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 No dia 24 de maio será realizada a final da modalidade de Goalball, do Desporto Escolar da região de

Lisboa, disputada pela equipa do Centro Helen Keller. O jogo decorrerá na Escola Secundária  

Maria Amália Vaz de Carvalho,  Saiba mais em breve!

Andar, Pedalar e Correr 

A Associação de Pais do CHK terminou com sucesso a campanha a que se propôs no início do ano letivo: adquirir

equipamentos que permitissem aos alunos com necessidades educativas especiais, nomeadamente os invisuais ou

com baixa visão, realizar atividades de Educação Física e Motora. Para atingir este objetivo, a Associação de Pais

“deitou mãos às vendas” na Feira dos Frutos Secos e na Festa de Natal e organizou vendas de alguns artigos, incluindo

doces, saquinhos de alfazema, tapetes de ratos, suportes para telemóveis (confecionados pelas mães desta

Associação) e os famosos ratinhos. Alunos, pais, avós, professores e funcionários aderiram a esta causa e tornaram

possível angariar a verba que permitiu montar este espaço gímnico-motor tão especial. Seguindo as indicações dos

Professores de Educação Físico-Motora do CHK, foram adquiridas duas pedaleiras, uma passadeira elétrica com

apoios laterais e duas bicicletas estáticas, uma das quais com cadeira. Os alunos já iniciaram as suas aulas com

grande entusiasmo… Estamos todos de parabéns, relembrando as palavras de Helen Keller  

Associação de pais

A 4 de junho os finalistas despedem-se do JI com uma viagem ao Campo Aventura!  

3 anos de aprendizagens, amizades e recordações para a vida! Parabéns finalistas.EM BREVE...

Desporto Escolar

SEMINÁRIO INOVAR

PARABÉNS AOS VENCEDORES! 

T H E  D A I L Y  P E E P
Realizado pela equipa do Jornal    jornal@centrohelenkeller.pt

A nossa Diretora Pedagógica, professora Ana Lúcia

Pelarigo, e a Professora Joana Silvestre, Coordenadoa

do Departamento de Ensino Especial, partilharam a

experiência da nossa escola no contexto da

educação inclusiva, num evento organizado no

Instituto da Educação, no âmbito do projeto INOVAR

- Roteiros da Inovação Pedagógica: Escolas e

experiências de referência em Portugal no século XX.

No concurso Doode a Day tivemos 3 vencedores: a turma do

4.º B, a aluna Leonor Lima, do 5.º C e o aluno Alexandre

Mendes, do 8.º B.  Estão todos de parabéns!

Os vencedores do concurso de fotografia foram os irmãos André e

Andreia Gaspar, com uma fotografia muito primaveril, que é a capa

do jornal Ponto de Vista, já disponível no nosso site. 

Sozinhos, pouco podemos fazer; juntos, podemos fazer muito.    OBRIGADO a todos!


