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Desde o início do segundo período, o Desporto Escolar retomou as suas 
atividades desportivas a nível nacional e regional. Finalmente, os alunos da 
nossa escola iniciaram a competição com outras escolas.

No atletismo, após ter alcançado o 4.º lugar no regional de Beja, o aluno Martim 
Isqueiro do 7ºC, marcou presença no nacional do Corta-Mato que decorreu em 
Valença do Minho.
Nos dias 22 e 23 de Abril decorreu o Campeonato Regional de Badminton em 
Portalegre. João Pires 8ºC e Cárin Ferreira 8ºE apuraram-se para os Nacionais da 
modalidade, terminando a prova no 3º lugar do seu escalão.
No passado dia 4 de Maio, as equipas de Voleibol do escalão de Juvenis Masculi-
no e Feminino sagraram-se Campeões Regionais. Assim, tanto os rapazes como 
as raparigas, serão os representantes do Alentejo no Campeonato Nacional. Na 
mesma modalidade, a equipa de Iniciados masculinos ficou em 2º lugar na sua 
competição, perdendo a final com a escola de Alcácer do Sal.
No dia 6 de Maio decorreram os regionais da modalidade de Natação. A aluna Di-
ana Rim do 8ºB sagrou-se campeã regional nas provas de 50 e 100 metros Costas. 
Obteve o segundo lugar na prova de 100 metros Estilos.
Pela primeira vez, o nosso Agrupamento marcará presença nos Nacionais da Taça 
do Desporto Escolar, atividade dirigida aos alunos do 7º ano. Estarão presentes 
alunos da turma do 7ºA, B, C e D, nas modalidades de Andebol, Atletismo, Basquet-
ebol e Ténis de Mesa. A atividade decorrerá em Melgaço de 2 a 5 de Junho.
 Uma vez que o Desporto não se faz só de vencedores, também é importante desta-
car todos os outros alunos que participaram nas competições do Desporto Escolar, 
tanto na função de atleta ou na de árbitro. É muito importante a assiduidade e 
competitividade nos treinos das diversas equipas. Tanto na Vida como no Despor-
to, só com empenho, rigor e muito trabalho é que se consegue alcançar resultados 
de mérito."

Ao longo do mês de abril e maio, os alunos 
do 8ºA tentam sensibilizar os colegas 
para a separação dos resíduos, através de 
sessões de esclarecimento e distribuição 
de ecopontos pelas salas de aula da Escola 
Secundária de Moura.

Depois de terem visitado as instalações 
da Resialentejo (empresa de Trata-
mento e Valorização dos resíduos do 

distrito), em Beja e estudado a temática nas 
aulas de Ciências Naturais, os alunos da turma 
A do 8º ano prepararam apresentações e jogos 
didáticos para sensibilizar os colegas para a 
separação dos resíduos. 
Em pequenos grupos, todos os alunos da 
turma se deslocaram a algumas salas de aula, 
nas quais foram muito bem recebidos por 
alunos e professores. Responderam a algu-
mas questões, colocaram outras e tentaram 
motivar os colegas para esta temática. No final, 
entregaram os ecopontos disponibilizados 
pela empresa Resialentejo e pediram a colab-
oração dos colegas para a sua  gestão, ficando 
cada turma responsável pela colocação dos 
resíduos separados nos ecopontos exteriores 
anexos à escola. 
A maioria dos alunos mostrou preocupação 
pelas causas ambientais e demonstrou inter-
esse em dar contributo a esta causa.
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