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Porque hoje é dia de Notícias...

RANKING 2015
PARABÉNS, COMUNIDADE DIDÁLVI!!!
Congratulations, Didálvi Community!

O Colégio Didálvi LIDERA o ranking no
concelho de Barcelos, é 2º no distrito de
Braga e 35º a nível nacional.
Didálvi School leads the ranking in the township, is 2nd in
the district of Braga and 35th nationally
Fonte: http://sicnoticias.sapo.pt
O Colégio Didálvi cresceu, inovou,
trabalhou para a excelência e são
milhares os que por aqui passaram
e levaram consigo saberes, práticas
e valores.
Os resultados que o Colégio
tem alcançado nos últimos anos,
sempre a melhorar, são a prova de
um projeto educativo inovador, do
trabalho e da dedicação de toda a
comunidade educativa.
O trabalho tem retorno e como o
nosso Diretor diz, desde o primeiro
dia da existência do Colégio, “O

querer e o trabalho transformam o
sonho em realidade”.
Há, no entanto, algo que nos
põe acima de qualquer ranking: o
sorriso, a felicidade, a satisfação
dos nossos alunos, dos que ainda cá
estão e dos que já foram à procura
de novos futuros. Estes que nos vão
visitando e contando histórias novas
e recordações de levar às lágrimas.
Bem hajam todos! Obrigado pela
Comunidade Educativa que somos!
Um excelente 2016!!!

DIDÁLVI ENGLISH SCHOOL
RESULTADOS EXCELENTES excellent results

No dia 13 de novembro, subiram ao
palco os alunos do Didálvi English School,
que realizaram exames de STARTERS,
MOVERS, FLYERS e KEY, para receberem os
diplomas previstos no quadro europeu
de referência para as línguas, atribuídos
pela Universidade de Cambridge. Os
diplomas foram entregues pela Dr.ª Ângela
Pereira, representante da Universidade de
Cambridge em Portugal, e pela Dr.ª Lúcia

Bravo, Diretora do Knightsbridge.
A representante de Cambridge, Drª
Ângela, salientou a sua admiração pelo
excelente trabalho de inovação que o
Colégio Didálvi está a fazer e as excelentes
notas nos exames obtidos pelos alunos do
Didálvi English School.

Once again Didálvi English School held
their annual certificate ceremony after
the Science Challenge. Ângela Pereira,
University of Cambridge representative,
Lucy Bravo, Director of Knightsbridge
Exams and Training Centre and Didalvi
School Director Dr. John Alvarenga awarded
each student with their diploma and
congratulated them for their excellent
results. 76 students completed a Young
Learner Cambridge Exam (YLE) and for the
first time 17 of our students completed
the Key for schools (KET). Out of the
17 students that completed the Key for
Schools exam, 8 passed with Distinction
and another 3 with Merit.
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Sucesso Escolar
O Colégio Didálvi começou a sua
história há 32 anos com 160 alunos.
Hoje é um grande colégio, com
1400 alunos vários cursos e muitos
projetos. Tem como grande preocupação o sucesso, a segurança, a disciplina e a felicidade dos seus alunos. Para atender às preocupações e
necessidades de cada aluno, o Colégio está organizado em quatro escolas internas – as divisões. Divisão
Sul, 5º e 6º anos; Divisão Poente,
7º ano; Divisão Norte, 8º e 9º anos,
e Divisão Centro, ensino secundário. Cada divisão tem organização
e vigilância própria. É um projeto
educativo inovador que, ano após

ano, conquistou lugar de destaque
no panorama do ensino nacional.
Apostado em fazer dos alunos jovens felizes, o Projeto motiva para
uma aprendizagem contínua em sala
de aula e fora dela. O empenho e a
dedicação ao estudo surgem como
motes de partida. Para acompanhar
e orientar os alunos, o Colégio tem
um grupo de docentes estável e competente e desenvolve um conjunto
de atividades extracurriculares que
contribuem para a aplicação de conhecimentos de uma forma lúdica e
divertida.
Conforme salienta o Diretor e fundador do Colégio Didálvi “A escola
tem que ser atrativa e apetecível”.

