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OLIMPÍADAS DE INGLÊS

PALESTRA  “ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, PREVENÇÃO DA OBESIDADE”

No dia 11 de Junho vão ter lugar as V Olimpíadas de Inglês. Trata-se de um concurso de carácter educativo e pedagógico, promovido 
pelo grupo de docentes de Inglês do 1º ciclo e que tem como objetivos desenvolver o gosto pela língua inglesa e enriquecer e 
promover o trabalho realizado pelos alunos ao longo do ano letivo.

CAMPEONATO NACIONAL DE JOGOS MATEMÁTICOS

No dia 31 de Maio pelas 17.30 h realizar-se-á uma palestra sobre “Alimentação saudável, prevenção 
da obesidade” na escola sede do Agrupamento para todos os encarregados de educação, docentes e 
restante comunidade escolar. 

SARAU GÍMNICO

No dia 6 de Junho pela 20:00 horas, vai decorrer mais uma edição deste evento. Este 
ano pela primeira vez esperamos contar com a participação dos nossos encarregados 
de educação, para isso os professores do grupo de educação física disponibilizam-se 
para ajudar e orientar todos os interessados.
Organize-se e participe!!!!!

JOGO DO 24

Decorreu, no dia 17 de Abril de 2012 na Escola Básica Gomes Teixeira, em Armamar o 2º Campeonato Regional do Jogo do 24. Este 
evento que contou com a participação de várias escolas, serviu para os alunos “testarem” o seu cálculo mental com as quatro 
operações básicas, adição, subtracção, divisão e multiplicação, competindo, assim, entre eles de uma forma bastante lúdica e 
didática. 
Os nossos parabéns aos alunos vencedores do Agrupamento de Escolas da Sé, de Lamego (1º e 3º ciclo) e do Colégio de Lamego (2º 
ciclo).

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS ED. VISUAL E TECNOLÓGICA/ED. VISUAL/ ED. TECNOLÓGICA

O Departamento de Expressões do Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira de Armamar vai 
realizar uma Exposição de Trabalhos executados pelos alunos em E.V.T.,E.V. e E.T., que estará 
patente ao público durante o período das matrículas. Convidamos os Pais e Encarregados de 
Educação a visitá-la

A Final Nacional do 8º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos realizou-se a 9 de Março no Estádio 
Universitário de Coimbra. 
Os nossos parabéns aos alunos: 
André Pereira – Lumiares – 4º classificado a nível nacional no jogo Ouri/1º ciclo
Diogo Carvalho – 4º classificado a nível nacional no jogo Ouri/2º ciclo
João Gouveia – 19º Classificado a nível nacional no jogo Hexágono/3º ciclo

MOSTRA DE ARTESANATO

O Departamento de Expressões do Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira de Armamar vai realizar 
uma Mostra de Artesanato, no dia 1 de Junho, das 9 às 17 horas, com a presença de alguns artesãos 
da região e alunos da escola, a trabalharem ao vivo. Convidamos os Pais e Encarregados de 
Educação a visitá-la.  

DESPORTO ESCOLAR

O clube do desporto escolar finaliza, durante o mês de Maio, a participação  do grupo de equipa de Ténis de Mesa com encontros a 
realizar em Lamego.
O aluno António Chaves sagrou-se vice-campeão Zona Norte em iniciados masculinos no Torneio Atleta Completo - os nossos 
parabéns.
Estão também de parabéns os alunos Jorge Correia, Jorge Fonseca, Gonçalo Nogueira e Zhenghao Sun pela sua vitória no Torneio 3x3 
CompalAir, Fase Regional Norte. 


