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Mapa de Proveniência dos Alunos

IAVE - Resultados por Prova
Ano letivo 2015-2016 - 1ª fase

AVES - Avaliação Externa das Escolas

Aumento da Rede Privada de Transportes

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Matemática Português Literatura
Portuguesa

História A Física e
Química A

Filosofia Espanhol Biologia e
Geologia

Nacional

Didálvi

88

89

90

91

92

93

94

Média Nacional Didálvi

Valor Acrescentado - Fonte AVES

Colégio Didálvi
Sucesso Educativo

Ficha técnica:

Fonte: Fundação Manuel Leão

AVES - Avaliação Externa das Escolas

Universo de 26 escolas Públicas e Privadas

Fonte: http://sicnoticias.sapo.pt/ranking-das-escolas-2016

01. Ensino Básico

02. Ensino Secundário:
     - Ciências e Tecnologias
     - Línguas e Humanidades
     - Socioeconómicas
     - Artes 

03. Instituto Didálvi English School 
04. Academia de Música Didálvi

OFERTA EDUCATIVA
05. Academia de Dança
06. Escola de Golfe
07. Escola de Arte Equestre
08. Escola de Ténis
09. Escola de Ballet
10. Escola de Esgrima
11. Escola de Patinagem
12. Escola de Futebol
13. Escola de Xadrez
14. Clube de Atividades Radicais



  1. Os pais completam e enriquecem o curriculo específico para os seus filhos.

  2. Ensino oficial enriquecido com cursos opcionais simultâneos, permitindo dupla certificação.

    2.1. Instituto Didálvi English School: Exames de Cambridge (Reconhecimento Internacional) e Ensino Bilingue.

     2.2. Academia de Música Didálvi: Curso Artístico Especializado de Música em Regime Integrado e Curso Livre de Música.

  3. Aumento da Rede Privada de Transporte para o Colégio.

  4. Aprendizagem Interativa em Sala de Aula Digital.

  5. Mensalidades suaves com apoio da Caixa Crédito Agrícola do Noroeste.

DIDÁLVIMATRÍCULAS
PRÓXIMO ANO 2017 | 2018 INOVAÇÃO |

Em cada ano, os pais podem escolher uma das seguintes opções: DP, ID ou AD.

www.didalvi.pt | didalvi@didalvi.pt | 253 881 195

259€/Mês + Disciplinas e Atividades a escolher 289€/Mês + Disciplinas e Atividades a escolher189€/Mês + Disciplinas e Atividades a escolher

Didálvi Pluridimensional 
DP

Curriculo Oficial | Pais completam e enriquecem o 
curriculo específico para os seus filhos

Instituto Didálvi English School
Reforço de Currículo Bilingue 

Academia Didálvi | Integrado de música
Reforço de Currículo Bilingue

ID AD

Inclui:
1. Instituto de Inglês. 
    • Reforço para Exames da Universidade de 
      Cambridge (reconhecimento internacional).
    • Disciplinas lecionadas em Bilingue;
2. Curso Livre de Música;
3. Estudo Acompanhado e cacifo;
4. Aprendizagem interativa em Sala de Aula Digital;
5. Iniciação a Hipismo, Golfe, Ténis e Esgrima;
6. Frequência gratuita de um dos clubes do grupo 2    
\\\(cf. Quadro de Opções);
7. Gabinete de Psicologia;
8. Gabinete Médico;
9. Acesso à Quinta Pedagógica;
10. Seguro Escolar;
11. Alimentação (Almoço).

Inclui:
1. Academia de Música;
    • Curso Artístico Especializado de Música em
      regime integrado;
2. Reforço de Inglês  para  Exames da Universidade de  
\\ Cambridge (reconhecimento internacional);
    • Disciplinas lecionadas em Bilingue;
3. Estudo Acompanhado e cacifo;
4. Aprendizagem interativa em Sala de Aula Digital;
5. Iniciação a Hipismo, Golfe, Ténis e Esgrima;
6. Frequência gratuita de um dos clubes do grupo 2      
\\\(cf. Quadro de Opções);
7. Gabinete de Psicologia;
8. Gabinete Médico;
9.  Acesso à Quinta Pedagógica;
10. Seguro Escolar;
11. Alimentação (Almoço).

Inclui:
1. Possibilidade de escolha de disciplinas ou                        
\\\atividades a incluir no curriculo individual
\\\(cf. Quadro de Opções/Valores Mensais);
2. Sala de Estudo;
3. Frequência gratuita de um dos clubes
    do grupo 2 (cf. Quadro de Opções);
4. Iniciação a Hipismo, Golfe, Ténis e Esgrima;
5. Acesso à Quinta Pedagógica;
6. Seguro Escolar;
7. Gabinete Médico;
8. Gabinete de Psicologia;
9. Alimentação (Almoço).

