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CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Durante o 2º período irá decorrer, no âmbito da disciplina de Filosofia, uma campanha de
solidariedade social, para ajudar as famílias carenciadas do concelho de Armamar.
Objetivos: recolher roupas (de criança e adulto) e brinquedos.
Local de entrega: biblioteca escolar da esciola sede
A distribuição dos donativos será feita pela representante do Ministério da Educação à
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).

DIABETES: SESSÕES INFORMATIVAS

A DIABETES é um dos problemas com que o Mundo hoje, infelizmente, se depara!
A pensar nisso e, sobretudo numa perspetiva de prevenção, o Projeto Mais Saúde
do Agrupamento Gomes Teixeira de Armamar, em parceria com o Centro de Saúde
de Armamar, prevê uma série de sessões informativas, dirigida a Docentes,
Assistentes Operacionais e restante Comunidade Educativa, já a decorrer no 2.º
período.

CAMPANHA DE RECOLHA DE SANGUE

Durante o 2.º período, a comunidade educativa do Agrupamento Gomes Teixeira de Armamar,
poderá contar com um momento de grande espírito de solidariedade e altruísmo…. uma CAMPANHA
DE RECOLHA DE SANGUE E SENSIBILIZADÇÃO PARA A DÁDIVA DE SANGUE/MEDULA. A ação será
promovida pela Equipa do Projeto Mais Saúde e dinamizada pela Federação das Associações de
Dadores de Sangue - PORTUGAL – FAS!

CARNAVAL
As crianças do pré – escolar de Armamar em colaboração com os idosos da Fundação Gaspar
Manuel Cardoso, irão abrilhantar as ruas de Armamar, no dia 8 de fevereiro de 2013, com o já
tradicional cortejo de carnaval.

SEMANA DA LEITURA
1 a 15 de março

Subordinada ao tema “MAR”, a semana da leitura propõe este ano as seguintes
atividades:
•Feira do Livro de 11 a 14 na escola sede;
•Espetáculo “Biblioteca Viva” no dia 11 de março, das 12:00h as 15:30h, no
espaço da feira do livro;
•Palestra sobre o monte de S. Domingos pelo Dr. Manuel Igreja (local a designar);
•Palestra “Arte com Livros”, na biblioteca da EBSGT, dinamizada pela professora
Carla Cabral.
•Leituras em sala de aula por familiares, professores, alunos e assistentes operacionais;
•Leituras por professores, no espaço da feira do livro, para os mais pequenos;
•Participação no concurso nacional “Eu escrevo” (todos os ciclos de ensino).

SEMANA DA INTERNET SEGURA
Comemoração do dia da internet segura, este ano subordinado ao tema “direitos e deveres na internet”.
Para mais informações consulte a página da biblioteca escolar :
http://be.aegomesteixeira-armamar.com

DESPORTO ESCOLAR

Parabéns ao grupo do Desporto Escolar de Atividades Rítmicas Expressivas, pelo segundo
lugar obtido no 1º Encontro CLDE Vila Real e Douro, no sábado, dia 2 de fevereiro, onde
atuou com os grupos/equipas do AE de Santa Marta de Penaguião, AE de Mesão Frio e EPDR
do Rodo.

AGRUPAMENTO EM LINHA
http://www.eb23-armamar.rcts.pt
http://be.aegomesteixeira-armamar.com
http://osabordasletras.blogspot.pt

