Atividades escolares de caráter formativo
Terça, 04 Junho 2019 14:59

Nos próximos dias, aproximando-se a conclusão do ano letivo, desenvolvem-se na escola
atividades escolares de caráter formativo, substituindo no dia 5 de junho e 7 de junho as
atividades letivas, conforme as informações e programa que se anexa.

No dia 5 de junho, na Escola Básica e Secundária Gomes Teixeira, ao longo do dia poderá
visitar exposições, assistir a eventos desportivos e artísticos e partilhar momentos de convívio
com toda a comunidade escolar.

No dia 7 de junho, o dia será de uma Caminhada Saudável dos alunos do 5º ao 12º ano,
sendo cada turma acompanhada por docentes e não docentes, da escola até ao Monte de S.
Domingos, em Fontelo, onde se fará uma refeição ligeira e se partilharão momentos de
convívio com jogos tradicionais. A atividade será acompanhada pelos Bombeiros Voluntários
de Armamar. Os alunos devem trazer roupa e calçado confortável, boné/chapéu e água.
Poderão trazer uma pequena merenda, ou adquirir a senha habitual da refeição escolar, que
nesse dia será constituída por duas sandes com carne e peça de fruta. À tarde, os transportes
escolares recolhem os alunos no Monte de S. Domingos.

No dia 14 de junho, o ano letivo encerrará com o espetáculo de artes performativas - teatro,
dança, música - "Os Loucos Anos 20", dinamizado pelo Clube/Oficina de Teatro e Grupo de
Danças Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar, inserido no Projeto Inovador de Combate
ao Insucesso do Município de Armamar e com a participação da Banda dos Bombeiros
Voluntários de Armamar e outros membros da comunidade. Antes, poderá ainda visitar a
exposição " Planeta Azul...Até quando?" e deliciar-se com petiscos, numa atividade de
angariação de fundos dos alunos finalistas de 2019-2020. Esperamos por si!

Aproveitamos ainda esta oportunidade para agradecer a todos os Pais e Encarregados de
Educação que ao longo do ano se empenharam para com a Escola promover a formação e o
sucesso escolar dos nossos jovens. Até breve!

A Diretora: Cristina Mexia
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