6ª feira - 12 de maio de 2017

ACONTECEU...

Jogos Nacionais Salesianos
Nos dias 28, 29, 30 de abril e 1 de maio decorreram os XXIV Jogos
Nacionais Salesianos, em Lisboa. O Colégio Laura Vicunha participou com
uma comitiva de 43 alunos nas modalidades de futsal e basquetebol.
Todos deram o seu melhor para representar dignamente a instituição!

Regional de Atletismo
No dia 3 de maio decorreu em Montemor-o-Novo uma competição regional
de atletismo entre os alunos que alcançaram os primeiros lugares nos
Encontros Distritais, a fim de apurar os melhores para o Campeonato
Nacional. Os alunos apurados foram: Ana Patrícia Gil (2º lugar na velocidade
e 1º lugar no salto em comprimento - INFANTIL B), Marco Pereira
(lançamento do peso e velocidade - INFANTIL B), Maria Beatriz Lopes (2º lugar no lançamento do
peso - INFANTIL B) e Marta Leite (lançamento do peso - INICIADA).

Feira dos Minerais
Entre os dias 2 e 5 de maio os alunos do Colégio puderam visitar a Feira dos
Minerais, organizada pelo Departamento de Ciências Exatas e
Experimentais. Todos se mostraram muito entusiasmados com esta
atividade e tiveram oportunidade de adquirir fios, pulseiras, anéis e
minerais disponíveis na feira.

Atividade do Dia da Mãe
No dia 5 de maio, as mães dos alunos do Colégio foram convidadas a vir
à escola para dançar. Foram momentos de muita alegria e boadisposição entre mães e filhos, com coreografias de músicas bem
conhecidas.
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XXVI Encontro de Alunos de EMRC
No dia 9 de maio, os alunos do 3º ciclo do Colégio participaram no XXVI Encontro
de Alunos de EMRC, que decorreu em Estremoz. Foram cerca de 3000 jovens que
se juntaram para rezar e conviver. O tema foi "Vem e Verás" e os alunos tiveram à
sua disposição diversas atividades, sempre com muita animação, e sem esquecer o
Centenário das Aparições de Fátima.

PRÓXIMOS EVENTOS...

Matrículas e Renovação de Matrículas do Pré-Escolar e do 1º Ano
As matrículas das crianças de 3 anos para o Pré-escolar, bem como a
renovação de matrícula das crianças de 4 e 5 anos, e as matrículas das
crianças que irão ingressar no 1º ano, irão decorrer nos dias 16 e 17 de maio,
entre as 16:00h e as 18:00h.

Passeio do Pré-Escolar
A saída das crianças do pré-escolar irá realizar-se no dia 19 de maio. De manhã
irão assitir à peça "O Gato das Botas", no teatro Armando Cortez, em Lisboa. À
tarde irão até ao "Paraíso dos Piratas", no Freeport, onde vão almoçar e
divertir-se.

Sarau Municipal
Na sexta-feira, dia 19 de maio, às 21:30h, no Pavilhão Gimnodesportivo
Municipal de Vendas Novas, realiza-se o Sarau Desportivo, que irá contar
com a participação das Classes de Dança do Colégio Laura Vicunha.

Cerimónia de Entrega de Prémios dos XIII Jogos Florais
No dia 24 de maio, de manhã, realiza-se a cerimónia de entrega de prémios
dos Jogos Florais. Os alunos do 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos participaram neste
concurso com vários trabalhos, em prosa e poesia, e marcarão presença nesta
cerimónia no Auditório Municipal.
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Reunião Com os Encarregados de Educação dos 5º, 8º, e 9º Anos
No dia 26 de maio, às 18:00h, irá decorrer uma reunião com os
Encarregados de Educação dos alunos do 5º, 8º e 9º anos, onde serão
transmitidas informações sobre a realização das Provas de Aferição e
as Provas Finais de Ciclo.

Campanha do Banco Alimentar
Nos dias 27 e 28 de maio realiza-se mais uma campanha de recolha de
alimentos promovida pelo Banco Alimentar. O Colégio, à semelhança dos anos
anteriores, irá participar e colaborar com esta causa.
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