Escola Diogo Cão- Entrega dos
Diplomas dos Quadros de Valor e de
Excelência

No passado dia dois de outubro decorreu na Aula Magna da Reitoria da UTAD a
cerimónia da entrega dos Diplomas de Valor e de Excelência, aos alunos do 2º e 3º Ciclos,
relativos ao ano letivo 2017/2018, do Agrupamento de Escolas Diogo Cão. Nesta cerimónia
estiveram presentes os elementos da Direção do Agrupamento, a Presidente do Conselho
Geral, Isabel Rego, a Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação, Sandra
Sacoto, bem como os alunos agraciados, acompanhados dos respetivos encarregados de
educação e outros familiares. A abertura da sessão foi efetuada pela Pró-reitora da UTAD,
Paula Oliveira, seguindo-se a Diretora do Agrupamento, Elisabete Leite e finalizando com o Sr.
Vereador da Educação e Ensino, José Maria Magalhães. As mensagens transmitidas foram no
sentido de enaltecer o excelente desempenho dos alunos no ano anterior, fruto do bom
ambiente de trabalho e exigência pedagógica da escola que frequentam, bem como do
contributo dos familiares e encarregados de educação, fatores de importância para a
obtençãodesta distinção. Os oradores frisaram ainda que esse empenho deve manter-se ao
longo do seu percurso escolar.
Nesta cerimónia,e no que se refere ao Quadro de Excelência, foram distinguidos 159
alunos porapresentarem um percurso académico exemplar, sendo os diplomas entregues
pelos respetivos diretores de turma. Foram ainda atribuídos três diplomas referentes ao
Quadro de Valor, pelo facto dos alunos manifestarem desempenhos de referência, valioso

espírito de cooperação, capacidade de trabalhar em equipa e criarem relações de apoio mútuo
com os colegas, professores e auxiliares da ação educativa.

O evento foi sublimado com as atuações do Clube PlayArte, que aproveitou para
homenagear o Professor João Paulo que irá deixar de coordenar este Clube.
A todos os alunos desejamos um excelente ano letivo, fazendo votos que no próximo
ano sejam muitos mais os contemplados.

