
Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira  
Armamar

NEWSLETTER #03
FEVEREIRO 2012

SEMANA DA LEITURA

EXPOSIÇÃO “ARTE+PAISAGEM+CULTURA” 

À semelhança de anos anteriores, a Semana da Leitura irá decorrer de 5 a 9 de 
Março . 
Atividades:
 - Feira do Livro aberta ao público: dias 7, 8 e 9 de março.
- Ação de sensibilização “A Importância da Leitura” para encarregados de 
educação: dia 7 de março na Biblioteca Escolar.
- Convite à Leitura – Convidam-se os encarregados de educação a irem ler às salas 
dos seus educandos (devem contactar o professor titular de turma ou diretor de 
turma para agendar data): durante o mês de março.

DESFILE DE CARNAVAL

Olhar a paisagem, a arte, a memória, ao mesmo tempo colher momentos e registá-los foi  o 
trabalho desenvolvido pelos alunos do sétimo ano nas disciplinas de Educação Visual, Geografia e 
História. Convidámo-lo a ver o resultado desta actividade numa exposição que decorrerá na escola 
sede de 27 de fevereiro a 2 de março. 

CANGURU MATEMÁTICO SEM FRONTEIRAS 2012

Uma vez mais o agrupamento irá participar na prova “Canguru Matemático sem Fronteiras”. 
Esta prova destina-se a alunos do 2ºao 9º ano de escolaridade. Irá ser feita uma pré-seleção de alunos 
em cada turma. A final nacional irá decorrer no dia 15 de Março de 2012.
Obtenha mais informações em http://www.mat.uc.pt/canguru.

TESTES INTERMÉDIOS

Os testes intermédios realizam-se na nossa escola desde 2008. Este ano não é exceção.
No dia 28 de Fevereiro irá decorrer a primeira aplicação destes testes que visam aferir o desempenho dos alunos por referência a 
padrões de âmbito nacional. Cabe à disciplina de Geografia do 9º ano dar início a este projeto. Segue-se Matemática do 8ºano no dia 
seguinte. Obtenha o calendário das aplicações e mais informações em http://www.gave.min-edu.pt/np3/9.html.
 

DESPORTO ESCOLAR

O clube do desporto escolar promove e participa durante o mês de Fevereiro e Março em várias actividades, sendo elas:
- Durante o mês de Fevereiro irá ser realizada a fase de escola do Mega Atleta.
- Dia 5 de Março participa na fase CLDE (em Vila Real) dos Mega Atleta
- Dia do Desporto, a realizar pela segunda vez na nossa escola e que engloba uma prova de orientação da parte da manhã e na parte 
da tarde vai ser realizado o torneio 3x3 CompalAir (Basquetebol).
- Dia 20 de Março participação na fase CLDE (em Lamego) do 3x3 CompalAir . 
Organiza-te e participa!!!!!

Os diversos desfiles de Carnaval irão decorrer como habitualmente nas localidades  que albergam as escolas 
do agrupamento, durante o dia 17 de fevereiro, sexta-feira.
Bom Carnaval!

ACÇÃO ”SOS POUPAR”

Vai realizar-se, no próximo dia 29 de fevereiro, na EB Gomes Teixeira de Armamar, pelas 14:30H, a acção “ SOS POUPAR”, prevista 
no Plano Anual de Atividades, proposta pelo Projeto mais Saúde do Agrupamento e dinamizada pelo Dr. Duarte da ESCOPAL, dirigida 
a toda a comunidade educativa. A sua presença é importante, tendo em conta a actual situação económica do país e das famílias! 
Contamos consigo.  
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