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Iniciativas

O final do 2.ºperíodo do ano letivo 2019/2020 foi atípico, mas os 15 vencedores 
da iniciativa Regresso às Aulas, uma parceria do “Jornal de Notícias” com 
a Staples e a Opticalia, que visa premiar alunos dos 6 aos 12 anos, oriundos 
de famílias carenciadas, conseguiram melhorar o desempenho escolar

Afonso Lobão
10 anos, 4.º Ano 
Porto 

Afonso não se distraíu após o Na-
tal e terminou o 2.º período com 
a mesma avaliação de excelência 
do primeiro: Muito Bom a todas 
as disciplinas.

Carolina Gabão Moura
11 anos, 7.º Ano 
Porto 

Carolina continua a provar que 
foi merecido o prémio da inicia-
tiva Regresso às Aulas, manten-
do os oito 5 e os três 4 no 2.º pe-
ríodo.

José Araújo Barbosa
10 anos, 5.º Ano 
Oliveira São Pedro 

A avaliação de José subiu em fle-
cha no 2.º período, tendo passa-
do para sete 5 e dois 4, com o 3 a 
Educação Tecnológica a desapa-
recer da pauta.

Alexandra Cerqueira
8 anos, 4.º Ano 
Braga 

Alexandra manteve a nota de 
Bom a Português, Inglês e Mate-
mática e o Muito Bom a Estudo 
do Meio e a Expressões Artísticas 
e Físico-Motoras.

Eva Sofia Correia
7 anos, 2.º Ano 
Faro 

A prestação escolar de Eva me-
lhorou no 2.º período, em espe-
cial a Português, passando a ter 
também Bom. Continua com es-
pecial apetência para as artes.

Mariana Ramos
8 anos, 4.º Ano 
Valongo 

As notas de Mariana dividem-se 
entre o Muito Bom a Português 
e a Estudo do Meio e o Bom a Ma-
temática, Inglês e Expressões Ar-
tísticas.

Ana Catarina Silva
9 anos, 4.º Ano 
Gueifães/Maia 

Ana Catarina conseguir subir as 
notas, passando a ter Bom a Por-
tuguês, Estudo do Meio e Inglês, 
mantendo o  Suficiente a Mate-
mática e Expressão Artística.

Gonçalo Pisoeiro
8 anos, 3.º Ano 
Oliveira de Azeméis 

Gonçalo manteve o nível de ex-
celência no 2.º período. Não só 
foi avaliado com a nota máxima 
a todas as disciplinas, como me-
lhorou o comportamento.

Rafael da Silva Costa
7 anos, 3.º Ano 
Carregosa/Ol. Azeméis 

Rafael melhorou substancial-
mente a avaliação no 2.º período. 
Apenas o Bom a Português per-
sistiu, pois nas restantes discipli-
nas obteve Muito Bom.

Bárbara Sousa
12 anos, 7.º Ano 
Paredes 

Bárbara não melhorou o 3 a Por-
tuguês, mas no 2.º período tirou 
mais um 5, passando a ter três. 
Nas restantes seis teve 4. A His-
tória não foi atribuída nota.

Gonçalo Fernandes
12 anos, 7.º Ano 
Pindelo dos Milagres 

A avaliação de Gonçalo não se al-
terou do 1.º para o 2.º período, 
com o aluno a voltar a ter nota 5 
a sete disciplinas e 4 às restantes 
quatro.

Rita da Rocha Coelho
12 anos, 7.º Ano 
Recarei/Paredes 

As notas de Rita no 2.º período 
subiram significativamente. 
Apesar de manter o 3 a Geogra-
fia, teve 5 a cinco disciplinas e 4 
às restantes sete.

Carolina Epalanga
10 anos, 5.º ano 
Porto 

As notas de Carolina, aluna do 
Conservatório de Música do Por-
to, subiram no 2.º período, com 
a pauta a ser preenchida por sete 
5 e cinco 4.

Jéssica Macedo
11 anos, 7.º Ano 
Barcelos 

Jéssica melhorou ainda mais as já 
excelentes notas obtidas no pe-
ríodo anterior. Teve nota máxi-
ma a 12 disciplinas e 4 a Portu-
guês e Educação Física.

Santiago Ferreira
7 anos, 4.º Ano 
Custóias/Matosinhos 

As notas de Santiago baixaram 
de Muito Bom para Bom no 2.0 

período, apesar de ter tido nota 
máxima nos primeiros testes 
que fez.


