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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALCAIDES DE FARIA, BARCELOS 

QUADRO DE VALOR 

ANO LETIVO 2015/2016 

O Quadro de Valor distingue os alunos que durante o ano lectivo, ao nível da Escola: 

a) Revelem atitudes exemplares de superação das suas dificuldades;
b) Produzam trabalhos académicos de excelência ou realizem atividades curriculares ou de

complemento curricular de relevância;
c) Desenvolvam iniciativas ou acções de reconhecida relevância social;

NOME TURMA ESCOLA MOTIVO(S) 

Maria Rosa Campos 

Miranda 
5ºB - MA 

Escola 

Básica de 

Manhente 

Por se ter classificado em 2.º lugar no 

Campeonato Nacional de Karaté, realizado em 

Vila Real, no dia 28 de maio de 2016, na 

categoria “KATA Iniciados Femininos”.  

Diogo Simão Miranda 

Rodrigues 
7ºB - MA 

Escola 

Básica de 

Manhente 

Ter-se destacado a nível distrital (3º lugar) na 

modalidade de xadrez do Desporto Escolar. 

Ana Margarida 

Antunes Araújo 
7ºB - AF ESAF 

Ter-se destacado a nível distrital e nacional na 

modalidade de Atletismo do Desporto Escolar e 

do Desporto Federado. 

Beatriz Abreu Pereira 

Rios Castro  
8ºA - AF ESAF 

Ter-se destacado a nível distrital e nacional na 

modalidade de Atletismo do Desporto Escolar e 

do Desporto Federado (escalão infantis). 

António Pedro de 

Oliveira Vilas Boas 
9ºF - AF ESAF 

Ter-se destacado a nível distrital e nacional na 

modalidade de Atletismo do Desporto Escolar e 

do Desporto Federado. 

Madalena Guerra 

Pinto da Mota 
9ºD-AF ESAF 

Ter demonstrado elevado empenho, dedicação e 

proficiente atuação na concretização de 

atividades de cariz educativo e logístico da 

Biblioteca da ESAF. 
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NOME TURMA ESCOLA MOTIVO(S) 

José Luís Fernandes 

Castro 
11º J1 ESAF 

Ter demonstrado elevado empenho, dedicação e 

proficiente atuação na concretização de 

atividades de cariz educativo e logístico da 

Biblioteca da ESAF. 

Lígia Maria Simões 

Cardoso Teixeira 
12º F ESAF 

Ter colaborado de forma excecional para o 

desenvolvimento e aplicação de um projeto 

europeu de complemento curricular de elevada 

relevância educativa e social no âmbito da 

prevenção de toxicodependências, denominado 

CAPPYC. 

Renata Filipa Torres 

Silva 
12º F ESAF 

Ter colaborado de forma excecional para o 

desenvolvimento e aplicação de um projeto 

europeu de complemento curricular de elevada 

relevância educativa e social no âmbito da 

prevenção de toxicodependências, denominado 

CAPPYC. 

Ana Cláudia 

Cerqueira Ribeiro 
12º F ESAF 

Ter colaborado de forma excecional para o 

desenvolvimento e aplicação de um projeto 

europeu de complemento curricular de elevada 

relevância educativa e social no âmbito da 

prevenção de toxicodependências, denominado 

CAPPYC. 

Tânia Alexandra 

Costa Lopes 
12º F ESAF 

Ter colaborado de forma excecional para o 

desenvolvimento e aplicação de um projeto 

europeu de complemento curricular de elevada 

relevância educativa e social no âmbito da 

prevenção de toxicodependências, denominado 

CAPPYC. 

----------------AE Alcaides de Faria, em 23 de novembro de 2016.------------------------ 

O Diretor, 

__________________________________________  
(Manuel David Macedo Lourenço) 


