, acompanhados de uma pequena exposição a 

partir das apreciações dos alunos. No terceiro período, a longa-metragem de anima-

ção Persepolis, de Marjane Satrapi trouxe-nos de novo o tema da diversidade de 

culturas e da importância de viver em democracia. 

Ao longo do ano letivo, foram ainda exibidos em grupo-turma, em articulação disci-

plinar, o filme Aniki-Bobó, de Manuel de Oliveira e as curtas-metragens portugue-

sas de animação A Suspeita de José Miguel Ribeiro e a Estória do Gato e da Lua, 

de Pedro Serrazina. 

Respondendo a outro dos desafios do PNC, na vertente “O cinema está à tua espe-

ra”, que privilegia a visualização da filmografia selecionada em grande ecrã e sala 

própria, em associação com o projeto municipal "Leiria dá um filme", levámos ao 

Teatro José Lúcio da Silva dois grupos de alunos, do terceiro ciclo e do secundário, 

que visualizaram, respetivamente, o comovente Adeus pai, de Luís Filipe Rocha e o 

impressionante sucesso de bilheteira, de António Ferreira, Pedro e Inês, com a 

simpática e inspiradora presença da protagonista, Joana de Verona. 

A escola recebeu também representantes do projeto Hádoc, que divulgaram este 

festival de cinema documental, numa perspetiva de construção de públicos e educa-

ção para a sociedade e questões globais, através da sensibilização dos jovens, pela 

cultura. Foi visualizado o filme Human Flow - Refugiados, de Weiwei. 

Este projeto pretende proporcionar aos alunos alguns exemplos de bom cinema, 

procurando um equilíbrio entre os gostos deste público tão exigente e a elevação da 

consciência cultural dos estudantes no contexto da comunidade educativa, no âmbi-

to dos objetivos transversais do PNC. 

Paula Sacramento Pereira (coordenadora do PNC)   
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CAMPANHAS DE SOLIDARIEDADE 
 Foram realizadas várias campanhas a favor da AMI, da LPCC e do Banco Ali-

mentar Contra a Fome. 

             
 

 

 

 

.  
 MAGUSTO 

  O tradicional Magusto realizou-se a 15 de Novembro.     

Um  momento de convívio e integração dos novos, atuais e 

ex colegas, que contou com a presença de cerca de 95  

pessoas. 

 

   

MERCADO DE NATAL e NOITE DAS SOPAS 

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

por toda a comunidade escolar e familiares dos nossos alunos. A Noite das Sopas 

decorreu na noite de 6 de Dezembro, com cerca de 12 sopas, confecionadas por vá-

rias funcionárias e alunas e ainda com a contribuição de vários restaurantes. Partici-

param cerca de 140 pessoas. 
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FESTIVAL DAS SOPAS E GOT TALENTS 

Realizou-se a 9 de maio, o Festival das Sopas e 

o Got Talents, dinamizado pelo Projeto Social 

conjuntamente com a Associação de Estudantes.   

Decorreu no Polivalente e foi alvo de bastante 

interesse pela comunidade escolar.  

SESSÃO ‘POBREZA E DESPERDÍCIO 

ALIMENTAR’ 

  No dia 14 de maio realizou-se uma sessão 

sobre ‘Pobreza e Desperdício Alimentar’, di-

namizada por duas técnicas da Caritas Dioce-

sana de Leiria. Envolveu cerca de 70 alunos, 

PARCERIA COM A FUNDAÇÃO NOVO FUTURO DE SÃO TOME 

Em maio, decorreram duas sessões para dar a conhecer a missão da ‘Fundação Novo Futuro’ 

de São Tomé e Príncipe. Perspetiva-se para o próximo ano letivo, a participação de um grupo 

de voluntários em São Tomé. 
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 O Express’ar-Te, o Grupo de Teatro da ESALV, atingiu a maioridade em 2019. É 
verdade, o grupo fez 18 anos. Quem por lá tem passado, diz nunca esquecer a diversão, 
o companheirismo, o convívio, os amigos que lá fez… e as professoras, claro! Uma por 
causa dos doces e a outra por causa dos berros, duas componentes que têm levado ao 
sucesso. 
 
 Neste ano letivo, o grupo preparou um espectáculo de curta duração  - “OS INSPE-
TORES DE COISA NENHUMA” - exibido no auditório da escola, integrado nas atividades do 
Dia D e no auditório da ESTG, integrado na 1ª Gala ESALV. 
Tratou-se da simulação de uma investigação sobre o porquê de sermos todos iguais. As 
pistas eram pequenos textos sarcásticos que caracterizam a falta de originalidade das 
pessoas, a passividade e a reprodução de modelos. Deixamos aqui um deles para sorri-
rem e pensarem. 
 
