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Editorial 

 O que é uma boa escola? 

Aqui está uma pergunta 

que, sendo aparentemente 

simples, não consegue ter 

resposta imediata e que 

todos estejam de acordo. 

Uma boa escola será um 

lugar onde nos sentimos 

bem e seguros, onde há 

possibilidade de aprender, 

de experimentar e de cres-

cer para, com responsabili-

dade, alcançar maior liber-

dade de escolha. Será 

também um espaço onde 

há oportunidades de 

desenvolver competências 

como a criatividade, a 

capacidade de organizar e 

projetar, de viver em gru-

po, de estabelecer priori-

dades e de sonhar. Este 

número 2 do “Extra!” quer 

mostrar esse outro lado da 

ESALV, uma escola sempre 

aberta à inovação, ao 

humanismo e à sensibilida-

de. 

março de 2016 

Pedro Melo Biscaia 
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EXtra! 
Boletim das Atividades extracurriculares da ESALV 

Dia D 
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EXtra!  

O " Dia D" -  da diversidade - é um momento em que a escola dá espaço e tempo 

para o desenvolvimento de atividades formativas não curriculares e à concretização 

de projetos destinados a toda a Comunidade Educativa. Este ano letivo, esta jorna-

da foi em 19 de novembro. 
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EXtra!                                                                                                       ESALV SOLIDÁRIA 

MERCADO de NATAL 

Realizou-se a 10 e 11 de dezembro, o MERCADO DE NATAL, com o objetivo de anga-

riar fundos para o Projeto Social.  

Nas dez bancas participantes, foram vendidos produtos doados ou produzidos na 

comunidade a preços simbólicos. Foram destinados ao Projeto Social cerca de 1450€.  
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CABAZES DE NATAL 2015 

 O Projeto Social fez a 

entrega de 31 cabazes de 

Natal, a outras tantas famílias 

de alunos e funcionários, per-

mitindo-lhes assim um melhor 

Natal. 

LANCHE NATALÍCIO 

        No ultimo dia  de aulas do 

período, a escola ofereceu um 

lanche natalício aos alunos, 

confecionado por professores e 

funcionários. 

EXtra!                                                                                                       ESALV SOLIDÁRIA           

Festival Sopas & Fados 

 O Festival Sopas & Fados foi organizado pelo Curso Profissional Técnico de Apoio 

à Infância, Associação de Pais e Associação de Estudantes. Para além de ter propor-

cionado um agradável convívio entre alunos, pais, professores e funcionários, teve 

como objetivo a angariação de fundos para o Projeto Social. 
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Novo logótipo da Biblioteca Escolar: 

O aluno vencedor foi Edgar Filipe Louro Geraldes do 3º Ano do 

Curso Técnico de Design Gráfico 

         Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto—27 Janeiro 

Data que marca o dia da libertação do campo de concentração nazi, Auschwitz-

 100 Anos de Vergílio 

Ferreira                                                                 

Para assinalar esta data, a 
Biblioteca Escolar fez uma expo-

sição biográfica do autor. 

EXtra!                                                                                                                         BECRE 

 Dia de S. Valentim                                                                                             

- Uma exposição da res-

ponsabilidade do Departa-
mento de Línguas 

- Um intercâmbio de pos-

tais, no âmbito da discipli-

na de Inglês, com a Escola 
Básica 2/3 Rainha Santa 

Isabel – Carreira. 

           Concurso Nacional de Leitura  -Alunos vencedores na 1ª fase: 

3º Ciclo: - Maria Beatriz S. Malhó, 8º A; Daniela Estrela, 9º C; Matilde Costa, 9º C 

Ensino Secundário: Rita Gaspar, 11º E ;  IrynaMoroz, 11º E;  Nádia Gaspar, 12º A 
Parabéns às alunas vencedoras e boa sorte na Prova Distrital! 

http://4.bp.blogspot.com/-5VXzB7Pkqb4/VqlPWk1yGgI/AAAAAAAAAlM/3Ve5Gzel0Fo/s1600/2holocausto.
http://2.bp.blogspot.com/-GrWNF2rXm9Q/VqdfpkrEfwI/AAAAAAAAAko/uxFAwMkmWe0/s1600/virgilioferreira2016.
https://3.bp.blogspot.com/-Pq_S_8bc9BY/VsMUlWU3QvI/AAAAAAAAAnI/VLwxMiROAqA/s1600/DiaNamorados2
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EXtra!                                                                                                         ESALV ECOLOGIA 

           Prémio Ilídio Pinho 

 O projeto "Cremes Soft & Green  - Os benefícios das 

plantas num bálsamo arrojado" foi distinguido pela Fundação 

Ilídio Pinho.  

