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ALUNO VENCEDOR 
RECEBE UM LEITOR LCD

O 1.º prémio consiste num Leitor de DVD,

oferecido pela Cidadela Electrónica, e uma

Impressora Multifunções para a respectiva

escola, oferta da ‘Urge Serviços’. Aos alunos

premiados com os 1.º, 2.º e 3.º prémios

serão atribuídos outros prémios,

patrocinados pela Carclasse. Todos 

os alunos concorrentes recebem certificado

de participação.

> redacção

Paulo Renato, aluno do 5.º ano,

Turma 4, da Escola EB 2,3 Frei

Caetano Brandão/Agrupamento

das Escolas de Maximinos foi o

vencedor do Concurso Concurso

‘Postais de Natal Alusivos aos

Transportes’, promovida pela

TUB/EM.

O segundo lugar foi atribuído a

o postal concebido por Rodrigo,

aluno da turma 6.º B  do Agrupa-

mento de Escolas Real. 

João Daniel Guimarães, aluno

do 6.º C ano do Agrupamento

de Escolas Celeirós ficou em ter-

ceiro lugar.

Este foi o 12.º ano consecutivo

que a TUB/EM organizou o

Concurso ‘Postais de Natal Alu-

sivos aos Transportes’, o qual

decorreu de 22 a 22 de Novem-

bro, e que envolveu cerca de

1100 crianças dos Agrupamen-

tos participantes: Cávado, Ca-

breiros, Real, Celeirós e Frei

Caetano Brandão.

A escolha dos três primeiros

classificados coube ao júri de se-

lecção, constituído por represen-

tantes das escolas concorrentes,

da Associação de Pais e Encar-

regados de Educação e da Ad-

ministração dos TUB/EM. O júri

teve a difícil tarefa de selec-

cionar os vencedores, dado o

elevado nível dos trabalhos

apresentados.

Os critérios de selecção tive-

ram em consideração a quali-

dade gráfica, a pertinência da

mensagem e a comparação da

originalidade/qualidade dos tra-

balhos elaborados. Os galardoa-

dos serão convocados para rece-

ber os respectivos prémios em

cerimónia que irá decorrer na

sede dos TUB/EM, na Quinta de

Santa Maria, Maximinos, a 14

de Dezembro, pelas 15 horas.

D.R.

Paulo Renato, da EB 2,3 Frei Caetano Brandão, é o autor do postal vencedor

Aluno de Maximinos vence concurso

Publicidade
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