Palco de várias actividades

Uma tarde de
mérito e talentos

DR

Primeiros alunos a receber os prémios de mérito foram os que, no ano lectivo transacto, frequentaram o 4.º ano de escolaridade

Mais de uma centena de alunos
premiados pelo mérito escolar
JUNTA DE FREGUESIA DE REAL, DUME E SEMELHE juntou ontem a comunidade educativa para uma
tarde dedicada ao mérito com prémios para 105 alunos e elogios à parceria com escolas e famílias.
FREGUESIAS
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O Auditório Vita encheu ontem
para enaltecer o mérito de mais
de uma centena de alunos numa
iniciativa da Junta de Freguesia
de Real, Dume e Semelhe em
parceria com os Agrupamentos
de Escolas de Real, Maximinos
e Sá de Miranda.
E o palco foi pequeno para tanto mérito, não só escolar, mas
também ao nível das actividades
que a Junta promove ao longo
do ano e que vão desde a viola à
dança.
O presidente da Junta de Real,
Dume e Semelhe, Francisco Silva, defende que “o mérito, o trabalho e o empenho devem ser
sempre premiados”.
O reconhecimento do mérito
desafia os alunos premiados a

continuarem a trabalhar, mas
também incentiva os outros a seguirem este exemplo, justifica o
autarca que salvaguardou, na sua
intervenção: “só com trabalho e
dedicação conseguimos atingir
os nossos objectivos”.
Francisco Silva acredita, também, que para atingir este mérito
é preciso envolver a comunidade, que é o que a Junta pretende
com a atribuição anual dos prémios.
O autarca de Real, Dume e Semelhe elogiou os alunos, mas
não esqueceu os professores, os
auxiliares de acção educativa e
assistentes técnicos nem os pais.
Com duas filhas premiadas em
palco, Alcina Teixeira deu voz
ao orgulho dos pais, mas alertou
também para a sua responsabilidade em acompanhar os filhos e
ajudar a escola a trabalhar para o

sucesso educativo.
Alcina Teixeira destacou a iniciativa da Junta de Freguesia de
premiar o mérito dos alunos,
mas também as actividades que
a autarquia desenvolve o nível
do enriquecimento curricular e
apoios sócio-educativos e que
são importantes para complementar a formação.
Aluna do 8.º ano da Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos de Real,
Ana Filipa partilhou com a plateia de pais e alunos a importância do prémio da Junta de Freguesia para “mostrar que o
esforço de um ano inteiro para
alcançar os objectivos é valorizado” e para cativar outros alunos.
Outro aluno, Gonçalo Tomás,
também realçou o sentimento de
reconhecimento e agradeceu aos
pais, à escola e à Junta.

O curso de viola, com turmas
diferentes e com alunos que
vão dos 10 aos 70 anos, foi o
primeiro a subir ao palco do
Auditório Vita para dar a conhecer as actividades promovidas pela Junta de Freguesia
de Real, Dume e Semelhe.
Ao longo da cerimónia de
entrega de prémios de mérito
aos alunos do 4.º ao 9.º ano
das freguesias de Real, Dume
e Semelhe que se distinguiram, no ano lectivo transacto,
pelo resultados académicos,
vários momentos de animação
deram nota da parceria entre a
escola e o poder local.
Houve ainda espaço para a
‘escola de dança’ da Junta
mostrar alguns passos.
A dupla Diana Faria, ela aluna do 6.º B da EB 2,3 de Real,
e João Pedro Freitas, ambos
da Escola de Dança Ent’Artes,
também sediada em Real,
apresentaram a coreografia
que vão levar a Nova Iorque,
em Abril do próximo ano.
Foram também entregues os
prémios dos vários concursos
promovidos pela Biblioteca
Porto Maia, da EB 2,3 de Real
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Vários talentos subiram ao palco durante a tarde
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Em representação do pelouro municipal da Educação, Isabel
Rocha, elogiou o trabalho da Junta de Freguesia de Real,
Dume e Semelhe e enalteceu, o envolvimento da comunidade
que considera “essencial para o sucesso dos alunos”,
evidenciando, ainda, o papel das famílias.

