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CORTA MATO - FASE de ESCOLA

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS 

A equipa do desporto escolar promove mais uma vez no dia 16 de Dezembro, o tradicional corta mato da EB Gomes Teixeira. Esta 
actividade decorre a partir das 10:45, no campo de jogos da escola, com a participação de todos alunos inscritos e este ano pela 
primeira vez com uma prova para professores. Participa!! 

FESTA DE NATAL

A partir de dia 20 de Dezembro venha ver os trabalhos realizados pelos alunos, durante o primeiro 
período, no âmbito da disciplina de Educação Visual. Não perca! 

JOGOS MATEMÁTICOS

O nosso agrupamento uma vez mais participa no Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos. A final 
nacional terá lugar a 9 de Março de 2012, no Estádio Universitário de Coimbra. Os alunos já trabalham 
no apuramento dos representantes de cada ciclo/jogo.
Informações sobre o campeonato, sobre regras e estratégias de cada jogo ou mesmo o download de 
tabuleiros, disponível em http://cnjm.com.pt

PROVAS INTERMÉDIAS/EXAMES NACIONAIS

Vai realizar-se, no próximo dia 09 de Janeiro, pelas 09:30 H, uma sessão de esclarecimento     “Provas Intermédias/Exames Nacionais 
11/12”, dinamizada pela Coordenação Pedagógica dos 2.º e 3.º Ciclos, para Encarregados de Educação dos 6.º, 8,º e 9.º anos. A sua 
presença é importante para o sucesso escolar do seu educando! 

A ESCOLA EM LINHA

VENHA CONHECER MELHOR A ESCOLA ! VISITE A NOSSA PÁGINA ! 
Encontra informações, trabalhos e registos de actividades! Em www.eb23-armamar.rcts.pt
Visite também a página da Biblioteca Escolar em  http://be.aegomesteixeira-armamar.com e fique a saber mais sobre as atividades, 
concursos, recursos educativos, jogos didáticos e muito mais. Poderá também  pesquisar no  catálogo on-line.
No blogue da BE pode encontrar trabalhos, relacionados com a leitura e a escrita, desenvolvidos pelos alunos do agrupamento - 
http://osabordasletras.blogspot.com/

As Festas de Natal nos estabelecimentos do Agrupamento de Escolas de Armamar realizam-
se  nos dias 15 e 16 de Dezembro.  Como habitualmente os alunos apresentarão várias 
atividades preparadas conjuntamente com os professores ao longo do primeiro período. 
Apela-se à comunidade educativa que compareça. 

ÁRVORES DE NATAL 

No âmbito da disciplina de Educação Tecnológica, os alunos realizaram árvores de natal 
a partir da reciclagerm de materiais. Venha ver! 