Curriculo Oficial Curriculo Oficial

Inclui:
1. Academia de Música;
    • Curso Artístico Especializado de Música em
      regime integrado;
2. Reforço de Inglês  para  Exames da Universidade de  
\\ Cambridge (reconhecimento internacional);
3. Sala de estudo e cacifo;
4. Frequência gratuita de um dos clubes do grupo 2   
\\\(cf. Quadro de Opções);
5. Gabinete de Psicologia;
6. Gabinete Médico;
7. Acesso à Quinta Pedagógica;
8. Seguro Escolar;
9. Alimentação (Almoço).

Inclui:
1. Possibilidade de escolha de disciplinas ou                        
\\\atividades a incluir no curriculo individual
\\\(cf. Quadro de Opções/Valores Mensais);
2. Sala de Estudo;
3. Frequência gratuita de um dos clubes
    do grupo 2 (cf. Quadro de Opções);
4. Acesso à Quinta Pedagógica;
5. Seguro Escolar;
6. Gabinete Médico;
7. Gabinete de Psicologia;
8. Alimentação (Almoço).

Inclui:
1. Reforço às disciplinas de exame;
2. Aprendizagem interativa em Sala de Aula Digital;
3. Frequência gratuita de um dos clubes
    do grupo 2 (cf. Quadro de Opções);
4. Possibilidade de escolha de disciplinas ou                        
\\\atividades a incluir no curriculo individual
\\\(cf. Quadro de Opções/Valores Mensais);
5. Acesso à Quinta Pedagógica;
6. Seguro Escolar;
7. Gabinete Médico;
8. Gabinete de Psicologia;
9. Alimentação (Almoço).

Inclui:
1. Instituto de Inglês. 
    • Reforço para Exames da Universidade de 
      Cambridge (reconhecimento internacional).
2. Curso Livre de Música;
3. Sala de Estudo e cacifo;
4. Frequência gratuita de um dos clubes do grupo 2  
\\\(cf. Quadro de Opções);
5. Gabinete de Psicologia;
6. Gabinete Médico;
7. Acesso à Quinta Pedagógica;
8. Seguro Escolar;
9. Alimentação (Almoço).

Inclui:
1. Instituto de Inglês. 
    • Reforço para Exames da Universidade de 
      Cambridge (reconhecimento internacional).
2. Curso Livre de Música;
3. Reforço às disciplinas de exame;
4. Aprendizagem interativa em Sala de Aula Digital;
5. Sala de Estudo e cacifo;
6. Frequência gratuita de um dos clubes do grupo 2  
\\\(cf. Quadro de Opções);
7. Acesso à Quinta Pedagógica;
8. Seguro Escolar;
9. Gabinete Médico;
10. Gabinete de Psicologia;
11. Alimentação (Almoço).

APENAS

VAGAS
26

APENAS

VAGAS
26

169€/Mês + Clubes e Atividades à escolha.
Apenas para alunos que frequentam o 6ºano no Didálvi 

em 2016/17, em DP e se matriculem no 
7ºano 2017/18 em DP

289€/Mês 
+ Clubes e Atividades à escolha.

Para novas matrículas em 2017/18 em AD

Robótica (1)                                                            b) 10€
Acrobática (2)  5€
Trampolim (2)  5€
Futebol (1)  8€
Ballet (2)  5€
Patinagem (2)  5€
Hipismo a) (1)  15€ | 25€ | 30€
Golfe a) (1)  15€ | 25€ | 30€
Ténis a) (1) 15€ | 25€ | 30€
Esgrima a) (1)  15€ | 25€ | 30€
Multiatividades ar livre (1)  8€
Danças Urbanas (2)  5€
Estudo Acompanhado + Cacifo (1) 25€
Didalvi English School (1) 40€
Curso Livre de Música (1) 60€

a) 1, 2 ou 3 aulas por semana
b) Inclui robot

Valores Mensais

259€/Mês 
+ Clubes e Atividades à escolha.

Para novas matrículas em 2017/18 em ID189€/Mês + Clubes e Atividades à escolha.
Para novas matrículas em 2017/18 em DP

5º
 A

no
10

ºA
no

7º
 A

no

189€/Mês
+ Cursos, Clubes e Atividades à escolha.

259€/Mês
+ Cursos, Clubes e Atividades à escolha.

Quadro de Opções

Novidades
2017

2018

Faça a pré-matrícula e marque a sua visita num dos dias: 28 janeiro, 11 fevereiro e 4 março.



Desafios da CIÊNCIA

Challenges of SCIENCE
COM EMOÇÕES FORTES... 

WITH STRONG EMOTIONS...

Realizou-se no nosso Colégio, no dia 
18 de novembro, a VI edição do Concurso 
“Desafios da Ciência”. 

Participaram duas equipas constituídas 
por dois alunos de cada turma do 5º, 6º e 
7º anos.

No concurso, os alunos foram desafiados 
a responder a perguntas de Matemática, 
Ciências e Físico-química. Foram colocadas 
várias questões, mas, das várias hipóteses 
de resposta, só podiam escolher uma. 

No final do jogo, pelo segundo ano 
consecutivo, as raparigas ganharam. Todos 
os participantes receberam diplomas de 
participação. 

