
 

DEZEMBRO 
 

» De 3 a 13 – Recolha Solidária “Pais Natais Solidários” 
Este ano a Associação de Pais da nossa escola junta-se à 10.ª edição dos Pais 

Natais Solidários, uma iniciativa promovida pela AP da Escola António 

Gedeão, para recolha de bens essenciais e brinquedos a distribuir no dia 16 

de Dezembro por ciclistas vestidos de Pai Natal a famílias/ crianças 

desfavorecidas. Lista de bens sugeridos no cartaz afixado à entrada da 

escola. Neste Natal vamos ajudar quem mais precisa! 

 

» Dia 14 – FESTA DE NATAL 
As aulas só terminam no dia 19 de dezembro mas antes disso vamos ter 

Festa de Natal na tarde de 6.ª feira dia 14 em horário a indicar, no 

Agrupamento Braamcamp Freire. Todas as turmas terão uma surpresa para 

apresentar e no final teremos uma Ceia para celebrar o verdadeiro espírito 

do Natal. Todas as informações seguirão muito em breve.  

Fiquem atentos e não deixem de participar. 

 

» De 20 de Dezembro a 2 de Janeiro 2019 – FÉRIAS DE NATAL 

Programa A ESTRELA DO ORIENTE 

"Há Natal no Japão?" ou "O que é o Ano Novo Chinês?" Nestas férias iremos 

responder a estas questões, conhecer e entender outras culturas e inúmeras 

das tradições espalhadas pelos continentes. O Programa de Férias está 

incluído para os alunos que frequentam a CAF/AAAF mas todos os alunos 

da escola e irmãos dos nossos alunos poderão fazer a sua inscrição.  

Informações e inscrições em: inscricoes@verbosinumeros.pt  

Data limite de inscrição: 13 de dezembro. 
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