
 

 

 

 
 

      A par da preservação do património natural, 

reconhecemos a importância e necessidade de 

valorizar e conhecer o nosso vasto património 

cultural. A propósito da celebração do Dia 

Mundial da Poesia e do Dia Mundial do 

Livro e dos Direitos Autorais, as bibliote-

cas escolares do agrupamento promovem de 16 a 

20 de março a Semana da Leitura sob o tema 

“Palavras do Mundo”. Haverá uma maratona da 

Leitura, a leitura de poemas em inglês na EBDAC, 

um concurso de poesia para o 2º ciclo e uma Feira 

do Livro na EB 1 de Almada. Nesta semana terão, 

ainda, lugar sessões com professores / escritores 

convidados que proporcionarão encontros com 

autores como o professor Armindo Reis. Alunos e 

professores da EB de Almada estarão envolvidos 

em vários trabalhos com vista ao fomento do gos-

to pela leitura e pela escrita. 

 

 

  Também em março, realizar-se-á um encon-

tro dos Jardins de Infância do Agrupa-

mento dinamizado pelos docentes da EB Ca-

taventos da Paz no sentido de promover mo-

mentos de encontro e fomentar o trabalho de 

equipa. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

   A Organização da Nações Unidas instituiu, a 22 

de março 1992, o Dia Mundial da Água com o 

objetivo de refletir, discutir e procurar soluções 

para a poluição, desperdício e escassez de água no 

mundo inteiro. Com vista a chamar a atenção da 

comunidade escolar para a importância do uso raci-

onal da água, alunos de todos os ciclos irão assina-

lar a data com atividades diversas no âmbito dos 

departamentos disciplinares de Ciências Naturais e 

de Física e Química. Os alunos de Informática do 

8ºano da EBDAC e da ESEN irão igualmente utilizar 

estas tecnologias para realizar uma atividade que 

ficará online através de um blogue. Os alunos do 

CEF de Operador de Fotografia irão fazer a cobertu-

ra fotográfica da atividade.  

   Eis que brevemente nos bate à porta a Páscoa. No sentido de reviver e preservar as tradições pascais, 

alunos, educadores, professores e assistentes operacionais da EB nº3 de Almada vão dinamizar de 10 a 20 

de março trabalhos de Expressão Plástica.                                                                          

 A comunidade educativa da EB da Cova da 

Piedade vai realizar ao longo do mês de mar-

ço um concurso / exposição de fotografia 

intitulado “Gestos de Paz”. 


