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Contacto: biblioteca.esan@gmail.com

Autor do mês de maio– Escolas EB2/3 (NNasoni e Areosa): Luís de Sttau Monteiro
ESAN: Herberto Helder

Exposição em maio: - na biblioteca da ESAN e espaço envolvente: Escritas e Alfabetos
- no Polivalente da ESAN trabalhos alunos das escolas do 1º Ciclo

Melhora os teus conhecimentos (Maio) – “Teste de desigualdade”- está afixado na Biblioteca da
ESAN.

Dia 23 de abril, pelas 15:10h- “O 25 de Abril”. Realizar-se-á no auditório da ESAN uma sessão
sobre o tema, com leitura de poesia, organizada pela colega Cândida Castilho com o apoio dos
seus alunos do 12º LH1 e da biblioteca da ESAN.

Concurso Nacional de Leitura – Foram prestar provas na Biblioteca de Almeida Garrett, os doze alunos
selecionados para a 1ª fase distrital do concurso, realizada no dia 21 de abril, os quais
representaram meritoriamente o Agrupamento.

Os Lugares de Agustina – O Agrupamento esteve presente, no dia 7 de abril, na sessão “Agustinacorrespondência e afinidades portuenses” apresentada por Eduardo Paz Barroso

PAC – Projeto de Animação Comum da Biblioteca Almeida Garrett -Vai ter este ano a participação da
biblioteca da Areosa e da escola básica das Antas, com trabalhos colaborativos dos professores
titulares do 2º ano da escola básica das Antas e dos professores de Português e de História.

Candidaturas- Aguardamos o resultado da Candidatura para a Integração da Biblioteca da Escola EB1
Montebello na Rede de Bibliotecas Escolares e também a candidatura para a requalificação da
Biblioteca da ESAN.
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Concurso “Porto Antigo”- Foram enviados para a Câmara três trabalhos da modalidade conto, dos alunos
José Abreu., Catarina Neves e Diogo Amaral, alunos da docente Cândida Castilho

Projetos de interesse para escola

Casa da Música 12 de Junho 9:00 horas
Inscrições abertas
https://www.ffms.pt/conferencias/8

23 de abril |17h30 | sala 308
INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA
Ficha de inscrição disponível aqui
Mais informações: geci@letras.up.pt |Telf.: 226077105

23 abril sala 308 FLUP 17h:30 – “A ferramenta SIG no
diagnóstico de casos de (in)sustentabilidade urbana”
14 de maio sala 308 FLUP 17h:30 – “O Confronto táermico e
a saúde – a culpa é da casa ou do uso que lhe damos?”
21 de maio sala 308 FLUP 17h:30 - “As cidades e a
sustentabilidade desde Marcus Vinicios Pollio atá aos
nossos dias”
28 de maio sala 308 FLUP 17h:30 –“ O risco na vida de um
arquitecto portuense”
4 de junho sala 308 FLUP 17h:30 – “O meu paper é melhor
que o teu”

Nota: Aguardamos artigos sobre as atividades realizadas durante o 2º Período para

integrar o SÓlido 12
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