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ATIVIDADES

EDITORIAL

A Associação de Estudantes vai, com o apoio do GAAF,

É Carnaval, e estão as ruas cheias

entre as 15h00 e as 17h45. As turmas que quiserem

realizar uma Festa de Carnaval, no dia 9 de fevereiro,

participar na festa poderão ser acompanhadas pelos

É carnaval, e estão as ruas cheias
De gente que conserva a sensação,
Tenho intenções, pensamento, ideias,
Mas não posso ter máscara nem pão.

respetivos professores e os alunos que o desejarem
podem vir mascarados para as aulas, desde que a sua
identidade não esteja comprometida e sejam facilmente
reconhecidos pelos respetivos docentes.
A atividade “Violência no Namoro”, promovida pelo GAAF,
não se realizará, já que esta temática faz parte integrante

Esta gente é igual, eu sou diverso –

do programa PRESSE, em desenvolvimento.

Mesmo entre os poetas não me aceitariam.

No dia 16 de fevereiro, as turmas do 8º, 9º, 11º A e B,

Às vezes nem sequer ponho isto em verso

TAGD1, TDG1 e CEF AC, assistirão à peça de teatro

E o que digo, eles nunca assim diriam.

“Posso Falar de Mim ?‘”, do Teatro Aramá, na Junta de
Freguesia de S. Pedro da Cova, no âmbito do Programa
PRESSE, dinamizado pela respetiva Coordenadora, Isabel

Que pouca gente a muita gente aqui!
Estou cansado, com cérebro e cansaço.

Fernandes.
A Biblioteca da Escola dinamizará um programa de leitura

Vejo isto, e fico, extremamente aqui

– “Semana da Leitura” - de 5 a 9 de março, com o tema

Sozinho com o tempo e com o espaço.

“Elas”, com recurso a diversas atividades. Ainda no âmbito
da promoção da leitura, a BE participará no Dia Concelhio

Detrás de máscaras nosso ser espreita,
Detrás das bocas um mistério acode

da Leitura a realizar-se no dia 21 de março na Biblioteca
Municipal de Gondomar.

Que meus versos anódinos enjeitam.
QUESTIONÁRIO AOS ENCARREGADOS DE

Sou maior ou menor? Com pés e mãos

EDUCAÇÃO

E boca falo e mexo-me no mundo.

Foi

Hoje, que todos são máscaras, és

Encarregados de Educação, propostos pela equipa de

Um ser máscara-gestos, em tão fundo…

Autoavaliação, a ser aplicado no dia 15 de fevereiro, no

Álvaro de Campos

aprovada

a

versão

final

dos

Inquéritos

aos

final das respetivas reuniões. A Direção apela a que todos
os Diretores de Turma sensibilizem o maior número de
pais, a responderem a este inquérito que decorrerá na
sala inf 1.
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I MOSTRA DA OFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA DO CONCELHO DE GONDOMAR
O Conselho Pedagógico reitera os agradecimentos da Direção a todos os que colaboraram na organização e
dinamização da nossa participação da "I Mostra da Oferta Educativa e Formativa do Concelho de Gondomar",
que decorreu nos dias 30 e 31 de janeiro, subscrevendo que é de todo importante garantir a nossa presença
nos eventos do concelho, mesmo quando os objetivos previstos não são alcançados.

ORGANIZAÇÃO DO DIA DA ESCOLA
A comemoração do "Dia da Escola" acontece já no próximo dia 1 de março: esperamos poder contar com a
colaboração de todos e relembramos que as atividades são para envolvimento dos nossos alunos e famílias.
Destaca-se ainda, para esse dia, o Sarau que está a ser organizado pelo Grupo de Educação Física, mas cujo
programa ainda não está fechado, pelo que se aceitam propostas de participação por parte de qualquer
elemento da comunidade escolar. Em virtude da realização do Sarau, que decorrerá a partir das 21h00, no dia
2 de março, sexta-feira, as aulas terão início apenas às 10h15.
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