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DESCOBRIR EM CONJUNTO!

PROJETO COMENIUS  “LET A  SMILE BE YOUR UMBRELLA”

Todos juntos vamos descobrir caminhos e soluções…
Para isso irão ser afixados problemas da quinzena na Escola Básica José Manuel Durão Barroso para 
todos os anos de escolaridade. Contamos contigo. Boas soluções valem pontos… e no final do ano 
quem tiver mais pontos … poderá ter uma surpresa. Prepara todos lá em casa e mãos à obra!

DESCOBRIR O DOURO // PROJETO BIOS - CARTAS 2013/2014

As turmas que participam neste projeto promovido pelo Museu do Douro 
gostariam de contar com a participação de toda a comunidade.
Participar é muito fácil; apenas é necessário enviar histórias, acontecimentos, 
descrição de lugares mágicos,  notícias interessantes, curiosidades, ligadas à tua 
terra ou ao Douro e às suas gentes. Esperamos a colaboração de todos. 

 

Iniciou-se neste ano um novo Projeto Comenius Multilateral “Let a  Smile Be Your Umbrella”. Lá diz o velho 
ditado que “rir é o melhor remédio”. O riso é uma forma de linguagem que todas as pessoas conhecem e 
dominam. É universal e contagiante. Com este projeto vamos fazer as nossas vidas o mais divertido possível 
e construir uma ponte para a amizade através do riso. Ainda que oriundos de culturas e países 
diferentes,vamos unir-nos socialmente porque “sorrir” é transversal a todas as culturas.  Próxima visita ao 
Reino Unido (Liverpool) de 24 a 27 de novembro.

Visite a página www.letasmilebeyourumbrella.com

SESSÃO INFORMATIVA:  “ANTIBIÓTICOS…SIM OU NÃO?”

EBS GOMES TEIXEIRA DE ARMAMAR
Janeiro de 2013 (data a agendar)
Público-alvo: Comunidade educativa 

Promovida pela Equipa do Projeto Mais Saúde e  dinamizada com a colaboração da 
Dra. Marlene Lúcio (farmacêutica)

 Toda a comunidade escolar no geral e a nossa escola em particular teve a honra de receber as oito 
escolas parceiras do projeto Comenius “In Nature: for Body and Soul”, entre os dias 16 e 20 do 
passado mês de outubro, projeto este para o biénio 2012-2014  e que envolve escolas da Bulgária, 
Espanha, Roménia,  Alemanha,  Lituânia, Letónia,  Itália e Portugal.
Durante o referido período, alunos, professores e famílias dos alunos que acolheram alunos 
estrangeiros, estiveram em contacto direto com outras culturas, interagiram e partilharam 
experiências em atividades variadas, quer na escola, quer na região do Douro que os nossos visitantes 
tanto apreciaram. 
Cabe aqui salientar o precioso apoio da Câmara Municipal de Armamar que desde cedo expressou 
vontade de, em parceria com a nossa escola, abraçar este projeto, assim como da Associação dos 
Jograis de Gojim que nos acolheu e agraciou com uma mostra do melhor que há na nossa região.

VISITA “COMENIUS” À NOSSA ESCOLA

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

http://be.aegomesteixeira-armamar.com

http://osabordasletras.blogspot.pt

AGRUPAMENTO EM LINHA

EBS GOMES TEIXEIRA DE ARMAMAR
27 de novembro de 2013 // 14:30H/15:30H
Público-alvo: Comunidade educativa 

Promovida pela Equipa do Projeto Mais Saúde e  dinamizada com a colaboração dos 
Serviços de Orientação e Psicologia do Agrupamento (Psicóloga Helena Pinto)

SESSÃO INFORMATIVA: “HIGIENE DO SONO/REDES SOCIAIS”

2ª COLHEITA DE SANGUE

EBS GOMES TEIXEIRA DE ARMAMAR
07 de dezembro(Sábado) // 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

FESTA DE NATAL

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.

ASSISTENTE COMENIUS DA ROMÉNIA NO NOSSO AGRUPAMENTO

O nosso Agrupamento recebe durante 35 semanas o Assistente Comenius, Andrei Duminica, oriundo da Roménia. A sua presença 
tem como objetivo proporcionar-lhe a possibilidade de reforçar a qualidade e a dimensão Europeia no processo ensino-
aprendizagem, de enriquecer os seus conhecimentos de línguas estrangeiras, de outros países europeus e de outros sistemas de 
ensino, bem como de melhorar as suas competências pedagógicas.
Ao longo do ano irá participar em diversas atividades, colaborando e interagindo com a comunidade escolar, numa partilha cultural 
mútua.