Íris Barbosa, 5º2

The sixth edition of the “Challenges 
of Science” competition was held at our 
College on November 18.

The participants were two teams made 
up of two students from each group of the 
5th, 6th and 7th forms.

In the competition, students were 
challenged to answer Math, Science, and 
Physics and Chemistry questions. Several 
questions were asked, but they could 
choose only one from the different possible 
answers.

At the end of the game, for the 
second consecutive year, the girls won. 
All participants received diplomas of 
participation.                   Íris Barbosa, 5º2

Didálvi English School has been working 
with Cambridge International Examinations 
for the last five years and due to the 
importance of recognized qualification we 
have seen a great increase in number of 
exams over the years.
Cambridge International Examinations 

prepares school students for life, helping 
them develop an informed curiosity and 
a lasting passion for learning.  These 
qualifications are recognized by the world’s 
best universities and employers, giving 
students a wide range of options in their 
education and career.  Didálvi English 
School aims at preparing students for these 
exams and gives them the opportunity to 
take an exam when prepared and confident 
with their knowledge.
Didálvi English School’s annual certificate 

ceremony was held after the Science 
Challenge on the 18th November.  
Ângela Pereira, University of Cambridge 
representative, Lucy Bravo, Director of 
Knightsbridge Exams and Training Centre 
and Didalvi School Director Dr. João 
Alvarenga awarded each student with their 
diploma and congratulated them for their 
excellent results. 105 students completed a 
Young Learner Cambridge Exam (YLE) and 
19 of our students completed the Key for 
schools (KET).

O Didálvi English School tem trabalhado 
nos últ imos anos com Cambridge 
International Examinations e, devido 
à importância de uma qualificação 
reconhecida, temos assistido a um grande 
aumento no número de exames ao longo 
dos anos.

Cambridge International Examinations 
prepara os alunos para a vida, ajudando-os 
a desenvolver uma curiosidade pelo saber/
conhecimento e uma duradoura paixão 
pela aprendizagem. Estas qualificações são 
reconhecidas pelas melhores universidades 
e empregadores do mundo, proporcionando 
aos alunos variadas opções em termos 
de educação e carreira. O Didálvi English 
School tem como objetivo preparar os 
alunos para esses exames, dando-lhes uma 
oportunidade de fazer esse exame quando 
se sentirem preparados e confiantes no seu 
conhecimento.

A cerimónia anual de atribuição de 
diplomas decorreu depois do Desafio da 
Ciência, no dia 18 de novembro. Ângela 
Pereira, representante da Universidade de 
Cambridge, Lucy Bravo, Diretora do Centro 
de Preparação e Exames Knightsbridge, e 
o Dr. João Alvarenga, Diretor do Colégio 
Didálvi, atribuíram a cada aluno um diploma 
e congratularam-nos pelos seus excelentes 
resultados. 105 alunos completaram o 
Exame YLE, Young Learner Cambridge Exam, 
e 19 dos nossos alunos completaram o Key 
for schools (KET).

D i d á l v i  Eng l i s h  S choo l  i n 
collaboration with the Physical 
Education teachers, organized a 
scavenger hunt on the 19th of 
December for students enrolled in the 
Christmas activities. 
The event was a great success and 

students had an opportunity to 
practice their english skills while 
enjoying a spectacular afternoon in 
the outdoors at the Pedagogical Farm 
d’Alvarenga.

O Didálvi English School, em 
colaboração com os professores de 
Educação Física, organizou uma Caça 
ao Tesouro no dia 19 de dezembro, no 
âmbito do Natal Pedagógico.
A atividade foi um sucesso e os 

alunos tiveram a oportunidade de 
praticar o seu inglês ao mesmo 
tempo que se divertiam na Quinta 
Pedagógica D’Alvarenga.

 Caça ao Tesouro

more than 100 students in Cambridge Exams
mais de 100 alunos fazem exame

INSTITUTO DIDÁLVI ENGLISH SCHOOL



ESCOLA DE BALLET

BALLET SCHOOL

Academia de Dança
Falamos de elegância, logo falamos de 
Ballet, a dança em bicos de pés. Tradição, 
harmonia, histórias dançáveis... tutus, 
fitas, sorrisos... 
As aulas de ballet são ministradas pelas 
professoras Joana Rios e Ana Patrícia Gil.

When we speak about elegance, we speak 
about Ballet, dancing on tiptoes. Tradition, 
harmony, danceable stories ... tutus, 
ribbons, smiles ...
The ballet classes are taught by the 
teachers Joana Rios and Ana Patrícia Gil.

DIDÁLVI DANCERS
Danças Urbanas, Didálvi Dancers e 

Companhia Didálvi Dancers, grupos da 
Academia de Dança Didálvi, o Clube que 
mais alunos tem. O ritmo, a irreverência, 
energia e quase loucura... O clube é 
orientado pelo professor Ricardo Rios. 

Urban Dance, Didálvi Dancers and Didál-
vi Dancers Company, Didálvi Dance Academy 
groups, the club with more students. The 
rhythm, the irreverence, energy and almost 
madness ... The club is oriented by the 
teacher Ricardo Rios.

