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ESPREITADELA
EM CONSTRUÇÃO...
Estamos a preparar o novo ginásio...
Este vai contribuir para o desenvolvimento motor dos nossos
alunos com Necessidades Educativas Especiais.
Em breve mostraremos o resultado final!
Um obrigado à Associação de Pais que tem contribuído com
os equipamentos necessários.

SEMANA DA LEITURA
Na semana de 19 a 23 de março, o 1.º Ciclo
vai comemorar a semana da leitura. Vão
haver diversas atividades, tais como a
vinda de uma ilustradora e de uma
escritora, terminando numa noite temática
" Era uma vez...a escola à noite!".
Vem divertir-te connosco!.

jogos matemáticos
Os alunos têm realizado provas de apuramento
para o campeonato nacional de jogos
matemáticos, a realizar em Torres Vedras no
próximo dia 16 de março. O Centro Helen Keller
será representado por 15 alunos.

semana da Ed. Física Mundial de futebol
Na semana de 19 a 23 de março
vamos comemorar a semana da
Educação Física.
No dia 19, dia do pai, irá realizar-se
um jogo de futebol entre pais e filhos,
durante a manhã, no campo A.
Convidamos todos os pais a
participar!
Nos restantes dias serão realizadas
diversas atividades. Consulte-as no
site da escola.

O Centro Helen Keller irá organizar
um torneio de futebol denominado
“FIFA World Cup 2018”.
Este torneio será jogado num
formato “3X3” (balizas pequenas) e
apresenta um quadro competitivo
idêntico à fase de grupos do
Campeonato do Mundo de Futebol
2018.

canguru matemático sem fronteiras 2018
No próximo dia 19 de março todos os alunos do 2.º e 3.º ciclos, assim como as turmas do 3.º ano vão
realizar as provas escritas para a competição nacional do Canguru Matemático Sem Fronteiras 2018.

EM BREVE...
THE DAILY PEEP

Não perca o lançamento da próxima edição do Jornal "Ponto de
Vista"! No final do 2.º Período, fique atento ao site da escola.
Realizado pela equipa do Jornal

jornal@centrohelenkeller.pt

