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Escola básica e secundária de Freamunde

Cartaz desportivo–
desporto escolar
Futsal feminino

Jornal da escola

Atividades da A.E
No dia 10 de Dezembro, realizou-se
um workshop de Kizomba . No 2º
período será realizado um outro em
continuação do já anteriormente feito.

Elogio
Crónica

No dia 13 de Dezembro de 2014, a equipa de
juniores de futsal feminino da nossa escola
recebeu e ganhou por 5-3 a secundária D.
Afonso Henriques, Aves e por 5-1 a secundária D. Dinis, Santo Tirso.
O próximo encontro está marcado para o
próximo dia 31 de Janeiro de 2015 com lugar
na secundária D. Afonso Henriques, Aves.

Voleibol feminino

A equipa de voleibol feminino recebeu no
dia 10 de Janeiro deste ano a secundária de
Paços de Ferreira tendo ganho por 3-0 e a
Nas férias de Natal, no dia 19 de
Dezembro decorreu o torneio de fut- secundária de Vilela à qual ganhou por 2-1.
Desta forma, a nossa equipa encontra-se em
sal em que a equipa vencedora foi a
1.º lugar do grupo. Os próximos jogos realiequipa Ajax.
zar-se-ão no dia 24 de Janeiro no Pavilhão
Municipal em Paços de Ferreira.

O elogio é uma expressão de opinião favorável ou admiração por algo ou alguém. Uma ferramenta educacional utilizada também para corrigir um defeito.
Os efeitos de um elogio são seguramente notórios. Um homem que elogia a sua mulher antes desta
sair de casa, certamente irá motiva-la para um longo dia de trabalho.
E se a mulher ajeita a gravata ao marido acompanhada de um bom elogio o mais provável é
que ele se sinta mais confiante e sorria até para o colega de trabalho que até nem 'vai com a cara dele'.
O certo é que haverá uma elevação na auto estima do elogiado.
Já todos fomos elogiados, certamente. E não é tão boa, essa sensação? Sentimo-nos mais bonitos, mais fortes... Como se conseguíssemos fazer do mundo mais nosso.
Ninguém é obrigado a elogiar, é verdade. Mas a valorização torna-se essencial.
Um elogio tem de ser puro, genuíno. Sem falsidade e hipocrisia pelo meio.
Um elogio faz falta.
Um exemplo muito básico é o reconhecimento das notas dos alunos. Quando um ‘Satisfaz Bastante’ não é o suficiente para os encarregados de educação é mais difícil o aluno encontrar motivação
para seguir com o estudo pois só vemos reconhecido o nosso trabalho na pauta final. Bem, não creio
que só isso chegue.
É nisto que precisamos de pensar... O elogio passa também pelo reconhecimento e valorização
daqueles que nos rodeiam.
Afinal, o desempenho e atos de destaque pessoal merecem ser valorizados.
Não se esqueçam que 'os que não fazem nada estão sempre a criticar os que fazem algo'.

O agrupamento das escolas de Freamunde obteve classificações bem distintas nos resultados nacionais realizados pelos alunos do 1º,2º e 3ºciclo e ensino secundário.

Mafalda Ribeiro

Aqui está a prova de que não são os lindos jardins da escola metaforicamente falando, nem o nível monetário

Ranking da escola nos exames

Apesar da nossa escola, em relação aos resultados dos alunos do 9º ano ficar em 984º lugar a nível
nacional com uma média negativa de 2,64, os alunos de secundário honraram o nome da nossa escola.
A nível nacional, os alunos de secundário colocaram a nossa escola em 140º lugar em relação a todas as
escolas públicas e privadas do país. A nota média dos alunos da nossa escola foi de 11 valores (valor superior
ao da média nacional), superando a escola secundária de Paços de Ferreira. É importante ainda referir que a
percentagem de alunos carenciados é de 54,5%, também superior à da outra escola secundária do concelho.
É de enaltecer ainda a classificação da nossa escola quanto ao exame de biologia de 11º ano. A nossa
escola atingiu o 24º a nível nacional, sendo a segunda escola pública com melhores resultados a esta disciplina.
que definem quem somos. Os nossos resultados apenas dependem de nós e do esforço de cada um de nós. Dá o
melhor de ti e honra a tua escola, honra a ti mesmo.

Fig.1– Ranking dos alunos do ensino secundário das escolas do concelho de Paços de Ferreira

Fig.2- Ranking dos alunos do 3ºciclo das escolas do concelho de Paços de Ferreira a nível nacional

Para mais informações
contacta a tua
Associação de
Estudantes. Estamos aqui
para ti!

Fica atento a mais
novidades.

Se queres fazer parte da
equipa do Jornal da Escola,
entra em
contacto com qualquer membro da lista da
Associação de
estudantes ou envia os teus
textos para:

apoioaoalunoaef@gmail.com