Academical Success
The Didálvi School started his history 32 years ago with 160 students.
Today it is a great school, with 1400
students, several courses and many
projects. It has as its main objective the success, security, discipline
and the happiness of its students
to respond to the concerns and needs
of each student, the school is organized in 4 internal schools – the
divisions.
In the South Division there are
the 5th and 6 th grades; in the West
there is the 7 th; in the North Division there are the 8th and 9 th and
finally in the Centre Division there is
the secondary level. Each division
has its own organisation and surveillance. It’s an innovation educa-

tional project that, year after year,
has conquered a spotlight in the national teaching system.
Bent on making its students happy, the Project motivates continuous
learning inside and outside of the
classroom. Its commitment and dedication to study emerge as starting
slogans. To accompany and guide the
students, the school has a group of
stable and competent teachers that
develop a number of extracurricular
activities that contribute to the application of knowledge in a playful
and fun form.
As referred by the Director and
founder of Didálvi the school has to
be attractive and desirable.

Literacia
Literacy

Um concurso para literatos!!!
A competition for literati!!!
Do dia 23 ao dia 27 de novembro,
realizou-se, no Didálvi, o concurso
Literacia 3D, promovido pela Porto
Editora.
Na nossa escola, estiveram
envolvidos cerca de 200 alunos do
5º ano, que resolveram as provas de
literacia em leitura, durante as aulas
de Educação Tecnológica.
As provas encontravam-se online,
numa plataforma da editora, e
tiveram a duração de 45 minutos.
Para os alunos, esta foi uma
aula diferente que, para além de
aferir os seus conhecimentos em
compreensão e interpretação de

textos, lhes permitiu trabalhar
com os computadores, praticando e
aprendendo.
Destas
provas
sairá
apenas
um vencedor por escola que a irá
representar na prova distrital.
Durante a semana de 4 a 8 de
janeiro, a Porto Editora dirá o nome
dos alunos que irão representar cada
escola.

Vamos visitar Camilo!
Alunos do Didálvi viajam no tempo

Lets visit Camilo!

Didálvi students
travel in time

No dia 20 de novembro de 2015,
a turma quatro do 11° ano visitou a
Casa Museu de Camilo Castelo Branco,
em São Miguel de Ceide, Famalicão.
Esta visita foi programada em conformidade com o plano de atividades
de Literatura Portuguesa, assim como
o conteúdo programático da referida
disciplina.
O Mosteiro de Landim foi o ponto
de partida para a descoberta dos trilhos camilianos, onde a turma teve a
oportunidade de conhecer o senhor
Reinaldo, guia que acompanhou a
turma ao longo da visita.
A casa do escritor foi a última paragem do percurso. Aí houve a possibilidade de estar no ambiente onde
Camilo escreveu a maior parte das
suas obras, bem como observar de
perto os objetos que detalhadamente
descreveu em alguns dos seus livros.
Esta experiência foi, sem dúvida,
enriquecedora a nível de conhecimentos em relação ao escritor, aumentando o gosto pelas suas obras e
aproximando-o dos alunos. No ponto
de vista deles: “neste momento, ler
Camilo é completamente diferente,
uma vez que a vontade de devorar
as suas obras se elevou, tal como a
curiosidade de descobrir mais acerca
do ilustre escritor.”
Carla Ferreira 11º4

O Colégio Didálvi obtém excelentes resultados nos exames nacionais. A sua sustentabilidade na liderança dos
resultados académicos deve-se ao trabalho exigente e sistemático, à criatividade e à inovação pedagógica.
Didálvi School obtains excellent results in the national exams. Its sustainability as leader for its academic
results is due to demanding and systematic hard work, creativity and pedagogical innovation.
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DESAFIOS DA CIÊNCIA 2015/2016

