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GGoossttaarr ddee MMaatteemmááttiiccaa...... éé pprreecciissoo!!

De certeza que estás de acordo com o título
deste artigo. 

Ora para ajudar a que todos gostem ainda mais, do dia 2 ao
dia 5 de Dezembro, vai decorrer na Biblioteca a Exposição
Viva@Matemática. 

Este é um projecto desenvolvido na Escola Superior de
Estudos Industriais e de Gestão e que consiste na apresentação
de algumas propostas de carácter lúdico que motivam os
alunos para a aprendizagem desta disciplina tão importante do
currículo.

Para ficares com uma ideia do que será apresentado nessa
exposição deixamos aqui alguma informação sobre as
actividades que poderás encontrar: Curiosidades numéricas,
Actividades de lógica e cálculo mental, Enigmas, Curiosidades
geométricas e Truques de magia. 

Ficaste cheio de vontade de participar? Então ainda vamos
aguçar um pouco mais esse interesse: 

Logo à entrada, todos os visitantes são colocados perante o
problema da abertura de um folheto fechado onde é proposto
um enigma. O desafio começa logo na abertura do próprio
folheto. Este e outros enigmas e até truques de magia ser-te-ão
propostos. 

Esperamos que a exposição vos agrade, vos traga mais
conhecimentos e todos se divirtam.

PPllaannoo NNaacciioonnaall ddee LLeeiittuurraa

OO ssaaccoo ddee mmeennttiirraass de Vergílio
Alberto Vieira

Vergílio Alberto Vieria visitou no
ano passado a nossa escola e
conversou com os alunos do 6º
ano. È um escritor e poeta de
livros para jovens. Este livro é
uma peça de teatro para
fantoches que certamente vais
apreciar.

CCoonnttoo eessttrreellaass eemm ttii: 
17 poetas escrevem par a
infância

Neste livro vais encontrar
poemas dos mais importantes
escritores portugueses
contemporâneos.
Conto estrelas em ti ,
Dezassete vozes,
Dezassete modos
De escrever poesia
Para crianças e jovens.

FFeeiirraa ddoo LLiivvrroo
A nossa escola vai realizar uma feira do livro entre os dias 9 e 12
na biblioteca da Escola, tal como aconteceu no ano passado.
Convidamos todos os alunos e familiares a visitarem a nossa
feira onde os livros vão ser vendidos com desconto. Talvez
descubram um bom presente para o próximo Natal.
Para que todos possam vir à feira, a biblioteca vai estar aberta
até às 19horas.

VViissiittaa ddaa eessccrriittoorraa GGaabbrriieellaa BBaarrcceellooss

No dia 27 de Novembro, recebemos a visita da escritora
Gabriela Barcelos. Contou a história “ Simão no Canadá”, aos
alunos do 5º ano. Ao mesmo tempo ia projectando imagens do
livro. O maior entusiasmo foi quando apareceram os animais
que habitam aquela parte do mundo.

Gostamos muito deste encontro.
Obrigado Gabriela!