O CAPITÃO JONATHAN 
 
O Capitão Jonathan,  
com a idade de dezoito anos, 
capturou um dia um pelicano 
numa ilha do extremo oriente. 
O pelicano de Jonathan, 
De manhã, põe um ovo branco, 
E dele sai… um pelicano 
Que se lhe assemelha espantosamente. 
E este segundo pelicano 
Põe, por sua vez, um ovo branco 
Donde sai, inevitavelmente, um outro 
Que faz outro tanto. 
E isto durará muito tempo,  
Se entretanto não se fizer… uma omelete. 
 
 O grupo preparou também a peça “DÁ-ME UM BARCO ou À PROCURA DE SI MES-
MO”, uma adaptação do “Conto da ilha desconhecida”, de José Saramago, uma metáfora 
sobre o sonho e o conhecimento de nós. Deixamos aqui uma das frases emblemáticas 
desse magnífico texto... para refletirem: 
 
“Gostar é provavelmente a melhor maneira de ter. Ter deve ser a pior maneira de gos-
tar.” 
 
Foi com esta peça que o grupo participou na 25ª edição do Festival de Teatro Juvenil de 
Leiria, exibindo-a duas vezes no Teatro Miguel Franco. 
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O projeto Educação para um Ambiente Sustentá-

vel, da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, 

promove e organiza atividades e concursos, en-

volvendo professores, funcionários, alunos e en-

carregados de educação. 

Este ano, o concurso a” A minha turma é eco” foi 

ganho pelos alunos da  turma do 10º B, que no 

Dia Mundial  do Ambiente receberam, em sessão 

solene de comemoração do XII Dia Eco-ESALV, 

um certificado do bom desempenho ambiental e 

ganharam uma viagem de comboio a São Marti-

nho do Porto. A Educação Especial e o 2º AS fica-

ram em 2º e 3º lugar, respetivamente.  

O desenvolvimento de uma horta biológica, 

em parceria com a Eco-Escolas e a Loja AKI, 

este ano  levou a concurso nove hortas, ten-

do ficado em primeiro lugar a horta “três 

Gerações , onde avó, mãe e um aluno do 1º 

CO partilharam conhecimentos. Para esta 

atividade, foi estabelecida, há dois anos, 

uma parceria com a loja AKI, que nos tem 

facultado materiais e formação.  

Neste projeto são, também, co-

memorados dias especiais, como 

os Dias Mundial da Terra e Mun-

dial da Árvore e o “ENO tree 

Planting Day, este ano assinala-

dos com a plantação de árvores 

autóctones e de fruto nos espa-

ços verdes da escola e com a re-

alização de vários “mercadinhos” 

de produtos biológicos, entre ou-

tras atividades.  
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 O projeto “A horta é a Nossa Casa”, desenvolvido no âmbito do XVI Prémio 

Fundação Ilídio Pinho/ Ciência na Escola, teve como objetivos incentivar nos alunos 

do 7º ano a prática de uma alimentação saudável com o consumo de produtos bio-

lógicos, desenvolver ações no âmbito da Educação para um Ambiente Sustentável 

afim de educar e formar na aquisição de competências de comportamentos amigos 

do ambiente. 

Poupar matérias-primas e preservar os recursos naturais, reduzir a quantidade de 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) que vão para aterros sanitários, desenvolver um 

espírito de solidariedade e estimular o trabalho em equipa, são também competên-

cias desenvolvidas com este projeto, coordenado pelas professoras Alexandra Loção 

e Joaquina Terras. 
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Bréves D’Images 

A segunda participação da Esalv no festival francês de curtas-metragens, «Brèves 

d’Images», foi um ponto alto na vida do grupo de estudantes que se encontra na fa-

se final da sua formação profissional, de dupla certificação, e constituiu um forte in-

centivo à escolha do próximo passo, nas sua formação futura. A presença num país 

e o convívio com uma cultura e uma língua diferentes, constituem uma experiência 

marcante e integradora que se repercute e difunde facilmente entre os jovens, fami-

liares e amigos.  

Relativamente à cerimónia do festival, o júri voltou a destacar o nosso trabalho, atri-

buindo-nos o prémio especial para filme estrangeiro. O evento encerrou com uma 

pequena cerimónia de troca de lembranças e algumas palavras, enquadradas no âm-

bito da comemoração dos dez anos de geminação entre Leiria e Quint-Fonsegrives, 

com a presença de vários vereadores da câmara local, representada pelo Senhor 

Operação STOP 

Os alunos do 2º ano dos Cursos Profissionais da ESALV participaram numa Operação 

STOP promovida pela PSP de Leiria numa zona periférica da escola. A atividade con-

sistiu em: observar no local os procedimentos dos agentes da PSP e, a seguir, apli-

car um questionário aos condutores sobre os seus comportamentos na estrada. Na 

escola, discutiram-se os resultados obtidos e far-se-á o seu tratamento dos questio-

nários na aula de TIC com a professora Ana Sofia Pereira.  