NATAL PEDAGÓGICO PEDAGOGICAL CHRISTMAS
Dezembro divertido foi no Didálvi! 
Do dia 15 ao dia 22 de dezembro, al-

guns alunos do Colégio (aqueles que se 
inscreveram) participaram num variado 
conjunto de atividades, o Natal Pedagógi-
co. 

Com o objetivo de ocupar de forma di-
vertida e cultural a pausa do Natal, o Co-
légio propôs para cada dia um programa 
diferente. Dança, no primeiro dia; Escri-
ta Criativa, no segundo; Caça ao Tesouro 
(organizada pelo Didálvi English School) 
e Multiatividades de Ar Livre, no tercei-
ro; Peddypaper Musical, no quarto; visita 
ao Visionarium, no quinto dia, e Robóti-
ca e Desportista Completo, no último dia. 
Realizaram-se, ainda, dois torneios: um de 
voleibol e outro de futebol, visionaram-se 
filmes e jogou-se xadrez. 

Manhãs e tardes diferentes e animadas, 
atividades culturais, criativas e desporti-
vas, uma forma diferente de ocupar tem-
pos de lazer. 

Há já vários anos que o Didálvi propõe 
programas de férias, de forma a apoiar os 
pais que trabalham durante este período. 

Para além de atividades de entreteni-
mento, o Colégio proporcionou aos alunos 
do 9º ano, 11º e 12º anos aulas de reforço 
às disciplinas de exame. 

December was fun at Didálvi!
From December 15 to December 22, 

some students (those who enrolled) 
participated in a varied set of activities: 
Pedagogical Christmas.

In order to occupy the Christmas 
break in a fun and cultural way, the 
College offered a different program for 
each day. Dance on the first day; creative 
writing on the second; a treasure hunt 
(organized by Didálvi English School) and 
multi-activities in the open air on the 
third; a musical “peddy paper” on the 
fourth; a visit to the Visionarium on the 
fifth day, and robotics and the complete 
sportsman on the last day. There were also 
two tournaments: one of volleyball and 
another of soccer. Students also watched 
films and played chess.

Different and lively mornings and 
afternoons, cultural, creative and sporting 
activities, a different way of occupying 
leisure time.

For several years, the Didálvi has 
offered holiday programmes to support 
parents who work during this period.

In addition to entertainment activities, 
the College offered extra classes to 
students in the 9th, 11th and 12th forms 
(only for the subjects in which they are 
going to have final exams).

Foram vários os premiados no concurso de Escrita 
Criativa. | There were several winners in the Creative 
Writing contest.

Na Robótica os alunos puseram mãos à obra.
In Robotics the students got down to work.

Durante a visita ao Visionarium, em Vila da Feira. | During the visit to the Visionarium, in Vila da Feira.

dezembro divertido! Fun December!



7, 12 e 13 de dezembro foram dias de 
palco para os jovens músicos da Acade-
mia de Música Didálvi. Tempo de audi-
ções e avaliações, tempo também para os 
pais e alguns familiares poderem assistir 
à atuação dos seus filhos e acompanhar, 
assim, a sua evolução. 

No dia 7, atuaram a Orquestra Sinfó-
nica do Didálvi, as Orquestras do 2º e 3º 
ciclos, o Coro e o professor Miguel Oli-
veira como solista na canção “Christmas” 
(Arr. Nicholas Havre). O professor Hugo 
Pereira orientou o Coro e o maestro Idílio 
Nunes as Orquestras. 

No dia 12, decorreu a audição de pia-
no, que contou com a participação de 
trinta e seis músicos, orientados pela 
professora Nataliya Harasymenko. 

No dia 13, subiram ao palco vários 
instrumentos: saxofone, violoncelo, vio-
leta, trompete, clarinete, trompa, oboé, 
flauta transversal, fagote, guitarra e vio-
lino, num total de quarenta e oito ins-
trumentistas.

As audições decorreram sempre às de-
zoito horas.

The 7th, 12th and 13th December 
were stage days for the young musicians 
of the Didálvi Music Academy. It was 
time for auditions and evaluations, time 
for parents and some family members to 
watch the performance of their children 
and to follow, therefore, their evolution.

On the 7th, the Didálvi Symphony 
Orchestra, the 2nd and 3rd Elementary 
Education Orchestras, the Choir and the 
teacher Miguel Oliveira as soloist in the 
song “Christmas” (Arr. Nicholas Havre) 
performed. The teacher Hugo Pereira 
guided the Choir and the teacher Idílio 
Nunes the Orchestras.

On the 12th, the piano audition was 
held, with the participation of thirty-six 
musicians, led by the teacher Nataliya 
Harasymenko.

On the 13th, various instruments 
were introduced: saxophone, violoncel-
lo, viola, trumpet, clarinet, tube, oboe, 
transverse flute, bassoon, guitar and vi-
olin, with a total of forty-eight instru-
mentalists.

