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O ginásio de educação especial, que promove o
desenvolvimento motor dos nossos alunos, foi
remodelado. As paredes foram pintadas,

encontrando-se agora um espaço mais colorido,

alegre e harmonioso.

www.centrohelenkeller.pt 

 

Temos agora uma nova página
de internet. 
Pretendemos que seja um
espaço de consulta e que
revele um pouco de quem
somos: principais documentos
estruturantes da escola,

parcerias, notícias de maior
impacto… 

Para aceder às informações
mais quotidianas, sugerimos
que se torne seguidor da nossa
página de Facebook. 

 

 

 

DIA DA BENGALA BRANCA 

 

 

Se a torneira estiver a pingar,  
fecho-a sem hesitar! 

 

DICA ECOLÓGICA

Novidades

INÍCIO DO ANO LETIVO 2018 2019

NOVO SITE  

ECO-ESCOLAS  

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

Mais um ano começa! 

O início do ano letivo é sempre um momento de viragem. É um recomeçar, é o início de um novo ciclo.

É, por isso, um período que deve ser encarado com grande otimismo e determinação. É assim que o
Centro Helen Keller olha para mais este ano letivo e é com este espírito que acolhemos todos os nossos
alunos. 

 

 

Que seja para eles um excelente ano, cheio de conquistas, sucessos, novas amizades, aprendizagens, superação de obstáculos...

Que seja também um ano tranquilo para todas as famílias que nos confiam os seus tesouros, que acreditam em nós e que,

connosco, colaboram nesta nossa missão pedagógica. 

Desejamos, a todos, um excelente ano letivo! 

 

 

O Centro Helen Keller é uma eco-escola desde 2017, porque respeita o ambiente.  

No dia 11 de outubro toda a comunidade escolar participou em diversas
atividades de forma a despertar a consciência ecológica de todos. 

O Hastear da bandeira Eco-Escolas realizou-se no dia 26 de outubro com uma
grande comemoração e participação de toda a escola. 

 

No dia 12 de outubro de 2018, o Centro Helen Keller
comemorou o dia da Bengala Branca. Todos os alunos da
escola participaram em diversas atividades ao longo deste
dia.  

No primeiro ciclo, os alunos fizeram um desenho com os
olhos vendados e participaram numa ação de formação com
a professora Ana Luísa Carvalho, de Orientação e Mobilidade.

Os alunos do 4.º ano fizeram uma apresentação às restantes
turmas do 1.º Ciclo acerca do Dia da Bengala Branca. 

 

A Bengala Branca representa o símbolo da independência das
pessoas cegas. O Dia Internacional da Bengala Branca foi
instituído em 1970, sob iniciativa da Federação Internacional
dos Cegos, em Paris. Este dia é dedicado à integração das
pessoas com deficiência visual 
 

 

 

 

 


