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A aluna Eva Luz conquistou o 2.º melhor resultado nacional 

 

O DELF SCOLAIRE 2015 foi, mais uma vez, um enorme sucesso para a nossa escola!  

Os alunos do 9.º ano do passado ano letivo, que participaram no projeto DELF SCOLAIRE 2015 no mês 
de maio, obtiveram resultados que mereceram o amplo reconhecimento de várias instituições, deixando 
orgulhosa a escola que tão exemplarmente representaram e dignificaram, bem como a professora de 
Francês responsável pelo projeto, Madalena Santos.  

Saliente-se particularmente o caso da aluna Eva Nobre da Luz que conseguiu o segundo melhor 
resultado nacional (99%), facto que mereceu o louvor e a atribuição de um prémio por parte da 
Associação Portuguesa de Professores de Francês. 

A entrega de diplomas terá lugar no próximo dia 10 de dezembro, na Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares - Direção de Serviços da Região Centro, contando com a participação da 
Dr.ª Cristina Oliveira, Delegada Regional de Educação do Centro (DGESTE), da Dr.ª Anne Ricordel, 
Adida de Cooperação Educativa da Embaixada de França, em Portugal, e da Dr.ª Amina Mazouza, 
Diretora da Alliance Française de Coimbra além das Direções das escolas participantes e respetivos 
professores de Francês.  

Também a nossa escola irá manifestar formalmente esse reconhecimento pelo mérito alcançado, 
conferindo-lhe visibilidade através de uma cerimónia de entrega de diplomas e de um prémio à aluna Eva 
Nobre da Luz, que terá lugar nesta escola no dia 17 de Dezembro, por ocasião da Festa de Natal.  

Note-se que os alunos conquistaram o nível de proficiência linguística A2, no âmbito do Quadro Europeu 
Comum de Referência para as Línguas, o que lhes conferiu um Diploma de Estudos em Língua 
Francesa. 

Parabéns aos participantes! 

Alunos participantes   Resultados (%) 
Beatriz Cruz Cordeiro 76,5 
Diogo Almeida Boiça 78 
Eva Nobre da Luz 99 
Francisco Emanuel Azenha de Jesus Cabral 88,5 
Júlio São José da Silva Oliveira 73,5 
Leonardo Paulo Lucas Rama 85,5 
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