The auditions always took place at six 
o’clock in the afternoon.

Audições
De Natal

Christmas
Auditions

Durante 3 dias subiram ao
palco os nossos 
bravíssimos músicos

For three days, our brave 
musicians went on stage





Nem a chuva demoveu a vontade de 
visitar a Quinta Pedagógica.

Pais e alunos divertiram-se a valer!

Even the rain did not spot peoples will to 
visit the Pedagogical Farm.
Parents and students really

enjoyed themselves!

Didálvi School is an educational 
community that values guardian’s active 
role in student’s education. For this 
reason on the 26th of November Open Day 
Family was held - Presentation pedagogic/
interaction of parents & children at the 
School.

Early in the morning, students, parents 
and some family members met with Didálvi 
School Director, Dr. João Alvarenga, 
who greeted and thanked everyone for 
participating. Then, during the morning, 
attended activities carried out by their 
children: tennis, fencing e horse-riding, 
familiarized themselves with the Farm, the 
installations, the innovative methodology 
of education, the objectives and the 
programmed goals.

After lunch, it was the parents and 
family members turn to try out the 
activities.

Despite the rain that lasted all morning 
and did not allow golf to be practiced, 
everyone who was at the Pedagogical Farm 
D’Alvarenga enjoyed a very well spent 
day. The goal of allowing parents to get to 
know some of their children’s activities in a 
magnificent space such as the Pedagogical 
farm was fully achieved.

O Colégio Didálvi é uma comunidade 
educativa que muito valoriza o papel ativo 
dos encarregados de educação dos seus 
alunos. Por essa razão  realizou no dia 26 
de novembro o I Open Day Family - Mostra 
pedagógica/interação pais & filhos no 
Colégio.

Logo pela manhã, alunos, pais e alguns 
familiares reuniram-se com o diretor do 
Didálvi, Dr. João Alvarenga, que lhes deu as 
boas-vindas e agradeceu a participação de 
todos. Depois, durante a manhã, assistiram 
a atividades realizadas pelos seus filhos: 
ténis, esgrima e hipismo, conheceram os 
espaços, as instalações, a metodologia 
inovadora de educação, os objetivos e as 
metas programadas.

Após um almoço em convívio, foi a vez 
dos pais e familiares experimentarem as 
atividades.

Apesar da chuva que durou toda a 
manhã e não permitiu que se praticasse 
golfe, todos os que estiveram na Quinta 
Pedagógica D’Alvarenga usufruiram de 
um tempo bem passado. O objetivo de 
permitir que os pais conhecessem algumas 
das atividades dos seus filhos num espaço 
magnífico como é a Quinta Pedagógica foi 
plenamente atingido.

Todos os alunos presentes receberam uma medalha de participação. | All the students present received a participation medal.

QUINTA PEDAGÓGICA
D’ ALVARENGA

ESCOLA DE GOLFE
GOLF SCHOOL

Quase a fazer treze anos de 
longevidade, o Clube de Golfe do 
Didálvi é dinâmico e um dos que 
mais alegrias tem proporcionado ao 
Colégio. Em 2015 conquistou o título 
de campeão nacional de golfe do 
desporto escolar.

Atualmente praticam golfe 40 
alunos, orientados pelos professores 
Fernando Pereira e Elisiário Cunha. 
As aulas decorrem na Quinta 
Pedagógica D’Alvarenga. 



CLUBE DE ESGRIMA | João Martins e Eduardo Barbosa vencedores

FENCING CLUB | JOãO MARTINS AND EDUARDO BARBOSA WINNERS

Esgrimistas do 
Didálvi em Gaia

Didalvi Fencers
in Gaia

Didálvi lidera torneio de espadachins

DIDÁLVI LEADS ESPADACHINS TOURNAMENT

No dia 20 de novembro, realizou-se, 
na Escola Secundária Almeida Garrett, em 
Vila Nova de Gaia, a prova Júnior II do 
circuito nacional de esgrima.

O Clube de Esgrima do Didálvi 
participou com três atletas: o Gonçalo 
Martins, o Lucas Castro e o Ricardo Cristo.

Por Tiago Barbosa, professor de Esgrima

On November 20th, the Junior Test II 
of the national fencing circuit was held at 
the Almeida Garrett Secondary School in 
Vila Nova de Gaia.

The Didálvi Fencing Club participated 
with three athletes: Gonçalo Martins, 
Lucas Castro and Ricardo Cristo.

By Tiago Barbosa, Fencing teacher

Durante o Natal Pedagógico, um grupo 
de alunos frequentou do dia 15 até ao dia 
29 de dezembro aulas de equitação. 

A escola de Arte Equestre foi fundada 
no ano letivo de 1998/99, pelo diretor do 
Colégio, Dr. João Alavarenga.

Atualmente conta com cerca de 50 
cavaleiros e as aulas são ministradas 
pelo professor João Oliveira, na Quinta 
Pedagógica D’Alvarenga.

During the Pedagogical Christmas, a 
group of students attended riding lessons 
from the 15th until the 29th of December.