A turma do 8ºC colaborou na colheita de calêndulas, um dos 

ingredientes essenciais dos bálsamos, nos terrenos da nossa 

 Dia da Floresta Autóctone — 

Para comemorar o dia, o Clube da Flo-

resta “Azeitonas Radicais” plantou mais 

algumas árvores no parque Prosepe, 

que apresenta agora um novo aspeto. 

 O Eco-Clube colaborou na 

contagem dos resíduos recolhidos 

no âmbito de "A minha turma é 

Eco", inserido no projeto "Educação 

para o ambiente sustentável" 

CONSELHO ECO-ESCOLAS 

No dia 24 de fevereiro, com a presen-

ça dos delegados e subdelegados, com 

as turmas do 2ºAS e do 10ºB e ainda 

com os alunos do Eco-Clube. Foram 

debatidos assuntos relacionados com 

o programa Eco-Escola e aprovado o 

plano de ação. 



 7 

EXtra!                                                                                                     ESALV FORMAÇÃO  

         Programa LEIRIA UP 

 Ações  dinamizadas na ESALV 

com o objetivo de promover atitudes e 
valores que suportem comportamentos 

decentes e estilos de vida saudáveis: 

         -Naveg@s em Segurança, a 15 

e 24 fevereiro, dinamizada pelo IPDJ 
dirigido aos 7º anos. 

 -Violência Doméstica (no 

namoro, nas crianças e idosos) a 25 de 

fevereiro, dinamizada 
pela Associação Mulheres Sec.XXI  para 

as turmas 1º,2º e 3ºAS ; 1º AI e 1º 

Voc AE. 

         -Cuberbullying, a 1 de março, 
dinamizada pela PSP, alertando os 

jovens para seus riscos e consequên-

cias, e dirigida ás turmas dos cursos 

profissionais Técnico de Design Gráfico, 

 “Stress na Profissão 

Docente e o papel do professor 

na Promoção de Saúde e Segu-

rança no Trabalho”  Realizou-se 

a 3 de fevereiro um colóquio sobre 

EXtra!                                                                                               ESALV EXPRESS’AR-TE 

 Express'ar-Te no "Colóquio Inter-

nacional - 100 anos de Orpheu" 

A 5 de dezembro, o Grupo de Teatro 
participou com o "Espetáculo Subordi-

nado ao Tema: 100 N.A.D.A"   no 

"Colóquio Internacional - 100 anos de 

Orpheu", organizado pelo Centro de For-
mação em parceria com a CML e com o 

IPL, no Teatro Miguel Franco, com  a 

participação de especialistas nacionais e 

internacionais. 
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EXtra!                                                                                       ESALV PARLAMENTO JOVEM 

 Parlamento dos Jovens 2016 - Ensino Básico e Secundário 

Realizou-se  a Sessão distrital, em Alcobaça, para debater o tema: “Racismo, Pre-

conceito e Discriminação”. A ESALV foi representada pelos alunos Pedro Ferreira, 

Mariana Costa e Danyil Mosiyenko, do 8º ano. Estes alunos puderam experienciar o 

papel de deputados. 

No dia 18 de Janeiro, no âmbito do projeto “Parlamento Jovem”, os alunos do ensino 

secundário da ESALV debateram com o deputado do PSD por Leiria, José António da 

Silva, o tema As assimetrias regionais Litoral-Interior. 

EXtra!                                                                                                      ESALV DESPORTO 

APURAMENTO REGIONAL DE BOCCIA 

A 9 de março, no âmbito do Desporto Escolar, disputou-se no pavilhão da nossa 

escola o apuramento para o regional de boccia, na vertente individual e equipas. 
Nos 40 jogos realizados os participantes revelaram boa disposição e total fair-play.  

A ESALV esteve muito bem representada, na competição individual, pelos alunos 

apurados Lavidson Neves e José Miguel Silva que obtiveram o 6º e 8º lugares res-

petivamente. O aluno Micael Santos participou, na mesma atividade, como árbitro. 



 9 

EXtra!                                                                                                        ESALV DESPORTO 

ALUNOS DA ESALV PARTICIPAM NO 1º ENCONTRO DE NATAÇÃO ADAPTA-

DA 

Decorreu nas piscinas da Caranguejeira, o 1º Encontro de Natação Adaptada, para 

alunos com necessidades educativas especiais.  

