Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira
Armamar

NEWSLETTER #10

JANEIRO/JUNHO 2015

PROJETO COMENIUS “LET A SMILE BE YOUR UMBRELLA”
Mais uma vez a nossa escola percorreu muitos quilómetros para visitar uma escola parceira do projeto
Erasmus+ “Let a smile be your umbrella”. O país que nos acolheu desta vez foi a Itália, mais
concretamente a região de Travo no norte do país onde fica a escola parceira. Este foi o penúltimo
encontro das escolas parceiras. A visita aconteceu entre os dias 18 e 22 de março. Três meninos e três
meninas do 5ºano, juntamente com três professores e a Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de
Armamar, conheceram de perto a cultura e costumes locais e conviveram com professores e alunos dos
países parceiros. O ponto alto ficou marcado com a visita a cidade de Veneza. A última viagem será no
mês de junho à TURQUIA!

CORTA-MATO CLDE VILA REAL E DOURO
Como já vem sendo tradição, os alunos da nossa escola realizaram uma excelente
prestação na actividade Corta-Mato CLDE Vila Real e Douro. A escola fez-se representar
com 50 alunos e arrecadou várias medalhas e troféus! A nível individual, brilharam a
Beatriz Pereira (5ºB), a Ana Rita (5ºC) e a Daniela Machado (5ºA), no escalão de Infantis A.
Neste escalão, na classificação colectiva, a equipa da nossa escola foi a vencedora (Daniela
Machado, Ana Rita Rodrigues, Beatriz Pereira, Soraia Duarte e Sofia Sousa)!
De destacar também o 2º lugar na classificação colectiva da equipa de Infantis B Masculinos
(Carlos Gouveia, Mauro Teixeira, Daniel Monteiro, Daniel Ferreira e Daniel Coutinho) e o 3º
lugar da equipa de Juniores Masculinos (Mário Ramalho, Francisco Martins, Damiano
Correia, Henrique Igreja, Fabrício Duarte e Gonçalo Rego)
A todos os nossos parabéns!

CAMPEONATO NACIONAL DE JOGOS MATEMÁTICOS
O Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira já nos tem habituado à sua presença na final do
Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos. Teve contudo no passado dia 6 de Março a sua
melhor prestação de sempre, com o aluno António André Teixeira do terceiro ano do Ensino
Básico a sagrar-se campeão nacional no jogo Semáforo, respeitante ao 1º ciclo, que decorrreu
na UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
A Universidade de Via Real juntou cerca de 1500 alunos de todos os ciclos de ensino, os mais
aptos nos jogos matemáticos representantes de mais 300 instituições de ensino de todo o país.
Para além do referido campeão, também o aluno Fábio Manuel Laranjeira do nono ano merece
destaque pela sua presença na fase final, representando o agrupamento no jogo Avanço
referente ao 3º ciclo.
Os nossos parabéns!

SEMANA DA LEITURA
15 A 20 DE MARÇO

Subordinada ao tema “PALAVRAS DO MUNDO”, a semana da leitura propôs este ano as
seguintes atividades:
»» Feira do livro; Apresentações de livros; Colóquios; Animações; Exposições;
Hora do conto. (Atividades decorridas nas Piscinas de Armamar)
»» Encontro com o escritor Carlos Alberto Silva (Salão dos Bombeiros)
»» Ação de formação para docentes com o escritor Carlos Alberto Silva
»» Kamishibai
»» Exposição 'Arte com livros'

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA / FASE REGIONAL - 1º PRÉMIO PARA ARMAMAR
Uma vez mais, os representantes da nossa Escola brilharam!
Desta vez, foi em Mortágua, localidade que recebeu a fase distrital da 9.ª edição do
Concurso Nacional de Leitura.
A Carolina, a Constança e o Diogo, do 3.º Ciclo, e a Beatriz, o Jorge e o Pedro,
representantes do Secundário, juntamente com mais de cento e cinquenta outros colegas
oriundos de todas as escolas do distrito de Viseu, concentraram-se na Biblioteca Municipal
de Mortágua e submeteram-se a uma prova escrita sobre as obras estudadas de Sepúlveda,
Mário de Carvalho, Andy Mulligan e Mário Zambujal.
No final foi com muito orgulho que vimos o nosso aluno Pedro Cruz subir ao palco e brilhar,
arrebatando o primeiro lugar.
Parabéns a todos os nossos alunos participantes e em especial ao Pedro, a quem
desejamos muita sorte para a fase nacional.

TEATRO “DEIXEMOS O SEXO EM PAZ”
No passado dia 15 de Abril, os alunos do 9ºano e do Ensino Secundário,
tiveram oportunidade de assistir à peça de teatro “Deixemos o Sexo em
Paz” (um divertidíssimo monólogo, da autoria do escritor italiano Dario Fo,
onde a brincar se trata muito a sério os assuntos do sexo, que ainda são
tabu), interpretado pela atriz Maria Paulos. A atividade foi organizada pelo
Projeto mais Saúde do Agrupamento, prevista no seu Plano Anual de
Atividades, no âmbito da Educação Sexual.
A avaliar pelas reações dos alunos, a atividade superou as expectativas e
revelou-se útil na desmistificação de muitos tabus relativamente ao tema
abordado.
3ª CAMINHADA PELO CORAÇÃO
16 DE MAIO

O Projeto Mais Saúde organizou pelo 3º ano consecutivo, uma Caminhada pelo coração, cujo
valor angariado reverteu integralmente a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro. A
atividade iniciou-se com um momento divertido e de descontração no recinto exterior da EBS
Gomes Teixeira de Armamar – neuróbica- seguindo-se uma caminhada de meia dúzia de
quilómetros por um percurso com uma paisagem privilegiada até à capelinha de São Cristóvão
em Arícera, com regresso ao ponto de partida onde um simpático lanche aguardava os
participantes.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “POEMAR O DOURO”
No dia 27 de maio pelas 14 horas, no salão Nobre da Câmara Municipal de
Armamar, foi apresentado o livro POEMAR O DOURO composto por poemas
realizados por diversos elementos da Comunidade Educativa de Armamar.
Terá ainda lugar uma homenagem a Fernando Couto com a entrega da "Maçã
de Ouro".
CANGURU SEM FRONTEIRAS 2015
Mais uma vez os nossos alunos mostraram, estar à altura deste concurso internacional que
decorreu simultaneamente em território nacional e em Timor-Leste, Angola, Luxemburgo e
Moçambique.
Os resultados podem ser vistos em http://www.mat.uc.pt/canguru/canguru2015
A todos os participantes os nossos parabéns!

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

No dia 1 de junho, o agrupamento assinalou o dia da criança com uma série de
atividades: realizou-se um peddy paper na vila de Armamar organizado pelo
grupo de Educação Física e o Projeto Mais Saúde organizou uma mostra de
valências da GNR e outros militares, com demonstrações com cães, minas e
armadilhas e uma apresentação sobre ordem pública.

FESTAS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO
Como habitualmente o agrupamento realizará as festas de encerramento do ano
letivo, nas seguintes datas:
JI de Aldeia de Cima e Fontelo - 19 de junho às 14h
JI de Armamar - 18 de junho às 17h
1º ciclo/AEC - 12 de junho às 13h
EBS Gomes Teixeira - 12 de junho às 16h
O convite dirige-se a todos os alunos, pais e encarregados de educação.

MARCHAS DE S. JOÃO
Pelo 2º ano consecutivo o agrupamento irá participar nas Marchas de S. João do
concelho. Subordinada ao tema ‘Autores Portugueses’ a marcha contará com a
participação de 70 figurantes.
Não percam!

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

