
 

ADEUS 2015/2016 

Foi um ano letivo em grande! 

  1.ª Menção Honrosa, na categoria de serviço Inovação, no prémio Food & Nutrition Awards, e seleção para a fase de 

desenvolvimento do Prémio Ilídio Pinho – para o projeto HIPPO 

  3.º lugar para a EB São Domingos; Menções Honrosas – Harmonia – para a EB Arraial; e – Interpretação de material – 

para o JI Igreja – no concurso Reinventar o Traje das Fogaceiras 2016 

  2.º Prémio, grupo a pé para a Associação de Pais de Aldriz; 1.º Prémio, grupo com carro para a Associação de Pais de 

S. Domingos; 3.º Prémio, grupo com animação, para a Associação de Pais de S. Domingos – no Carnaval do concelho; 

 Semifinalista do concurso Ciência em Cena da Fundação Calouste Gulbenkian – filme da EB Argoncilhe 

 1.º lugar exe quo no concurso para a ”empresa” modelo na iniciativa “Em…preender felicidade no meu concelho” – para a 

SOU FEIRA da EB de Souto 

 Resultados de destaque obtidos nas Miniolimpíadas da Matemática – para um aluno do 3.º ano, da EB de Carvalhal, e 

dois do 4.º ano, da EB de Souto e da EB de S. Domingos 

 Presença na Final Nacional das XXXIV Olimpíadas Portuguesas de Matemática – para uma aluna do 8.º ano, sendo a 

única jovem de uma escola do concelho a estar presente na iniciativa 

 Vencedor do “PRÉMIO AÇÃO02!”, em Viana do Castelo, para o melhor filme de animação – para o filme Abraço 

Ecológico, produzido pelo Clube de Animação Digital 

 Menção honrosa no concurso “Uma Aventura … Literária 2016” – para uma aluna da EB do Souto 

  Melhor classificação ao nível das escolas do concelho, nas Competições Nacionais de Ciência 2016 

 Menções Honrosas no projeto municipal "Escola a Mexer" – para o JI de Aldriz e a EB de Arraial 

 1.º prémio no concurso "Pequenos & Negócios", promovido pelo CREM – Centro de Recursos Educativos Municipal – 

para uma aluna da EB de Pousadela 

 Resultados das PROVAS FINAIS DE 9.º ANO, a Português, SUPERIORES aos registados a nível nacional 

 
Agradecimentos aos Docentes e 
Encarregados de Educação 
 
Felicitações aos nossos 
queridos alunos 
 Até breve! 

 


