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EBS DE ARMAMAR VENCE AS SEMIFINAIS DAS OLIMPÍADAS DE QUÍMICA JUNIOR
Os nossos parabéns aos alunos da equipa vencedora - Célia Sarmento, João Monteiro e
Pedro Cruz - pela sua excelente participação. A final das olimpíadas realizar-se-á dia 4 de
Maio em Coimbra.

FESTIVAL BIBLIOFILMES
Os alunos da turma B do 6º ano (2011/12) do Agrupamento de Escolas de Armamar na Biblioteca Escolar, sob
orientação das professoras Fernanda Rocha e Célita Leitão, obtiveram o 1º lugar na categoria ‘Vídeo de Biblioteca Escolar + Vídeo musical para promover livro, leitura, poesia ou biblioteca’, no Festival BiblioFilmes.
Os nossos parabéns a todos !!

III CAMPEONATO REGIONAL DO JOGO DO 24
O III Campeonato Regional do Jogo do 24 realizou-se no dia 10 de abril na Escola Básica e Secundária
Gomes Teixeira de Armamar e contou com a participação de diversas escolas da região.
Os vencedores de cada ano foram:
> 3.º ano: Miguel Sardão (Colégio de Lamego);
> 4.º ano: Fábio (Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de Vasconcelos - Tarouca);
> 5.º ano: Mariana Moura (Colégio de Lamego);
> 6.º ano: Francisco Carvalho (Agrupamento de Escolas de Tabuaço);
> 7.º ano: José Rijo (Colégio de Lamego);
> 8.º ano: Zhanghao (Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira – Armamar);
> 9.º ano: Diogo Antunes (Colégio de Lamego).
Os vencedores de cada ciclo foram:
> 1.º ciclo: Miguel Sardão (Colégio de Lamego);
> 2.º ciclo: Mariana Moura (Colégio de Lamego);
> 3.º ciclo: Diogo Antunes (Colégio de Lamego).
Os nossos parabéns aos vencedores!

COMPAL AIR
No dia 10 de abril o nosso agrupamento participou uma vez mais na fase local do CompalAir 3x3
Basket, que este ano se realizou em Moimenta da Beira. Todos os participantes estiveram em
excelente nível, com especial destaque para a equipa do escalão de infantis masculinos (Ivo Santos,
Rafael Silva, Francisco, Rodrigo Pires e Francisco Silvério) que ganhou a competição e por isso, irá
representar a zona no regional que se disputa este ano em Lamego.

COLHEITA DE SANGUE
EBS GOMES TEIXEIRA DE ARMAMAR
18 de MAIO // 9:30H/13:00H
Público-alvo: Comunidade educativa (adultos saudáveis, com peso
igual ou superior a 50Kg e idade igual ou superior a 18 anos e inferior a
65 anos)
Promovida pela Equipa do Projeto e Federação das Associações de
Dadores de Sangue e dinamizada pelo Instituto Português do Sangue

1.ª CAMINHADA PELO CORAÇÃO
EBS GOMES TEIXEIRA DE ARMAMAR
25 de MAIO de 2013 // 9:30H
Público-alvo: Comunidade educativa
Promovida pela Equipa do Projeto Mais Saúde.
Participem!!

SARAU GÍMNICO

O Agrupamento de escolas em parceria com a Câmara Municipal de Armamar, promove uma vez mais,
no dia 29 de Maio, o Sarau Gímnico da Vila de Armamar. Esta atividade irá decorrer a partir das 20:00
horas, no pavilhão gimnodesportivo da escola, com a participação de toda a comunidade escolar e
também com a participação como entidade convidada da Fundação Manuel e Gaspar Cardoso. Todos
os interessados estão convidados a assistir este espetáculo.

DIA DO DESPORTO

No dia 7 de junho vai ser realizada a atividade do dia do desporto, com a participação de
todos os alunos e professores dos 2º e 3º ciclos do nosso agrupamento. Neste dia, que se
espera diferente e especial para todos, irá ser lançado o desafio de percorrer o caminho entre
a escola e monte de São Domingos, através de um percurso de orientação. O resto do dia irá
ser passado com atividades diversificados em São Domingos.

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
A comemoração do Dia Mundial da Criança irá decorrer no dia 3 de junho , promovida pelo 1º ciclo e Pré-escolar
e com a colaboração da Câmara Municipal de Armamar.

FEIRA DE MATEMÁTICA

A Feira de Matemática decorrerá de10 a 14 de junho na EB 1 José Manuel Durão Barroso com exposição de
jogos matemáticos. Esta atividade será desenvolvida pelo 1º ciclo e Pré-escolar, no âmbito dos respetivos
projetos integradores “A criança e o jogo” e “Aprender a brincar”.

FESTA DE FINAL DE ANO

A festa de final de ano realiza-se no dia 14 de junho. Como habitualmente os alunos apresentarão
várias atividades preparadas conjuntamente com os professores ao longo do ano letivo.
Participem !!

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