Science Challenge 2015/2016

este ano ganharam as raparigas
This year the girls won
No dia 13 de novembro, sextafeira, o Colégio Didálvi apresentou
a V edição do concurso “Desafios da
Ciência”.
Duas equipas, uma feminina e
outra masculina, prestaram provas
sobre os seus conhecimentos a
Matemática, Ciências Naturais e
Físico-química.
A atividade teve início com uma
coreografia apresentada pelo Clube de
Aeróbica, orientado pelas professoras
Isabel Maia e Olga Pereira.
De seguida, um público cheio de
entusiasmo aplaudia ora a equipa
das raparigas ora a dos rapazes.
Com a ajuda das novas tecnologias
foi possível aferir conhecimentos,

deixando os alunos fortemente
motivados.
Este ano, a vitória sorriu à equipa
feminina.
No intervalo do concurso, os
alunos visionaram um filme sobre o
Ano Internacional da Luz.
No final da festa, todos os
alunos, vencedores e participantes,
receberam diplomas.
Para
o
Departamento
de
Matemática e Ciências Experimentais
do Colégio Didálvi, esta tarde resultou
em mais um sucesso, pois o objetivo,
incentivar o gosto pela ciência e
contribuir para a consolidação dos
conhecimentos e técnicas adquiridas
nas aulas, foi alcançado em pleno.

adoramos os CLUBES!!!!

WE LOVE THE CLUBS!!!

Mais de 800 alunos estão inscritos nos diferentes clubes que existem no Colégio Didálvi.
More than 800 students are enrolled in the different clubs available at Didálvi School.
Todos os que conhecem o Ideário do
Didálvi sabem que em primeiro coloca a
educação e a aquisição de valores e só
depois os conhecimentos académicos.
Nesse sentido, o Colégio apostou desde
sempre num conjunto de clubes que
vão ao encontro do interesse dos seus
alunos e os ajudam na sua integração e
realização pessoal.
Alguns dos clubes funcionam nas
instalações do Colégio e outros na
belíssima Quinta Pedagógica D’Alvarenga.
Golfe, esgrima, ténis, hipismo e
multiatividades de ar livre realizam-se
na Quinta D’Alvarenga.
Os golfistas e esgrimistas do Didálvi
participam regularmente em provas
nacionais onde são detentores de vários
troféus.
Funcionam
nas
instalações
do
Colégio: ballet clássico, danças urbanas,
acrobática/acroteam, trampolim, aeróbica,
futebol e patinagem artística, nesta
última há já cerca de 50 patinadores
federados.
Um dos clubes com mais jogadores é
o clube de xadrez, o maior do país. Os
jogadores do Didálvi já conquistaram
vários pódios em provas nacionais.
A escola de Arte Equestre funciona
na Quinta Pedagógica, onde existem
excelentes condições para a prática do
hipismo.
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Didálvi Dancers

Novidade
A grande novidade do ano letivo
2015/2016 é o “Didálvi Dancers”
– Escola de Dança. Os melhores
alunos integram a Companhia
Didálvi Dancers, que se apresentou
pela primeira vez na Festa de
Natal 2015.

audições academia de música
auditions music academy
Para além do ensino básico e secundário, os alunos do Didálvi podem frequentar o Curso básico de Música - Regime
Integrado e os Cursos de Instrumento – Regime Livre.
Nos dias 1, 2 e 16 de dezembro realizaram-se as audições do 1º período do ano letivo 2015/2016, estando agendado o
Concerto de Ano Novo para o dia 9 de janeiro.
In addition to basic and secondary education, Didálvi students can attend the Basic Course in Music – Integrated Regime
and the Instrument Courses – Free-time Regime.
On the 1st, 2nd and 16th of December auditions were held for term 1 academic year 2015/2016, the New Year Concert being
scheduled for the 9th of January.
Nos dias 1 e 2 de dezembro, os
alunos do ensino integrado e do
ensino livre subiram a palco para
mostrar à plateia a progressão dos
seus conhecimentos. No auditório
do Colégio tocaram oboé, flauta
transversal, trompete, fagote, violino,
saxofone, contrabaixo, violoncelo,
guitarra, violeta e piano.
No dia 16, depois da construção
dos presépios, atuaram os coros do
Didálvi com “Pinheirinho de Natal”
(arranjo de Júlio Dias), “É Natal, é
Natal” (música tradicional) e “Listen
to the angels”, de Tina English.
Seguiram-se a Orquestra do 2º
e 3º ciclo, que tocou “White river
overture”, de Steve Hodges, e “Carmen
fantasy”, de Georges Bizet; e a
Orquestra Didálvi com “The tempest”,
de Robert W. Smith, e “The mask of
Zorro”, de James Horner.
Ambas as orquestras foram
dirigidas pelo maestro Idílio Nunes.
No final da audição, a orquestra
Didálvi e o Coro Didálvi terminaram
com “Silent night”, de Gergely Ferenc,
e o Hino do Colégio Didálvi.

