
N.6Í6Í.6t-

Deixsr o cinemtr
pqrq melhoror qs notss

- opinom olunol dcr Eecolcr Secundório "foslnc tochel"
<Nesle segundo período levantei mais as minhas notas, porque além do meu esÍorço pes-

soal deixei de brincar e de Írequentar muito ss cinerïíasD - assim afirmou Joaquina Valentim Fires,
estudante da Escola Secundária <Josina Macheb,, em Maputo. onlem contâctsda pefa nossa Re-
portagem.

OZóR|O AFONSO, {15 anos, sstu-
dante da Escota Secundãria Josina
Machel 7.^ classe) Neste se-
gundo perfodo. os meus estudos cor
reram bem. Manteve as notas do
primeiro. lsto se deve aü grancle
esforço, que sempre tenho feito.

Comparando ao primeiro período
como disse. as notas qua.se são âs
mesmas; posso dizer que trve um
melhor aproveitamento.

GERONIMO JOAOUIM,  t Í5  anos,
iamkÉm estudante da Escola Secun-
dária Joslna Machel" - 7." ciasse)
No meu caso parricular, nesie seEun-
do período t ive diÍ iculdarje nas Cis-
cipl inas de História e Inglés, moti-
vada pelo facto de no primeiro nãr)
termos professores neetas ciisci-
p l inas.

Apenas consegui t i rar posi i ivas
naquelas d, iscipl inas que t ivemcs
professores. Contudo, nê$ip período
levantei as minhas notag em relaÇão
ao primeiro. lsto porque tentei esfor-
Çar-me muito e tive apoic de cutros
colegas.

CASIMIRO RISENE BEBÉ,  í18 anos,
estudante da Escora Secundária Josi-
na Machel - I  classe) - Posse d1261'

que os dois oenoclos fcrarn, para
mim, normais no ede diz raspeito
ao aproveitamento pe'iagógico. Nãc
tive muitas diffcuiJaties

JULIETA MARGARIDA FERNANDO
HIBEIRO, 0a anos,  7 . '  c lasse)
para mim foi muito fáci l  assimilâr as
matórias neste segunds período. Três
um bom aproveitamento pedagógico
por exemplo, na Ouínrica e. na Mate-
mática tive doze.

Maiorirariamente. as min63" notas

varianr entre 12 e 13 valores. Neste
período as minhas notas melhoraram
up ;elacão âo primeiro. Egüudei mui-
to. Nests período delxei de brincar
rnuito como acontecia no pilmeiro,

JOAOUINA VALENTIM PIRES, (16
anos de idade, 7." classe) * Bern,
neste segundo período levantei mais
as minhas notas porgue estudei
rnuito e deixei de brincar e de fre-
quentar cinemas coÍÌ1o, por exem-
plo, fazia no primelro período.

lsto não quer dizer Qug nô primeiro
período, as minhas notas Íossem
baixas, Elas Íoram boas. mas não se
podem comparar com 'as gue tenho
neste período. Espero que. no ter-
ceiro, vanha s dar continuidade ao
bom ri tmo gue iá at ingi.

DANIEL BEMBELE. (49 anos, en'
carrcgado de educação e trabalhedor
do Hotel Giragsol, residente no Bair-
ro Infulene) - Tenho acompanhado
os trabalhos do meu íilho Que estuda
nâ 9." classe. Ele é bom. Tanto nes-
te como no primeiro período tern
aprerent8do bons trabalhos. Portan-
to. tudo Ìcva'me a cf6r que nesre
ano, sôm dúvida, passará de clâsse.
se.
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