The School of Equestrian Art was 
founded in the school year 1998/99, 
by the director of the School, Dr. João 
Alvarenga.

It currently has about fifty cavaliers 
and the classes are taught by the teacher 
João Oliveira, at the Pedagogical Farm 
D’Alvarenga.

ESCOLA DE
ARTE EQUESTRE
EQUESTRIAN
ART SCHOOL

ESCOLA DE TÉNIS
TENNIS SCHOOL

São cerca de uma centena de alunos, 
que, distribuídos pelos vários dias 
da semana, se deslocam até à Quinta 
Pedagógica D’Alvarenga para terem aulas 
de ténis.

A Escola de Ténis foi criada há seis 
anos e as aulas são da responsabilidade do 
professor António Lamela. 

There are about a hundred students, 
distributed throughout the week, who 
travel to the Pedagogical Farm D’Alvarenga 
to have tennis lessons.

The Tennis School was created six years 
ago and classes are of the responsibility of 
the teacher António Lamela.

No dia 12 de Novembro, a Escola de 
Esgrima do Colégio Didálvi deslocou-
se a Viana do Castelo para participar 
na primeira etapa do Circuito Infantil 
- Regional promovido pela Federação 
Portuguesa de Esgrima. 

Os Benjamins foram representados pelo 
João Martins e pelo José Sousa. O João 
Martins foi o vencedor e o José Sousa ficou 
num honroso 4º lugar. 

Os infantis foram representados por 7 
atletas: Eduardo Barbosa, Eduardo Silva, 
Vasco Mil-Homens, José Nuno Miranda, 
Vasco Portela, João Martins e Júlia Pinto. 
Entre os excelentes resultados alcançados, 
destaque para o Eduardo Barbosa e o Vasco 
Mil-Homens que subiram ao pódio: o Vasco 
Mil-Homens ficou em terceiro lugar e o 
Eduardo Barbosa GANHOU a Competição!

On the 12th of November, Didálvi 
School’s Fencing Team went to Viana do 
Castelo to participate in the first stage of 
the Children’s Regional Circuit promoted 
by the Portuguese Fencing Federation.

The Youngest age range was represented 
by João Martins and José Sousa. João 
Martins was the winner and José Sousa 
was in an honorable 4th place.

The children were represented by 
7 athletes: Eduardo Barbosa, Eduardo 
Silva, Vasco Mil-Homens, José Nuno 
Miranda, Vasco Portela, João Martins and 
Júlia Pinto. Among the excellent results 
achieved, Eduardo Barbosa and Vasco Mil-
Men took the podium: Vasco Mil-Men was 
the third and Eduardo Barbosa won the 
Competition!



SOLIDARIEDADE 
Alunos entregam roupa ao GASC

SOLIDARITY 
Students deliver clothing to GASC

No dia 9 de dezembro, alguns alunos 
do Clube de Multiatividades de Ar Livre 
participaram na entrega de cerca de 600 
peças de roupa recolhidas no Colégio 
Didálvi ao GASC, Grupo de Ação Social, de 
Barcelos.

On December 9th, some students from 
the Outdoor Multi-activity Club participated 
in the delivery of approximately 600 pieces 
of clothing collected at Didálvi School to 
the GASC, Social Action Group, in Barcelos.

VISITA DE ESTUDO
SECUNDÁRIO DE VISITA AO 
MUNDO DA ARTE

FIELD TRIP
VISIT OF THE STUDENTS FROM 
SECONDARY TO THE WORLD OF 
ART

ESCOLA DE FUTEBOL
THE FOOTBALL SCHOOL

A escola mais jovem do Colégio Didálvi 
é a Escola de Futebol. Este é o segundo 
ano de atividade e já conta com sessenta 
alunos. Durante o Natal Pedagógico 
realizou-se um torneio de futebol. 

Os professores Tiago Marques  e 
Fernando Pereira são os responsáveis pelo 
ensino da técnica futebolística. 

The newest school in Didálvi is the 
Football School. This is the second year of 
activity but it already has sixty students. 
During the Christmas break, a football 
tournament was held.

The teachers, Tiago Marques and 
Fernando Pereira, are responsible for 
teaching football techniques.

A Acroteam é a equipa de acrobatas do 
Colégio Didálvi e todos os anos faz atua-
ções belíssimas nos vários espetáculos 
onde participa. 

Estes acrobatas trabalham em colabo-
ração com o Clube de Acrobática e Tram-
polim. 

As aulas são da responsabilidade das 
professoras Alexandra Galvão e Paula Trin-
dade. 

The Acroteam is the acrobatic team 
of Didálvi School and every year it makes 
beautiful performances in the various 
shows where it participates.

These acrobats work in collaboration 
with the Acrobatics and Trampoline Club. 
The classes are the responsibility of the 
teachers Alexandra Galvão and Paula Trin-
dade.

ACROTEAM

Integrado no currículo escolar, o xadrez 
foi fundado com o objetivo de promover as 
capacidades de concentração, estratégia e 
raciocínio dos alunos. 

