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Sociedade
As turmas do 11º ano da Escola Secundária de Gondo-
mar participaram no Climate Action Project, que visa unir 
as escolas de todo o mundo em torno de uma mesma mis-
são: Salvar o Planeta! Participaram 2.600.000 alunos de 
136 países e, durante 6 semanas, as turmas discutiram as 
causas e os efeitos das alterações climáticas. Os alunos da 
ESG tiveram a oportunidade de discutir esses efeitos e as possíveis soluções com esco-
las da Bélgica e da Índia. Mas não só! 

Os alunos do 11º6 estavam nervosos, mas adoraram a experiência!
A turma participou, no dia 5 de novem-
bro, no webinar do Climate Action Day, 
que foi transmitido em direto para todo 
o mundo. Este contou com o testemunho 
de várias personalidades - Sir David At-
tenborough, Dra. Jane Goodall, responsá-

https://youtu.be/C7V7nR4GL0g (testemunho do SE)    https://youtu.be/RfNqkRhHa-g (vídeo da conversa com a NASA)

veis da UE, UNESCO, WWF, NASA, entre 
outros. Também contou com a participa-
ção do Secretário de Estado da Educação, 
Dr. João Costa. Para além disso, 11º6 teve 
a oportunidade de falar com Rick Davies, 
da NASA, responsável pelo programa de 

aterragem em Marte, co-
locando questões sobre as 
missões espaciais e o so-
bre o trabalho da NASA na 
mitigação da sua pegada 
de carbono.

LBA - Laboratório 
das Artes no AEG1
É um projeto novo, nascido da vontade de 
criar uma dinâmica de criação na escola. 
Apresenta-se como um projeto inovador, 
destinado a garantir aos alunos uma apro-
ximação, íntima e construtiva, ao processo 
artístico. Dividido em duas vertentes - Au-
diovisual - Departamento de Som e Vídeo, 
e Teatro - Departamento de Artes Cénicas, 
com presença nas plataformas do Facebook 
e Youtube, o objetivo é não só dar um vis-
lumbre do que acontece no agrupamento 
escolar, mas também apoiar os alunos que 
recorram ao LBA para os seus próprios pro-
jetos, seja ao nível da formação como do 
apoio logístico e criativo.
https://www.facebook.com/laboratorio.
artes.12
João Ventura e Pedro Farate

Testemunhos 
O que dizem os ex-alunos da ESG?

- Agradeço imenso à 
professora de Portu-
guês por me relem-
brar os meus objeti-
vos de vida. 
Chamo-me Jéssica e 
tenho 21 anos. Cres-
ci num bairro social 
com os meus avós (a 

minha mãe era muito nova quando nasci 
e o meu estava preso, falecendo 5 anos 
depois com sida). Ninguém da minha fa-

mília fora para a faculdade, mas todos 
me diziam para estudar, arranjar um bom 
emprego, ser independente e viajar pelo 
mundo. E esse foi o meu objetivo desde 
muito cedo. 
Sempre fui boa aluna, mas quando cheguei 
ao ensino secundário, talvez por influência 
de colegas que não trabalhavam, comecei a 
baixar as notas e a não ter motivação para 
nada. Passei a ser a “palhacinha” até a mi-
nha professora de Português ter uma con-
versa comigo, fazendo-me recordar os ob-

jetivos que tinha traçado para a minha vida.
Graças a essa chamada de atenção, voltei 
a esforçar-me muito, conseguindo subir as 
notas. Agora, estudo numa área que ado-
ro – Contabilidade. Estou no terceiro ano 
da licenciatura, vou fazer o exame para a 
Ordem e tirar Mestrado em Auditoria ou 
Fiscalidade…ainda estou a pensar! 
Nunca me senti tão realizada e orgulhosa 
de mim como agora! Com esforço e de-
dicação, conseguimos sempre realizar os 
nossos sonhos! 

- O crescimento edu-
cativo e pessoal fo-
ram, sem dúvida, as 
minhas maiores con-
quistas na ESG!
Sou a Leonor Castro e 
tive a sorte de termi-
nar o meu percurso 
escolar na Escola Se-

cundária de Gondomar. Sobre isso, muito 
haveria para dizer. Mas, por agora, darei a 
conhecer o meu carinho por esta casa.
Frequentei colégios desde o 1º Ciclo ao 11.º 
ano. Mas, no 12º ano, senti que me faltava 

passar pela experiência de estudar numa 
escola pública. Decidi frequentá-lo na ESG, 
ainda que receosa por passar de um am-
biente confortável e tão familiar para uma 
escola pública, maior e desconhecida. Mas 
a verdade é que nunca me senti tão bem 
acolhida como na ESG. Conheci tantas pes-
soas fantásticas! Excelentes professores, 
dedicados e sempre disponíveis. Aprendi e 
cresci tanto a conviver com a diversidade. 
É sobretudo isso que levo da ESG - ensina-
mentos para além dos livros e das matérias. 
Foi o melhor ano da minha vida.  Mantive 
as notas que trazia do colégio (há questões 

que é importante desmistificar…) e termi-
nei o secundário da melhor forma possível 
e com a sensação de que a ESG era a minha 
casa de há muitos, muitos anos. Terei sem-
pre um carinho especial por esta escola 
que me deu tanto e à qual espero ter dado 
muito, também.
Frequento, agora, o 3.º ano do curso de Direi-
to na Faculdade de Direito da Universidade 
do Porto. Tenho objetivos traçados e trabalho 
diariamente para os alcançar, na expectativa 
de um dia viver uma vida plena, estável e feliz. 
No fim de contas, é isso que mais importa e 
foi sobretudo isso que a ESG me deu. 


