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Este projeto une falantes de lín-
guas irmãs, mais concretamente 
alunos da ESG e do Instituto de Edu-
cación Secundaria Rego de Trabe. 

De 23 a 26 de março, alunos do 
11.º ano e dos 1.º e 2.º BAC partilha-
ram trabalhos realizados nas aulas 
de Literatura Portuguesa, de Inglês 
e de Português. Tivemos a oportu-
nidade de aprender mais sobre nós 
e sobre os outros. Esta experiência 
deixará a sua marca nos alunos e 
nos professores envolvidos. 

Em junho, receberemos os alu-
nos da Corunha que virão à desco-
berta de Gondomar.

A língua que 
nos une!
Línguas e Humanidades da ESG 
em intercâmbio com escola da 
Corunha

Teresa Cameira e Eduardo Naia

Técnico de 
Gestão e 
Programação 
de Sistemas
Informáticos no 
«Sitestar.PT | 9»
David Freitas e Joana Cancela 

O 12.º 12 constituiu três equi-
pas e concorreu à 9.ª edição do 
SiteStar.PT - iniciativa nacional da 
DECO e do Sitestar.PT!, que desa-
� a os estudantes a criarem sites 
com conteúdos digitais, com 
vista a uma cidadania + ativa e + 
inclusiva, com as propostas «So-
� a Connect», «Ocean Saver», na 
categoria «Faz a Diferença». Esta 
contempla a criação de sites que 
divulguem iniciativas de volunta-
riado e inclusão social, em que os 
jovens se encontrem envolvidos, 
e desenvolvidos a partir da escola 
ou na sua comunidade; e «Music 
Trick», na categoria «Jovens com 
Talento», que contempla a cria-
ção de sites dedicados à expres-
são artística (música, teatro, pin-
tura, etc.) assim como atividades 
desportivas em que os jovens par-
ticipam e pretendem promover.

As 3 equipas que participarão 
na 2ª fase - Desenvolvimento da 
ideia e construção do site -  es-
tão mais perto do prémio � nal 
– computadores para cada mem-
bro da equipa. 

Concurso
Nacional de 
Leitura
Filipa Rodrigues, 10.º 9

A fase municipal do 15.º Concur-
so Nacional de Leitura, associado à 
Comemoração dos cem anos de nas-
cimento de José Saramago, decorreu 
a 8 de março, no Auditório Munici-
pal de Gondomar. Promovido pela 
Rede de Bibliotecas Escolares, em 
parceria com a Câmara Municipal 
de Gondomar, contou com a pre-
sença de várias escolas do concelho, 
do Dr. Luís Filipe Araújo, vice-presi-
dente da CMG, da Dra. Dolores Gar-
rido, professora e escritora, da Dra. 
Fernanda Freitas, coordenadora das 
Bibliotecas Escolares de Gondomar 
e foi aberta ao público.

Foram atribuídos prémios ao 1.º, 
2.º e 3.º lugares e menções honrosas 
aos restantes concorrentes. Todos 
foram presenteados com cartões 
oferta FNAC.

Os alunos do AEG1 estão de pa-
rabéns, pois três candidatos con-
tinuam a sua viagem pelo mundo 
dos livros na fase distrital do CNL.   

Matilde Hilário: vencedora no ES 
(10.º 9) - prémio de 120€
Mariana Rocha: vencedora no 3.º 
Ciclo (9.º 2) - prémio de 120€
João Pão Trigo: segundo lugar no 
2.º Ciclo - prémio de 100€

ESG no Jornal 
Financial
Times 

Projeto Tabanca solar ESG
https://bityli.com/YbWAO

Tabanca Solar da ESG foi 
identi� cado pelo Jornal Finan-
cial Times como um dos proje-
tos mundiais de referência de 
Educação Ambiental no comba-
te às alterações climáticas.

O artigo faz referência ao traba-
lho desenvolvido por alunos dos 
Cursos Pro� ssionais e ao seu im-
pacto nas comunidades na Guiné-
-Bissau. 

«Students from Portugal and 
Guinea Bissau worked together to 
design renewable energy devices 
from everyday waste.

A lack of clean energy sources 
has created serious problems in 
Guinea Bissau in West Africa. Tea-
cher Ines Rodrigues says the stu-
dents lead the project: “We chal-
lenge them to be creative and 
come up with solutions.”»

AEG1 + ATAENSE
O AEG1 assinou um protocolo 

de parceria com o Clube Recrea-
tivo Ataense para promover as 
potencialidades das duas institui-
ções na formação de jovens. 

Maria Inês Rodrigues

Curso Profissional 