Mensagem
Message

Natal: sair para acolher
Christmas: Out to welcome

O Natal é uma história de acolhimento. Assim é o natal de cada homem,
de cada mulher. Estamos vivos graças ao acolhimento de uma mulher, graças
à mãe que nos ofereceu o seu ventre e nos acolheu em si, quando éramos
não mais que uma pérola pequena. Ela cuidou de nós quando não sabíamos
fazer mais nada senão comer, dormir e chorar.
Acolher é o verbo, vital e humaníssimo, que identifica os dois acontecimentos
mais importantes da existência humana: família e maternidade. São os dois
cumes onde a vida se torna aquilo que é: amor que gera a vida.
Introduzida no mundo do amor, agora estamos preparados para o mundo

Presépios Nativity Scenes

Concurso 2015/2016 COMPETITION 2015/2016
O Colégio Didálvi mantém a tradição da montagem do presépio.
No Concurso de presépios 2015/2016 os vencedores foram:

2º Ciclo

6º6

NATAL
PEDAGÓGICO
PEDAGOGICAL CHRISTMAS

o importante é estar feliz!!
What is important is being happy!!

Há cerca de cinco anos, o Didálvi começou a organizar atividades lúdico-pedagógicas, que fossem ao encontro
do interesse dos seus alunos e encarregados de educação, a realizar durante
as pausas letivas. Fazer férias não é
fazer nada. É fazer o que nos enriquece e dá prazer e que não podemos fazer no dia a dia.
Durante a manhã, as atividades foram diversas: culinária, jogos matemáticos, inglês, botânica, laboratório,
declamação. Durante a tarde foi a vez
dos clubes: esgrima, dança, patinagem artística, ténis e hipismo.
Mais do que atividades, o Natal Pedagógico pretende ser um momento de
convívio e de descontração, fazendo
dos nossos alunos meninos felizes!

3º Ciclo

9º6

do trabalho e da criatividade. Assim, podemos acolher o mundo, o universo,
a nossa casa comum segundo as leis da criação humana, porque entendemos
o que é o amor, humano e divino, pronto a ser vivido também aqui no nosso
Colégio Didálvi. Acolher é criar espaço para que o outro cresça. No mistério
do Natal, é a inteira criação que, entre um estábulo e um voo de anjos,
celebra o amor entre Deus e a humanidade: eu te acolho a ti; quero trabalhar
e estudar contigo – seja o nosso lema de vida. O nosso pólen de ouro é o
respiro de Deus, que, acolhido no Natal, florescerá para sempre, no rosto dos
pais, amigos, professores…

Secundário

12º2

ACOLHER É A MISSÃO WELCOMING IS A MISSION
1400 ALUNOS ENCHEM PAVILHÃO E FESTEJAM O NATAL!

1400 students filled the school hall to celebrate Christmas!
Nos dias 16 e 17 de dezembro, o
Colégio Didálvi dedicou as manhãs à
realização da Festa de Natal.
No dia 16, realizaram-se os presépios: 51 ao todo... materiais variados, mensagens inspiradas... a magia
do Natal.
No dia 17, a reunião decorreu
no Pavilhão de Desportos do Colégio, onde os 1400 alunos assistiram
à apresentação do Didálvi Dancers,
orientado pelo professor Ricardo Rios.
Ao palco subiram, também, a Orques-

tra Sinfónica e o Coro do Didálvi, dirigidos pelo maestro Idílio Nunes, e,
ainda, as alunas da Escola de Ballet Clássico do Didálvi, coreografadas
pela professora Joana Rios. A manhã
terminou com o Auto de Natal, um
momento de comemoração, mas, sobretudo de reflexão.
No Colégio, os festejos do Natal
continuaram, no dia 18 à noite, com
um jantar de convívio para professores e funcionários.

