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Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente

Entrega dos diplomas de excelência do Ensino Básico 

Nos dias 13 e 29 de outubro realizaram-se no Auditório Municipal de Albufeira as cerimónias
de entrega dos diplomas de excelência do Ensino Básico e de mérito do Ensino Secundário,
respetivamente, assim como os da conclusão deste nível de ensino. E que cerimónias! Os
nossos alunos brilharam no papel e nas intervenções culturais que apresentaram aos
presentes – convidados da autarquia, professores, encarregados de educação, alunos,
funcionários. A relevância deste ato social é inegável para os seus intervenientes e o
Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente orgulha-se da quantidade de alunos a serem
homenageados. É caso para dizer que, nesta situação, quantidade é sinónimo de qualidade, o
que constitui grande regozijo para quem nele trabalha. Por conseguinte, é com alegria que
recebemos dos alunos os feedbacks que se seguem sobre a participação na cerimónia:

Dia do Diploma

“Acerca desta nova experiência enquanto apresentador, tenho a dizer que
adorei cada momento que passei em cima daquele palco. Foi uma nova
sensação que me permitiu sentir na pele os nervos que os apresentadores da
televisão sentem, sensação que eu próprio desconhecia, abrindo os meus
olhos para uma nova realidade. Deixo o meu eterno agradecimento à Escola
Secundária de Albufeira que me deu a oportunidade de apresentar aquela
magnífica cerimónia.”  Afonso Ruas, 11º B

“Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade que me deram de
apresentar tal cerimónia, foi um grande prazer e uma grande honra. Gostei
muito de fazer parte deste projeto, uma maneira diferente de conhecer
outros colegas, outros professores e com isto realizei uma das coisas que
mais gostava de fazer, que era estar em cima de um palco a apresentar,
ainda para mais, ser apresentadora para o nosso Agrupamento. Mais uma
vez obrigada.” Andreia Costin, 11º B

“Para mim foi um orgulho ter tido a oportunidade de participar na
cerimónia de entrega dos diplomas pois, devido à situação de pandemia que
vivemos, há muito tempo que não me era permitido atuar perante um
público tão vasto e o facto de o ter feito acompanhada da minha amiga e
colega Laura, numa cerimónia tão especial para os alunos da nossa escola,
só o tornou mais gratificante.” Joana Costa, 11ºB



Entrega dos diplomas de mérito do Ensino Secundário 



      "É com grande honra e orgulho que tenho a oportunidade de celebrar mais uma vez este dia tão
importante para a nossa escola e agrupamento. Eu sou o Tiago Marques e sou atual aluno do 2º ano
de Medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Por este motivo, e
com muita pena minha, não me foi possível comparecer à cerimónia. No entanto, não me impede de
passar o meu testemunho.
     As eventualidades da vida trouxeram-me, aos 15 anos, a Albufeira. Caí de paraquedas na Escola
Secundária de Albufeira, numa realidade completamente diferente do que conhecia. Mas o que
encontrei quando cá cheguei foi uma segunda casa. Fui acolhido carinhosamente por todos, conheci
pessoas incríveis, fiz amigos fantásticos, tive professores dedicados e exigentes (alguns muito
exigentes), funcionários sempre muito prestáveis e toda uma comunidade e união inacreditáveis.
Esta escola ajudou-me a crescer, não só como aluno, mas também como pessoa, nas aulas ou em
projetos extracurriculares, zelando sempre pelo sucesso e futuro.
     E hoje celebramos isso mesmo, celebrarmos o nosso sucesso e futuro! Celebramos o amanhã da
sociedade e do mundo! Na verdade, o Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente sempre
desempenhou um papel importantíssimo no enriquecimento de cada um de nós, proporcionando
constantemente projetos dinâmicos e oferecendo oportunidades únicas para o desenvolvimento de
várias habilidades. Não se conforma com os temas programáticos ou com “dar matéria”. O nosso
agrupamento vai mais além e, felizmente, eu pude testemunhar e aproveitar esta realidade.
   Ao longo dos três anos do Secundário, vivi várias experiências novas, algumas delas concebidas
pelo próprio agrupamento, como o Comunicar Ciência. Contudo, é também hábito divulgar e
encorajar a participação em outras atividades, tanto a nível regional como como nacional. Os
projetos que mais me marcaram foram o SpeakOut, as Olimpíadas da Química Mais, a Mitose:
Ciência a Sul, a Universidade Júnior e o Parlamento dos Jovens, apenas para mencionar alguns. A
meu ver, a adesão das escolas a este tipo de projetos é essencial ao crescimento do aluno, já que o
integra numa sociedade letiva nacional e que o acompanha na sua educação. 
    Com todo este apoio que recebi por parte da ESA, acabei por desenvolver muitas das
competências que adquiri, o que realmente fez a diferença nos meus estudos e na minha vida. Posso
dizer com clareza que muitas das minhas conquistas começaram aqui, nesta escola, nestas salas de
aula e com esta comunidade escolar. Sinto-me grato a este agrupamento por ter entrado em
Medicina. Sinto-me grato por ter concluído com êxito o primeiro ano do curso, com muitas lágrimas
e suor à mistura. Sinto-me grato por ser monitor e dar aulas de Anatomia. Sinto-me grato por
continuar a ser um elemento ativo da sociedade. Sinto-me grato por ter crescido aqui e digo, com
toda a certeza, que sem a Escola Secundária de Albufeira, muito do que alcancei não teria sido
possível.
Muito obrigado a todos!"

Pensamos que o texto seguinte, de um dos nossos ex-alunos traduz tudo aquilo por
que trabalhamos e lutamos no Agrupamento. Muito reconhecidamente “Obrigado
Tiago Marques!”
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