
 

                                                                                          

PROGRAMA                                                                                                  

18.30 – Abertura da Cerimónia - Grupo Bardoada - Pinhal Novo 

18.40 – Comunicação do Diretor 

18.45 – Projeto “Mérito Desportivo” – Divulgação dos vencedores nas 

várias categorias 

  18.55 – Momento Musical – Atuação da Orquestra Juvenil da SFUA 

19.05 – Início da entrega dos diplomas no âmbito do projeto “Formação 

Não é Só Saber” aos alunos que se distinguiram simultaneamente, nas 

quatro áreas: ética, cognitiva, artística e desportiva. 

   19.15 – Momento Musical – 1ª Atuação do grupo vocal e instrumental 

“Com Queda pá Música” da escola básica 2,3 José Maria dos Santos  

19.20 – Continuação da entrega dos diplomas aos alunos de 9º, 8º e 6º 

ano que se distinguiram nas várias áreas 

19.30 – Momento Musical - professor Helder Pereira (guitarra acústica)  

19.35 - Entrega dos diplomas aos alunos de 5ºano que se distinguiram 

nas várias áreas  

19.45 – Dança - Alunos que participaram no projeto “Fantasiarte” 

(orientados pelo professor Rui Machado) 

19.50 – Conclusão da entrega dos diplomas aos alunos de 5ºano que se 

distinguiram nas várias áreas  

20.00 – Momento Musical – Atuação do grupo vocal e instrumental 

“Com Queda pá Música” da escola básica 2,3 José Maria dos Santos  

Encerramento da cerimónia - Hino da Escola  

 

 

 

HINO DA ESCOLA 

NAS ASAS DO SONHO 

NAS ASAS DO SONHO VAMOS SORRINDO  

PR`A QUEM CHEGAR SEREMOS MAIS E MAIS 

CANTANDO VERSOS TAIS E CONTINUAMOS A 

SONHAR… 

Pelo sonho é que vamos conquistar  

As vitórias da amizade entre nós 

Porque somos uma escola para vencer  

E unidos nunca estaremos sós… 

Mão na mão ganharemos confiança  

Só assim é melhor o dia a dia 

Estamos todos tão serenos se assim for 

É bonito partilharmos a alegria… 

NAS ASAS DO SONHO VAMOS SORRINDO…  

E assim bem-vindos sejam todos  

À escola que o comboio abençoa, 

Pais, alunos, funcionários, professores 

Cuidando para que ela nunca ande à toa… 

Mão na mão ganharemos confiança só 

Assim é melhor o dia-a-dia 

Estamos todos tão serenos se assim for 

É bonito partilharmos a alegria. 

 

NAS ASAS DO SONHO VAMOS SORRINDO … 

 

Autor e Compositor: Prof. Rui Machado 



 

 

 

“É dado assente que a qualidade de evolução de um país se 

demonstra pela forma como protege e incentiva os mais novos. 

E que é dessa qualidade que depende a construção da 

sociedade de amanhã, que não mais será do que um espelho da 

forma como agora nos conseguirmos organizar para essa 

tarefa.” 

Pedro Strecht 

 

 

 

“As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo 
melhor.  

Aprendemos palavras para melhorar os olhos.” 

                                                                                                                Ruben Alves 

 

 

 

 

 

“Uma criança, um professor, um livro e um lápis, podem 

mudar o mundo.” 

                                                                                                              Malala 

 

 

 

  A formação não é só o saber 

 

Ano letivo 2017 -2018 
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