Auto de Natal representado pelos alunos do 12º ano.

ORIENTAÇÃO ORIENTATION
I Troféu de Orientação de Alvitos e Couto

I Alvito and Couto Orientation Trofee

na Quinta Pedagógica D’Alvarenga
At the Pedagogical Farm D’Alvarenga

A Quinta Pedagógica D’Alvarenga
recebeu no dia 10 de outubro o I Troféu de Orientação de Alvitos e Couto.
O evento foi organizado
pela
Secção de Orientação dos Amigos da
Montanha, em parceria com a Federação Portuguesa de Orientação e com
o apoio do Colégio Didálvi, da Câmara
Municipal de Barcelos e da União de
Freguesias de Alvito – S. Pedro e S.
Martinho – e Couto.
Participaram no Troféu cerca de
duzentos e cinquenta atletas de várias idades, e uma das etapas integrou o calendário da Taça de Portugal
VITALIS de Orientação Pedestre 2015.
O diretor o Colégio Didálvi, proprietário da Quinta Pedagógica

D’Alvarenga, mostrou-se muito satisfeito por prestar apoio a um evento
desta natureza: “esta é uma parceria
que faz todo o sentido, pois a Quinta Pedagógica só desempenha a sua
função sendo útil às pessoas e este
trabalho conjunto de instituições em
benefício das pessoas e do desporto é
um ótimo exemplo.”.
Também para o diretor da Secção
de Orientação dos Amigos da Montanha, Jorge Silva, esta foi uma prova
bem sucedida: “os atletas gostaram
do terreno e dos mapas apresentados, para além de todo o cenário de
prova criado num local privilegiado
como a Quinta D’Alvarenga”.

| BATTERY RECYCLING BIN
PILHÕES
Didálvi solidariza-se com o IPO | INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA
Didálvi shows solidarity with ipo | portuguese cancer institution

Um pequeno gesto pode salvar
vidas! A small gesture can save lives!
Aproveitando o decorrer da época natalícia, a empresa Ecopilhas convidou a
nossa escola a participar no 7º Peditório
Nacional de Pilhas e Baterias. O objetivo
da campanha é angariar o número máximo de pilhas possível, que será convertido em dinheiro o qual reverterá a favor
dos doentes oncológicos do IPO, contribuindo para a compra de um aparelho de
diagnóstico.
A turma seis do sétimo ano sensibilizou-se e decidiu colaborar com a campanha, conseguindo recolher dezasseis pilhões! Pois um pequeno gesto pode salvar
vidas!!
No âmbito da disciplina de Físico-Quí-

mica aprendemos que deitar pilhas ao
lixo comum é extremamente perigoso. Os
metais pesados existentes no seu interior
não se degradam e são extremamente nocivos à saúde e ao meio ambiente.
Uma pilha comum contém, geralmente, três metais pesados: zinco, chumbo e
manganês, além de substâncias perigosas
como o cádmio, o cloreto de amónia e o
negro de acetileno. As alcalinas contêm
também o mercúrio, uma das substâncias
mais tóxicas que se conhece.
Agora, que já sabes, não te esqueças,
as pilhas vão para o pilhão!!! O Planeta
agradece!
Maria João Capelo
e Filipe Sambento, 7º6

ESGRIMA FENCING

Circuito Infantil 1 | Zona Norte
Infant Circuit 1 | North Zone
Realizou-se no passado dia 21 de
novembro, uma prova do Circuito Infantil 1 – Zona Norte, desta vez no
Pavilhão de Desportos do Colégio Didálvi.
Estiveram presentes cinco clubes:
o Didálvi; o Sport Clube do Porto; a
Escola Desportiva de Viana; o Colégio
Dom Diogo de Sousa e o Novassemente, num total de 42 atiradores (12 do
escalão Benjamins, 24 do escalão Infantil Masculino e 6 do escalão Infan-

til Feminino).
O Colégio Didálvi participou com
19 atiradores.
Lília Silva do Colégio Didálvi após
uma final emocionante conquistou
o 1ª lugar no escalão Infantil Feminino.
Em segundo lugar ficou Sara Marques também do Colégio Didálvi.
No escalão Infantil Masculino
Eduardo Barbosa do Didálvi conquistou o 3ª lugar.

