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WORKSHOP “ALUNOS EM AÇÃO - COMO ESTUDAR COM EFICIÊNCIA.”

MURAL DA TOLERÂNCIA

Algumas turmas dos Jardins de Infância e Escola Básica José Manuel Durão Barroso participam 
no Projeto Bios-Segredos-Projeto com Escolas 2012/2013 do Museu do Douro, com o objetivo 
de adquirir conhecimentos com base nas relações de construção entre indivíduos e a paisagem 
envolvente.

As festas de Natal nos estabelecimentos do Agrupamento de Escolas de Armamar realizam-se  
no dia 14 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.

EBS GOMES TEIXEIRA DE ARMAMAR
OUTUBRO/NOVEMBRO 
Público-alvo: Alunos dos 2.º/3.º Ciclos e Secundário

Conscientes da importância do saber estudar para o sucesso 
educativo, as Coordenadoras Pedagógicas serão as dinamiza-
doras das várias sessões que decorrerão entre outubro e 
novembro. Pretendem, através de uma metodologia ativa, 
envolver a participação dos participantes, criar uma 
envolvência de proximidade e colocar os alunos à vontade 
para que participem bastante e aprendam ainda mais com 
técnicas eficazes de estudo. 

PROJETOS DE LEITURA

EBS GOMES TEIXEIRA DE ARMAMAR  
16 de novembro
Público-alvo: Comunidade educativa

A Equipa do Projeto + Saúde convida todos os elementos da comunidade educativa a deixarem a sua 
“marca” no Mural com uma frase ou com um desenho que melhor expresse o significado de “tolerância”, 
num mundo cada vez “mais intolerante”!  
Contribui para um mundo melhor! Participa e muda mentalidades!

PROJETO SOBE: SAÚDE ORAL BIBLIOTECAS ESCOLARES

Este projeto pretende consciencializar as famílias para a importância da saúde oral e 
fazer prevenção junto das crianças de uma forma lúcida e associada à leitura. Saiba mais 
sobre este projeto em:  http://www.sobe.pt
Durante o mês de novembro será agendada uma sessão de sensibilização para Encarrega-
dos de Educação sobre a importância da saúde oral promovida pela Biblioteca Escolar e o 
Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno do Agrupamento. 
Contamos com a sua presença.

Tendo consciência da importância da leitura desde muito cedo, o nosso agrupamento está, pelo quarto 
ano consecutivo, a desenvolver projetos de leitura no âmbito do Plano Nacional de Leitura (PNL) no 
pré-escolar e primeiro ciclo.
Para que estes projetos tenham os resultados esperados é fundamental que as famílias se envolvam e 
colaborem com a escola na criação de hábitos de leitura nas crianças.
Projeto Leitura em Vai e Vem: 
Destinado a alunos do pré-escolar e famílias.
Projeto Já Sei Ler: 
Destinado a alunos do primeiro ciclo e famílias.

Informe-se junto da educadora ou professor do(a) seu/sua educando(a).

CONCURSO “EU SEI O QUE É O HIV-SIDA, E TU?”

EBS GOMES TEIXEIRA DE ARMAMAR
30 de novembro 
Público-alvo: Alunos dos 2.º/3.º ciclo e Secundário

A Equipa do Projeto + Saúde convida todos os alunos a participarem ativamente no concurso que terá lugar 
na sala do GIAA, no final do mês de novembro. O regulamento será divulgado em breve.

SEMINÁRIO “COMO AJUDAR E PROMOVER O ESTUDO – ESTRATÉGIAS PARA PAIS e ENCARREGADOS de EdDUCAÇÃO”

EBS GOMES TEIXEIRA DE ARMAMAR
7 de novembro, 4.ªfeira, 14:30H 
Público-alvo: PAIS/EE

Tem como objectivos:* conhecer as estratégias potenciadoras de estudo autónomo* Saber como promover um estudo eficaz* Identificar 
estratégias para auxiliar nos estudos dos filhos
O DR. RENATO PAIVA será o formador convidado. É autor dos livros “SOS – Tenho de passar de ano” e “Ensina o teu filho a  estudar”. É 
consultor pedagógico de várias instituições de ensino, formador de professores, e colaborador regular na imprensa escrita e televisiva. É 
licenciado em educação pela Escola Superior de Educação de Setúbal, especialista e mestre em Multimédia na Educação pela Universidade 
de Aveiro.  Executa coaching de alto rendimento escolar e dá apoio terapêutico-pedagógico a crianças e adolescentes com dificuldades de 
aprendizagem.

MUSEU DO DOURO: PROJETO BIOS-SEGREDOS -PROJETO COM ESCOLAS 2012/2013

DESPORTO ESCOLAR

FESTA DE NATAL

No dia 6 de dezembro estará, no nosso agrupamento, o escritor e ilustrador Pedro Seromenho. Se 
desejar, poderá assistir às sessões, nas quais serão feitas ilustrações pelo autor e serão dados autógra-
fos aos alunos ou familiares que adquirirem os seus livros (já à venda nas duas Bibliotecas Escolares).
Os seus livros têm estado a ser trabalhados com os alunos do Pré-escolar e 1º ciclo na Hora do Conto 
ou em contexto de sala de aula. 

SESSÃO COM O ESCRITOR PEDRO SEROMENHO

A equipa do desporto escolar promove, no dia 16 de dezembro, o tradicional corta-mato da 
escola. Esta atividade decorre a partir das 10:45, no campo de jogos da escola, com a partici-
pação de todos alunos inscritos. Contará, uma vez mais, com uma prova para professores. 
Participa!! 

http://www.eb23-armamar.rcts.pt

http://be.aegomesteixeira-armamar.com

http://osabordasletras.blogspot.pt

AGRUPAMENTO EM LINHA

O nosso agrupamento coordena o projeto europeu multilateral – “In Nature: For Body and 
Soul” que também envolve professores e alunos de escolas parceiras da Alemanha, Bulgária, 
Espanha, Lituânia, Letónia, Itália e Roménia.
A primeira reunião de trabalho decorreu na Lituânia e o projeto desenvolver-se-á nos 
próximos dois anos letivos. 

PROJETO COMENIUS: “IN NATURE: FOR BODY AND SOUL”


