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DESPORTO ESCOLAR



Oito 

modalidades 

diferentes, 

em vários 

escalões



FUTSAL



Natação

Dança

Ténis

Ténis de mesa

Voleibol

Multiatividades

(Orientação, 

escalada, slide, 

rappel, atividades 

da natureza, etc.)



EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE



Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família



No bufete da ESLA há sandes e sumos de pacote 

como em qualquer escola. Mas… há também 

hambúrgueres e tostas de atum e frango, 

muitas saladas, fruta da época e sumos de

laranja, maça, cenoura e beterraba.



Nos espaços exteriores temos campos de 

futebol, mas também flores e legumes!



As visitas de estudo são frequentes.

Além disso, a escola tem uma parceria com o AIRC (Almancil 
International Rotary Club) graças à qual, alunos podem frequentar 
campos de férias gratuitos em vários países europeus (Alemanha, 
Áustria, Suíça, Itália, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Holanda …)



Arte na rua: exposição de trabalhos dos alunos de Artes Visuais



Professores e alunos podem colaborar em projetos 

ligados a áreas muito diferentes: astronomia, ciências, 



Jornal escolar, língua francesa, língua alemã …



Na ESLA não há só aulas, mas… 

também há aulas e… condições 

para os alunos aprenderem. 

Por exemplo: há uma grande 

variedade de apoios.



MatSucesso

Física e Química para Todos

Estes apoios consistem em aulas 

semanais em pequenos grupos e 

destinam-se a esclarecer dúvidas e 

ajudar individualmente cada aluno a 

superar as dificuldades.



Consultório da Matemática:

espaço onde os alunos podem 

esclarecer dúvidas, estudar, 

resolver exames e explorar 

software matemático, sempre 

com o apoio de um professor. 

As “consultas” duram o tempo 

que o aluno quiser e decorrem 

entre as 8.30h e as 17.00h.



Apoio aos exames nacionais:

(no 11º e 12º anos) 
Todas as disciplinas com exame 
nacional dispõem de uma aula 

semanal destinada à 
preparação dos alunos. 



Na Biblioteca e na Sala de Estudo, além de livros e
computadores, há professores de diversas disciplinas
que podem esclarecer dúvidas aos alunos e orientá-los
no estudo.



Na ESLA estudam-se várias línguas estrangeiras, 
além do Inglês: Mandarim, Latim, Francês, 
Alemão e Grego.



Uma vez por semana, nas aulas de Português e
Inglês as turmas são divididas em duas:
enquanto metade da turma tem Português a
outra metade tem Inglês. Com menos alunos é
mais fácil treinar a oralidade e superar as
dificuldades.



Na ESLA há tudo isto e muito mais. 

Vem descobrir por ti próprio!

www.esla.edu.pt

Obrigado!

http://www.esla.edu.pt/