Os professores Tiago Barbosa e Tiago 
Marques são os responsáveis pelas aulas de 
xadrez. 

No dia 27 de dezembro, os alunos do 
Secundário de Humanidades, deslocaram-
se à Invicta, a bela cidade do Porto, para 
visitarem a exposição de Joan Miró, em 
Serralves, e para apreciarem, no Museu 
Soares dos Reis, a exposição de Amadeo 
Souza Cardoso, uma recriação da exposição 
realizada em 1916. 

On December 27th, students from the 
Humanities (Secondary) went to Invicta, 
the beautiful city of Porto to visit the 
exhibition of Joan Miró in Serralves and 
to enjoy the exhibition of Amadeo Souza 
Cardoso at the Soares dos Reis Museum, a 
recreation of the exhibition held in 1916.

Integrated in the school curriculum, 
the Chess Club was founded with the 
objective of promoting the students’ ability 
to concentrate, strategize and reason.

The teachers, Tiago Barbosa and Tiago 
Marques, are responsible for the chess 
classes.

CLUBE DE XADREZ
THE CHESS CLUB

D. José Senra,  Bispo Auxiliar
de Braga, visita o Colégio Didálvi

D. José Senra,  Auxiliary Bishop 
of Braga, visits Didálvi School

Durante a visita pastoral efetuada 
à freguesia de Alvito S. Pedro, o Bispo 
Auxiliar de Braga visitou durante a manhã 
do dia 6 de dezembro o Colégio Didálvi. 

Depois de ser recebido pelo diretor do 
Didálvi, Dr. João Alvarenga, reuniu com os 
professores onde transmitiu uma mensagem 
de valorização do trabalho, da missão 
de entrega e da enorme importância na 
transmissão de valores aos jovens. Terminou 
com uma sessão de cumprimentos.

Após a assinatura do Livro de Honra 
do Colégio onde escreveu “Bem hajam 
todos os docentes, funcionários e alunos 
que ao longo de 33 anos edificaram este 
monumento de referência para os valores 
humanistas.”, reuniu no auditório com os 
alunos.

Um homem de grande sensibilidade 
e com uma capacidade de comunicação 
extraordinária cativou os jovens presentes 

During the pastoral visit to the parish 
of Alvito S. Pedro, the Auxiliary Bishop 
of Braga visited Didálvi School during the 
morning of December 6th. 

After being received by the director of 
Didálvi, Dr. João Alvarenga, he met with the 
teachers and left a message of appreciation 

for the work, the mission of delivery and 
the enormous importance in transmitting 
values   to young people. This ended with a 
greetings session. 

After signing the Honour Book of the 
School where he wrote “I congratulate all 
the teachers, employees and students who, 
over the course of 33 years, have built this 
monument of reference for humanistic 
values.”, he met with the students in the 
auditorium. 

A man of great sensitivity and with 
an extraordinary skill for communication, 
he captivated the young people by telling 
them about his experience and appealing 
to love, solidarity and many other values   
that tend to disappear. Each value is a seed, 
which must be sown and watered in order 
to grow. The meeting ended with D. José 
Senra and the students singing “I have a 
friend who loves me”. 

falando-lhes da sua experiência e apelando 
ao amor, à solidariedade e a muitos outros 
valores que tendem a desaparecer. Cada 
valor é uma semente, que deve ser semeada 
e regada para poder crescer. O encontro 
terminou com o D. José Senra e os alunos 
a cantarem “Tenho um amigo que me ama”. 

PATINAGEM ARTÍSTICA
ARTISTIC SKATING

O Clube de Patinagem Artística do Colé-
gio Didálvi é muito dinâmico e participa em 
várias galas e testes ao longo do ano. São 
muitos os alunos federados e mais ainda os 
que trabalham para o serem. Dança, equilí-
brio, elegância e critiviadade dominam as 
coreografias criadas pela professora Olga 
Pereira, responsável pelo clube desde o 
seu início.

Durante o primeiro período os patinado-
res do Didálvi estiveram , em outubro, nos 
testes de patinagem artística em Cabeceiras 
de Basto e participaram na Gala da Associa-
ção de Patinagem do Minho, que decorreu 
em Barcelos, no dia 10 de dezembro.

The Artistic Skating Club of Didálvi 
School is very dynamic and participates 
in several galas and tests throughout the 
year. There are a lot of students who are 
federated and even more who are working 
to become federated, too. Dancing, bal-
ance, elegance and creativity dominate the 
choreography created by the teacher Olga 
Pereira, responsible for the club since its 
creation. During the first term, in October, 
the Didálvi skaters were in skating tests 
in Cabeceiras de Basto and participated in 
the Gala of the Minho Skating Association 
that took place in Barcelos, on the 10th 
December.

Os atletas do Colégio que estiveram presentes em Cabeceiras de Bastos.
The athletes of the College who were present in Cabeceiras de Bastos.



