
 

Receção aos alunos no dia 17 de Setembro de 2015 

 

 

EXtra! 
Boletim das Atividades extracurriculares da ESALV 

EDITORIAL 
Há uma velha máxima 

de gestão que nos diz 
que para conduzir um 

automóvel precisamos 
de um grande vidro 

para-brisas que nos 
permita olhar em fren-

te, mas que também 

temos necessidade de 
um pequeno espelho 

retrovisor apontado ao 
caminho já percorrido. 

É deste equilíbrio entre 
o que queremos ser e 

do que vamos e fomos 
fazendo, dia a dia, que 

construímos a nossa 
identidade de escola. O 

“EXTRA !”, sem preten-
sões de ser exaustivo, 

vem preencher esse 
espaço de registo das 

várias atividades for-

mativas que comple-
mentam a ação curri-

cular, numa perspetiva 
humanista, de inova-

ção e com dinamismo 
que sempre nos cara-

terizou. Esperamos que 
possa constituir mais 

elo de ligação desta 
nossa Comunidade 

Educativa. Todos os 
contributos serão bem 

acolhidos. 
 

Pedro Melo Biscaia 

(Diretor da ESALV) 

Novembro de 2015 

Exposição de Projetos 

 



 

 

O Clube de teatro “Expressar’te” deu inicio às suas atividades com a 

preparação de uma pequena encenação a apresentar  no "Dia D" (19/11) e no 

Colóquio  Internacional "100 anos de Orpheu", na ESECS (5/12). 

O Desporto Escolar conta este ano com as modalidades de Badminton, 

Futebol de 5 e de Bóccia. 

EXtra!  

 

 

Entre os dias 7 e 14 de outubro concretizou-se a 2ª etapa do projeto “ Jovens a 

Caminho da Europa 2015”, no âmbito da geminação com Rheine. Os 17 jovens 

oriundos de escolas secundárias de Rheine conviveram com os seus parceiros lei-

rienses, alunos da ESALV e ESFRL. Tiveram a oportunidade de conhecer as esco-

las envolvidas, a cidade e a riqueza cultural e paisagística que a nossa região tem 

para oferecer.  



EXtra!  

No âmbito do Eco-escolas e da Educação para o Ambiente, foi hasteada a 

Bandeira Eco-escolas no dia 16 de Outubro, símbolo de boas práticas ambien-
tais por parte da Esalv. 

No mesmo dia, foi celebrado o Dia da Alimentação com um mercado de produ-
tos alimentares e a plantação de medronheiros e romãzeiras. Participaram as 

turmas 7ºA, 8ºC, 10ºB, 10ºC, 9ºVoc, 2CM e 3AS. Também prosseguem as ativi-
dades da nossa Horta Biológica 



O Clube Azeitonas Radicais continua a sua ação, desta vez com a plantação de 

mais algumas árvores no Parque Prosepe. 

EXtra!  

O Grupo de Socorro Primário iniciou as suas atividades, 

neste ano letivo, com a realização de sessões de esclareci-
mento sobre o plano de emergência da escola. no dia 7 de 

outubro, todas as turmas de sétimo e décimos anos, bem 
como as turmas de primeiro ano dos cursos profissionais, 

assistiram a uma sessão onde se apresentaram as regras de 
evacuação da sala de aula e como atuar em caso de incêndio e 

em caso de abalo sísmico.  

Os 10 alunos da ESALV que fre-

quentam a Academia de dança 
Annarella participaram, em 

Paris, na semi-final europeia do 
Youth America Grand Prix, consi-

derado o maior concurso do 
mundo de dança jovem 



A Biblioteca Escolar é um serviço pedagógico que disponibiliza, aos seus utilizado-

res, um espaço com diversas valências: empréstimo domiciliário ou para a sala de 
aula, utilização dos computadores para trabalho individual ou em grupo, leitura de 

periódicos e visionamento de documentos vídeo. 
Para além desta oferta, a BE ainda promove: 

- EXPOSIÇõES em articulação com os Departamentos Curriculares 
- Divulgação de Concursos promovidos pela Rede de Bibliotecas Escolares e de 

outras instituições 
- Desafios de Gramática, em colaboração com a área disciplinar de Português  

- Sessões de Leitura Animada   
- Animação do LCD do hall de entrada da escola 

 
Decorreram até agora as seguintes exposições: 

Fotografias da autoria de Afonso Lopes Vieira em colaboração com a Biblioteca 
Municipal de Leiria 

Agustina Bessa Luís 

Grupo Missionário Ondjoyetu 
Halloween 

EXtra!  



EXtra!  

No âmbito do Projeto Social, realizou-se de22 a 25 de Outubro o peditório Nacio-

nal da AMI . 
De 30 de Outubro a 2 de Novembro realizou-se o Peditório Nacional da Liga contra 

o Cancro. 

A Campanha “Regresso às aulas 2015” visa a sensi-

bilização em matérias de segurança e saúde no traba-
lho nos diversos estabelecimentos de ensino. Na nossa 

escola, está a ser desenvolvida pela disciplina de Edu-
cação Tecnológica, tendo sido realizadas ações de sen-

sibilização nas quais participaram 11 turmas, tendo 
sido dada prioridade às dos 1º ano dos cursos Profis-

sionais e Vocacionais do  Secundário e ao 8º Ano. 

O Jornal ciências@fq tem como objetivos 

promover a cultura cientifica, desenvolver 

uma visão integradora da Ciência, da Tecno-

logia, da Sociedade e do Ambiente e divul-

gar informação cientifica atual. 

Será editado um jornal por período, com 

artigos retirados e adaptados de revistas e 

publicações. 

Serão editados 300 exemplares por período, 

com 4 páginas cada e distribuídos pelos alu-

nos das turmas que têm Física e Química. 

Poderá ainda ser consultado na Biblioteca.  



No dia 11 de Novembro realizou-se o tradicional Magusto um momento de inte-

gração dos novos professores e de convívio com os antigos. A receita reverteu 

para o Projeto Social da Escola 

EXtra!  



EXtra!  

Soltas 

No dia 25 de Setembro Dia do Diploma a escola promoveu à entrega dos certifica-

dos e dos diplomas aos alunos que, no ano letivo anterior terminaram o ensino 
secundário. Foram também distinguidos os alunos com melhores classificações e os  

que participaram no Programa de Voluntariado. 

Realizaram-se 

dia 2 de 
Novembro as 

eleições para a 
Associação de 

Estudantes, 
tendo ganho a 

Lista G presidi-
da por Mariana 

Leonardo com 
290 votos con-

tra 108 da Lista 
J. 

PRÓXIMAS ATIVIDADES:  
Dia D;  Dia Da Floresta autóctone; Corta Mato 

escolar; Mercado de Natal; Entrega de cabazes 

de Natal e muito mais. 

O aluno Joel Ferreira 

do Curso Profissional 

3AS, participou como 

orador no dia 7 de 

Novembro, numa 

sessão  sobre 

“Empreendorismo na 

sala de aula” que 

decorreu em Pombal. 

Realizou-se a Assem-

bleia Geral de Pais da 
Esalv tendo sido eleita 

como presidente a Drª 
Maria João Cajadão. 

No âmbito da parceria com o Lions Clube de 

Leiria, foi entregue à aluna Ana Sufrai uma cal-
culadora gráfica, pelos resultados obtidos em  

Matemática. 