Participaram os alunos Milton Catarino, Vladyslav Fylypchuk, José Silva, Lavidson 

CORTA MATO ESCOLAR - FASE CLDE LEIRIA 

A 27 de janeiro de 2016, realizou-se na Marinha Grande, o Corta Mato distrital Esco-

lar.  

Individualmente, o destaque vai para a aluna Lúcia Duarte, do 11º C, que conseguiu 

o 3º lugar na prova de juvenis femininos, que lhe garantiu o apuramento para o 

Campeonato Nacional. 
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EXtra!                                                                                                          ESALV  LÁ FORA 

ENTREGA DE CALCULADORAS CASIO 

A 20 de Novembro a CASIO, fez entrega de três 

máquinas gráficas a 3 alunos do 10º ano que, 

tiveram boa média a matemática no 9º ano. 

Foram eles: Miguel Murta, Roman Sharapov e 

Tiago Mendes Cordeiro 

Francisco Ladeira Fernandes, juntamente e 

Joana Filipa Rasteiro ex-alunos da ESALV, 

foram dos estudantes distinguidos pelo Proje-

to Bolsas IPL + Indústria, atribuição do IPL 

em parceria com a NERLEI e CEFAMOL. 

João Calmeiro e João Vareda, antigos alunos da 

ESALV, foram distinguidos pela Fundação Calous-

te Gulbenkian com bolsas de estímulo à investi-

gação.  

AFONSOS CUP 

No dia 5 de fevereiro de 2016 

realizou-se, no pavilhão da 
nossa escola, o torneio Afon-

sos Cup, organizado pela 

Associação de Estudantes. 

Este torneio reuniu várias 
modalidades desportivas 

como o basquetebol, o futsal, 

o andebol, o jogo da corda e 

um Quizz. 
A Associação de Estudantes 

agradece a disponibilidade de 

todos os alunos que, com a 

sua participação, contribuíram 
para o sucesso da iniciativa. 

EXtra!                                                                                                         ESALV  Desporto 
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ANTÓNIO CASALINHO – 

MEDALHA DE OURO 

António Casalinho,aluno da tur-

ma C do 7.º ano, obteve a 

medalha de ouro na categoria 

júnior da competição " Vienna 

Internacional Ballet Experience" 

nos EUA.  

ANIMAÇÃO SÉNIOR NA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

No âmbito da animação sénior 

na Biblioteca Municipal Afonso 

Lopes Vieira , no dia 26 de 

fevereiro,  as alunas do 3 º ano 

de Apoio à Infância dinamiza-

ram atividades para os senio-

res,  com a leitura de uma len-

da, atividades de expressão 

plástica e animação. 

EXtra!                                                                                                            ESALV  LÁ FORA 

O Município vai à escola 

A 25 de Janeiro, a Srª Verea-

dora da Educação da Câmara 

Municipal de Leiria, Drª Anabe-

la Graça, visitou a ESALV no 

âmbito da iniciativa "O Municí-

pio vai à escola" que visa 

conhecer mais de perto a reali-

dade de cada escola/

agrupamento do Concelho de 

Leiria e desenvolver formas de 

cooperação. 
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EXtra!                                                                                                           ESALV  LÁ FORA 

 

VII antologia de poetas Lusófonos 

 No dia 12 de dezembro, pelas 14:30h, no 

Auditório do Mosteiro da Batalha, realizou-

se a apresentação da VII Antologia de poe-

tas lusófonos.  

Entre os autores publicados consta a nossa 

colaboradora do serviço de refeições Cristi-

na Ferreira. 

EXtra!                                                                                                         ESALV  ULTIMAS 

Semana da Leitura 

O primeiro dia da semana 

da leitura contou com a 

presença do ator João 

Arrais que deixou bem cla-

ro o valor da leitura e da 

persistência na formação 

de cada um de nós 

Os alunos do 11º ano assisti-

ram a uma sessão dinamiza-

da pela Dra. Ana Teresa Pei-

xinho sobre o tema “Vale a 

pena ler Eça...várias formas 

de ler Os Maias” 

http://esalv.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=401%3Afestival%20Sopas&catid=53%3Aactividades&Itemid=120%3E(ver%20mais)%3C/a%3E%3C/p%3E____%3Cp%3E22-01-2016%3C/p%3E__%3Ch4%3EMedalha%20de%20Ouro%3C/h4%3E__%3Cp%20style=

