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DIA MUNDIAL DA LUTA CONTRA A SIDA

LEITURA A PAR

PROJETO COMENIUS  “LET A  SMILE BE YOUR UMBRELLA”

O projeto europeu Comenius, agora denominado Erasmus+, "Let a smile be your umbrella", concluiu com 
sucesso o seu primeiro ano com as visitas aos parceiros de Itália, Reino Unido, Portugal e Noruega. Iniciou-
se agora o segundo ano, que abre com a visita ao país parceiro de Espanha. Brevemente, dois professores 
e 4 alunos do 7º ano irão viajar até à ilha da Gran Canária nos dias 6 a 9 de novembro. 

Visitem a página www.letasmilebeyourumbrella.com

DIA DA ALIMENTAÇÃO
MOSTRA DE SOPAS REGIONAIS 

DIA MUNDIAL DO NÃO FUMADOR
CONCURSO DE T-SHIRTS

EBS GOMES TEIXEIRA DE ARMAMAR
17 de novembro de 2014 
Público-alvo: Alunos do ensino básico e secundário

Promovida pela Equipa do Projeto Mais Saúde 

http://aegomesteixeira-armamar.com/

http://be.aegomesteixeira-armamar.com

http://osabordasletras.blogspot.pt

AGRUPAMENTO EM LINHA

O Dia Internacional dos Direitos Humanos é celebrado anualmente no dia 10 de Dezem-
bro. A data visa homenagear o empenho e dedicação de todos os cidadãos defensores 
dos direitos humanos e pôr um fim a todos os tipos de discriminação, promovendo a 
igualdade entre todos. A equipa da Biblioteca da Escola, à semelhança do ano passado, 
vai comemorar a efeméride no dia 11 de Dezembro, com um conjunto de atividades 
sobre a importância da existência de organizações internacionais na defesa dos 
direitos humanos, com a realização de duas palestras, uma na parte da manhã da 
Amnistia Internacional e outra na parte da tarde da ADDHU (Associação de Defesa dos 
Direitos Humanos). Serão expostos cartazes na biblioteca com a identificação dos 
direitos humanos como forma de conhecer a Carta Universal de Direitos Humanos. Será 
ainda elaborado um mural de postais alusivos à temática e projetados alguns filmes. 

DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS

POEMAR

Procurando incentivar, nos alunos e na restante comunidade educativa, o 
gosto pela poesia, e pelas mais variadas linguagens e expressões poéticas, 
a Equipa da Biblioteca Escolar promove a iniciativa “POEMAR”. 
POEMAR é um projeto que serve para celebrar a poesia e uma terra que é 
poema. 
. Livro de poesia, escrito pela comunidade educativa;
. Colóquio sobre Poesia;
. Homenagem a um Poeta.

FESTA DE NATAL

FEIRA DA MAÇÃ DE ARMAMAR 2014

As festas de Natal nos estabelecimentos do Agrupamento de Escolas de Armamar 
realizam-se  no dia 17 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.

DIA INTERNACIONAL DA FILOSOFIA: EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS

Desde o ano de 2002 que a UNESCO instituiu a celebração do Dia Internacional da Filosofia na terceira quinta-feira do mês de Novem-
bro de cada ano. Salienta-se na comemoração desta data a importância que a reflexão e o questionamento filosóficos assumem para 
o diálogo entre os povos, onde cada um se deverá sentir livre de participar, contribuindo para a progressiva tomada de consciência 
da nossa condição humana. Assim, e à semelhança do ano passado, irá decorrer na Biblioteca da nossa Escola, no dia 20 de novembro 
uma exposição de trabalhos desenvolvidos pelos alunos do 10.º ano e 11.º ano. As temáticas sugeridas pelo professor, para este ano 
foram, Áreas de Intervenção do Questionamento Filosófico (10.º); Filósofos Portugueses e Filosofia no Feminino (11.º). A exposição 
está direcionada a toda a comunidade escolar. Aparece.  

EBS GOMES TEIXEIRA DE ARMAMAR
16 de outubro de 2014 // 12:00H/13:50H
Público-alvo: Pessoal docente e não-docente

Promovida pela Equipa do Projeto Mais Saúde e  dinamizada com a colaboração dos 
restaurantes e pastelarias locais.

IGREJA MATRIZ DE ARMAMAR
1 de dezembro de 2014 
Público-alvo: Comunidade educativo

Atividade: LAÇO HUMANO GIGANTE

Promovida pela Equipa do Projeto Mais Saúde 

Os alunos do 2.º ano estão a desenvolver um projeto extraordinário! 
Todos os dias, durante oito semanas, leem para os seus pais os livros das suas 
preferências. E todos partilham e se deleitam com muitos minutos de afetos e de 
aprendizagens.  

Como já vem sendo tradição, realizar-se-á na última semana de aulas o Corta-Mato Escolar. 
Esta actividade terá como principais objectivos melhorar a prestação motora dos alunos ao 
nível da corrida de resistência, bem como promover a cooperação/convívio com os colegas, 
realçando sempre a importância do respeito pelas regras pelo Fair-Play.  
Os 6 primeiros alunos de cada escalão/género, irão representar o Agrupamento na fase 
CLDE Vila Real e Douro (Coordenação Local do Desporto escolar de Vila Real e Douro). 

Já teve início o Torneio inter turmas de Futsal para os alunos do 2º ciclo, estando a 
decorrer de forma bastante competitiva e saudável. 
Ainda no decorrer no 1º período terá início o Torneio inter turmas para o 3º ciclo e 
secundário.
Saudações Desportivas! 

O nosso agrupamento esteve,  mais uma vez, presente na Feira da Maçã 
de Armamar que se realizou nos dias 25, 26 e 27 de Outubro.

Parabéns a todos os participantes!

CORTA MATO

FUTSAL 