O professor Tiago Barbosa com o Eduardo, a Sara e a Lília. | Tiago Barbosa (teacher) with Eduardo, Sara and Lília.

PATINAGEM ARTÍSTICA ARTISTIC SKATING
O Clube de Patinagem Artística,
orientado pela professora Olga Pereira,
continua a crescer em número de
alunos e em qualidade.
Durante o primeiro período, os
patinadores do Didálvi participaram
em dois festivais: o de Cabeceiras de
Basto, no dia 31 de outubro, e na
Gala de Patinagem Artística, que se
realizou no Pavilhão da Universidade
do Minho, no dia 12 de dezembro.
Realizaram provas nos dias 17 e
18 de outubro.

A Gala de Patinagem Artística realizou-se no Pavilhão da Universidade do Minho, em Braga.
The Artistic Skating Gala took place the hall at Minho University in Braga.

No festival de Cabeceiras de Basto.
At the festival and Cabeceiras de Basto.

O grupo de patinadores do Didálvi, que participou na Gala de Patinagem Artística em Braga, com a professora Olga Pereira
The group of Didálvi skaters that participated in the Artistic Skating Gala in Braga, with the teacher Olga Pereira.

SCHOOL OF EQUESTRIAN ART

ESCOLA DE ARTE EQUESTRE
Numa paisagem deslumbrante, alunos e cavalos passeiam-se
e tornam-se cúmplices numa aprendizagem única e inesquecível.
In a breathtaking landscape, students and horses stroll and
become accomplices in an unforgettable learning experience

Todos os alunos que frequentam as aulas de
hipismo são apaixonados pela natureza e pelos
animais.
Na Quinta Pedagógica D’Alvarenga, as aulas
acontecem no picadeiro ou no campo de horseball.
Durante o primeiro período, fez-se a iniciação
no volteio, para que os novos alunos pudessem
aprender a relacionar-se com os cavalos e, assim,
conseguirem adquirir a descontração, o equilíbrio
e a flexibilidade necessários enquanto estão a
cavalo.
Com os alunos mais avançados, já se praticou
a totalidade da lição. Desde ir buscar os cavalos

às boxes, limpar, aparelhar e, no final da lição,
saber se o cavalo precisa de algum cuidado
especifico (duche, limpeza dos cascos, tratamento
do material...).
No Natal pedagógico, foram vários os alunos
que optaram pelo hipismo. Esta foi uma boa altura
para os alunos, que, apenas, tinham feito volteio
no selim, começarem a praticar o que vai ser
trabalhado no próximo período.
Nos últimos dois dias, a escola organizou uma
prova, que pôs em destaque a perícia e a rapidez.
Cada aluno executou a sua prova com 2 cavalos
diferentes.

All of the students that are enrolled in horseriding are nature and animal lovers.
At the D’Alvarenga Farm, lessons take place in
the riding arena or the horseball field.
During 1st term vaulting was initiated so that
new students could learn to relate with the horses
and then acquire relaxation, poise and flexibility
necessary while horse-riding.
With more advanced students, a full lesson
was put into practice. Students can go and get the
horse from their boxes, clean them, prepare them
for riding and at the end of the lesson to know

if the horse needs any specific care (showering,
cleaning of hooves, handling equipment…).
During Pedagogical Christmas, many of the
students opted for horse-riding. It was a good
opportunity, for those who had only done vaulting
on the saddle, to star practicing what they are
going to be worked on in term 2.
On the last 2 days, the school organized
a competition that highlighted expertise and
swiftness. Each student carried out their task with
two different horses.