NATAL 2016 CHRISTMAS 2016
A Escola dos Sonhos The School of Dreams

Música, canto, presépios, prendas, FESTA, o Natal chegou ao Colégio no dia 14 de dezembro e continuou no dia 15.
Music, singing, nativity scenes, gifts, party, Christmas arrived at school on December 14th and continued on the 15th.

No dia 14, durante o dia realizaram-se 
os presépios para o Concurso de Presépios 
2016/2017 e as festas de turma: cantaram, 
fizeram teatrinhos, conheceram tradições 
de Natal de vários países do mundo, 
trocaram prendas, comeram chocolates... 

No dia 15, todos os alunos, professores 
e funcionários reuniram-se no Pavilhão de 
Desportos e vivenciaram, em conjunto, o 
espírito de Natal. 

A Orquestra Sinfónica do Didálvi e as 
Orquestras do 2º e 3º ciclos acompanharam 
o professor Miguel Oliveira e o Coro do 
Colégio, que cantaram várias canções 
alusivas à época. 

A escola de Ballet também subiu 
ao palco bem como os Didálvi Dancers 
enchendo o pavilhão com a magia da 
dança. Também os alunos da Acroteam 
revelaram algumas das suas acrobacias. 

Por fim, os alunos das turmas 3 e 4 do 
12º ano apresentaram o Auto de Natal. 

Os alunos assistiram ainda a dois 
vídeos: um sobre o Papa Francisco e outro 
sobre os problemas climáticos. 

On the 14th, the cribs for the 
2016/2017 Nativity Scene Contest were 
made and the class parties were held: 
students sang, performed in small plays, 
learnt about Christmas traditions from 
various countries of the world, exchanged 
gifts, ate chocolates ... 

On the 15th, all the students, teachers 
and staff met at the Sports Pavilion and, 
together, they experienced the spirit of 
Christmas. 

The Didálvi Symphony Orchestra and 
the orchestras of the 2nd and 3rd cycles 
accompanied the teacher Miguel Oliveira 
and the School Choir, who sang several 
songs allusive to this time of the year. 

The Ballet school and the Didálvi 
Dancers also went on stage filling it with 
the magic of dance. The students of the 
Acroteam have showed some of their 
acrobatics as well. 

Finally, the students of the classes 3 
and 4 of the 12th form performed a play 
about the birth of Jesus. 

The students also watched two videos: 
one about Pope Francis and the other 
about climate problems.presépios      

Mais uma vez, a criatividade fez das suas: 
durante o dia 14 de dezembro, correu por todas as 
salas, ajudando os alunos a criarem 42 presépios.

Durante a manhã, as turmas do 3º ciclo e 
secundário e, durante a tarde, as turmas o 2º 
ciclo idealizaram e montaram o seu presépio. Os 
materiais usados foram muito diversificados e 
fez-se magia...

Os presépios vencedores foram: 5º3, do 
2ºCiclo; 7º2, do 3ºCiclo, e 10º1, do Secundário.

Os alunos das turmas 3 e 4 do 12ºano, responsáveis pelo Auto de Natal, na companhia do Padre Paulo e do Diretor do Colégio, Dr. João Alvarenga.

The students of classes 3 and 4 of the 12th grade, who were responsible for the Christmas play, together with Father Paulo and the Director of the College, Dr. João Alvarenga.

5º3 7º2 10º 1



No dia 22 de dezembro, no âmbito do 
Natal Pedagógico, decorreu uma formação 
em Robótica, que consistiu na construção 
de um robot e na programação de placas 
eletrónicas com sensores de luz e de som.

O formador foi o professor Carlos Sousa, 
o programa utilizado o MBlock e os alunos 
participaram programando e construindo.

A atividade despertou grande entusias-
mo e foi o primeiro passo para novas aven-
turas neste nosso mundo eletrónico. 

On December 22nd, during the Peda-
gogical Christmas, a training course was 
held in Robotics. It consisted of the con-
struction of a robot and the programming 
of electronic boards with light and sound 
sensors.

The trainer was (teacher) Carlos Sou-
sa, the program used the MBlock and the 
students participated in programming 
and building. The activity aroused great 
enthusiasm and was the first step to new 
adventures in our electronic world.

Academia De Robótica
Robotics Academy

Literacia 3D Para quem entende o que lê! 
LITERACIA 3D é uma iniciativa da res-

ponsabilidade da Porto Editora. Este ano é a 
segunda edição e, na fase local, contou com 
90 mil participantes. O desafio é nacional 
e dirigido aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do 
Ensino Básico: Pretende-se avaliar as com-
petências dos alunos em três dimensões do 
saber: leitura, matemática e ciência.

O Colégio Didálvi participou  na literacia 

de Leitura com cerca de 100 alunos do 5º 
ano. O aluno vencedor irá representar a 
escola, na prova distrital, a realizar durante 
o segundo período.

Os alunos realizaram provas interativas 
disponibilizadas através da plataforma 
online Escola Virtual e aguardam ansiosos 
os resultados.

A Leonor Moreira representou o concelho de Barcelos e o distrito 
de Braga, na final, em Lisboa, em junho de 2016.
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