Direção de Serviços da Região Norte
Agrupamento de Escolas
AMADEO DE SOUZA-CARDOSO/Telões – Amarante

Fundamentação apresentada pelo
Conselho de Turma

Maria Catarina Magalhães
Vieira

Pelo seu empenho e esforço que, apesar
das dificuldades evidenciadas, lhe permitiu
ultrapassá-las ao longo do ano letivo.

6.º A

Joana Rita da Silva
Carvalho

Pelo seu espírito de ajudar o próximo,
amizade e capacidade de superar
situações constrangedoras durante todo o
ano letivo, bem como a vontade e empenho
em participar em clubes, projetos e
atividades em geral.

6.º B

Marta Isabel Moreira
Ferreira

Devido ao seu empenho, dedicação e
atitude perante as atividades escolares.

6.º D

Sara Teixeira Macedo

A aluna manifestou um espírito de
interajuda e solidariedade com os colegas
da turma e participou ativamente, com
empenho e dedicação, nas atividades
constantes do Plano Anual de Atividades.

6.º E

Beatriz Isabel Moreira
Pinto

Pelo seu esforço e empenho desenvolvido
ao longo do ano letivo.

6.º F

Paula Cristina Castro
Teixeira

Demonstrou muito interesse e empenho em
superar as suas dificuldades, tendo obtido
uma avaliação global bastante satisfatória.

5.º F
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7.º F

João Pedro Sousa
Cerqueira

Destacou-se pelo seu empenho, espírito de
entreajuda, participação em atividades
(como por exemplo obtenção de um
honroso quarto lugar na prova nacional de
Megasalto, na competição desportiva
Megatleta e no Dia da Transição).

Nádia Alexandra Morais
Magalhães
Destacam-se pelo seu empenho, espírito
de entreajuda, participação em atividades
(como por exemplo Pirilampo Mágico,
recolha de plásticos, tampinhas e garrafas
PET, Clube de Desporto Escolar – Golfe)

8.º F

Sandra Patrícia Teixeira
Ferreira

9.º A

Paulo Miguel Pinto da
Cunha

Em virtude das qualidades evidenciadas no
que respeita à assiduidade, pontualidade,
elevado sentido de responsabilidade,
espírito de solidariedade e entreajuda,
organização, envolvimento e empenho em
todas as atividades que lhe foram
propostas individualmente ou na turma,
nomeadamente de caráter extracurricular,
empenho nas atividades escolares e
comportamento exemplar revelado ao
longo de todo o terceiro ciclo de ensino.

9.º D

Paulo Alexandre Costa
Botelho

O aluno teve excelente desempenho a nível
desportivo.
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Ana Cristina Ribeiro Vieira

Beatriz Vieira da Silva

Maria Inês da Silva
Pereira

9.º F
Rita Cristiana Teixeira
Carvalho dos Reis

Sara Sofia Alves Pereira

Vera Lúcia Ribeiro
Teixeira

Mod. Ger-103

Pelo empenho e dedicação nas atividades
letivas e não letivas. Os alunos participaram
com muito empenho e dedicação nas seguintes
atividades do PAA: Feira de Outono; Halloween;
Postais de Natal; campanha dos abraços grátis
no âmbito da comemoração do dia mundial da
SIDA; elaboração da árvore da misericórdia no
âmbito da disciplina de Educação Moral e
Religiosa; dinamizaram a comemoração do Dia
Escolar da Não Violência e da Paz, no dia vinte
e nove de janeiro. Fizeram marcadores de
livros, distribuíram “abraços grátis”; criaram,
também, um painel alusivo à temática e, com a
colaboração de professores, alvos da paz. A
docente de Educação Moral e Religiosa
Católica referiu que os alunos tiveram uma
atitude irrepreensível, de entrega e entusiasmo;
participaram ainda, nas seguintes atividades:
Cortejo de Carnaval e no concurso Poemas de
Amor. A aluna número dezassete, Sara Pereira
participou na segunda fase do Parlamento
Jovem que decorreu nos dias vinte e dois e
vinte e três de fevereiro no Porto. No dia vinte e
três de fevereiro, participaram numa visita de
estudo a Amarante, ao Museu Amadeo Sousa
Cardoso, no âmbito da disciplina de História.
Participaram na recolha de pilhas e de garrafas
de plástico PET no âmbito de um projeto de
solidariedade.
Participaram
ainda,
nas
seguintes atividades: atividades do Dia da
Mulher;
Sarau
Cultural;
Semana
da
Leitura/Feira do Livro; atividades de Desporto
Escolar: KidsCross Games, Torneio de Golfe
realizado em Amarante e Paredes e Mega
Atleta. Participaram ainda, no Cangúru
Matemático sem fronteiras e na Visita de estudo
ao Peso da Régua. No terceiro período
participaram numa visita de estudo ao Porto no
âmbito da disciplina de EMRC e participaram
nas atividades do Dia da Transição. Os alunos
participaram em todas as atividades com
espírito de cooperação e inter-ajuda.
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