
  Tiragem: 8585

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: IV

  Cores: Cor

  Área: 25,17 x 13,57 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66946257 16-11-2016 | Diário da Turma

Bela Coutinho

No Centro de Artes e Espectá-
culos realizou-se ontem a ceri-
mónia de entrega de prémios
aos melhores alunos do ensino
secundário da escola Dr. Ber-
nardino Machado, no âmbito
das comemorações do dia do
patrono. Distinguidos foram,
nos cursos profissionais, 10.º
ano, Carlos Rafael Figueiredo
Ventura (Manutenção Indus-
trial)  com média de 16,38, pré-
mio atribuído por “Silvas, Enge-
nharia Industrial”, que também
premiou o melhor do 11. º ano,

Telma Gabriela Ramos Matias
(Saúde), com 15,62 valores. No
12.º ano, a vencedora foi Filipa
Mariana Ferreira Ribeiro (Psi-
cossocial), com 17,45, um pré-
mio atribuído pela Celbi. 

O melhor aluno de Mecânica
no ano de 2015/2016 foi Cristó-
vão de Jesus Rodrigues Maia,
que foi distinguido pela Funda-
ção Pascoal, de Aveiro e o pré-
mio de mérito foi  entregue a
Sofia Lopes Marques, que con-
seguiu 20 valores no exame na-
cional de Geometria Descritiva,
prémio atribuído pela Associa-
ção dos Antigos Alunos, Profes-

sores e Funcionários da Escola
Dr. Bernardino Machado. 

Ainda neste estabelecimento
de ensino do Agrupamento de
Escolas Figueira Mar, um grupo
de professores de Filosofia vai
dinamizar este ano lectivo, cinco
conferências, numa actividade
denominada “Olhares sobre a
contemporaneidade”. A primeira
terá lugar amanhã, dia que a
Unesco definiu como Dia Mun-
dial da Filosofia. Para comemo-
rar esta data, o grupo, em par-
ceria com o programa CES vai à
Escola, do Centro de Estudos So-
ciais da Universidade de Coim-

bra, convidou Cristiano Gianolla,
investigador de filosofia política,
direitos humanos e democrati-
zação. A conferência, subordi-
nada ao tema “Democratização
da Democracia: além do voto
para estender a participação so-
cial”, contará com a presença
dos alunos do 11.º ano de esco-
laridade. 

“Feirinha” levou o Outono
à Escola do Castelo

A Escola Básica do Castelo,
em Buarcos, voltou a receber

na última semana a “Feirinha
do Outono”, uma organização
conjunta da comissão de pais
da escola com o apoio dos
professores e alunos. Esta
nova edição permitiu levar até
à comunidade escolar os aro-
mas e sabores da época –
como o doce de abóbora ou
as castanhas assadas – mas
também relembrar os já fa-
mosos chás naturais, o arroz
doce, os saquinhos de la-
vanda, os bolos caseiros e os
famosos “cachorros quentes”.

Tudo preparado por pais de
alunos envolvidos na organi-
zação da iniciativa, que con-
taram com o apoio da Padaria
Dionísio.

A festa na Escola do Castelo
(do Agrupamento escolar Fi-
gueira Mar), contou ainda com
animação musical - além da
alegria dos alunos, que vive-
ram uma tarde diferente na sua
escola -, e com a já tradicional
“barraquinha das rifas”, que
distribuiu prémios e lembran-
ças pelos presentes.|

Escola Bernardino
Machado celebrou
“Dia do Patrono”
Figueira da Foz O dia de ontem foi assinalado no CAE
com a entrega de prémios aos melhores alunos da escola

Os alunos que ontem foram distinguidos pelas boas notas 


