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- Sessão de sensibilização: Proteção de Crianças e Jovens: como apoiar e comunicar situações de risco e perigo»,
    dinamizada pelo Dr. Jorge Correia.
- A Saga de um Combatente na I Guerra Mundial, dinamizada pelo professor Gil Santos.
- Exposição: trabalhos alusivos ao S. Martinho.
- Promoção da leitura: Manual (Para um pequeno) Nicolino, Paulo César Gonçalves e Gabriela Cunha 
- Entrega de Prémios de Excelência e Mérito

Neste mês…
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Comemora-se a 15 de Novembro e tem como objetivo promover a Língua Gestual Portuguesa
e garantir o respeito dos direitos das pessoas surdas. É produzida a partir dos movimentos das
mãos, do corpo e por expressões faciais, sendo a sua receção visual. Esta linguagem possui 
um vocabulário especial e uma gramática própria. 
A Língua Gestual Portuguesa foi reconhecida enquanto língua da comunidade surda portuguesa pela Constituição da República 
em 1997, a 15 de novembro, data em que se assinala o Dia Nacional da Linguagem Gestual Portuguesa. A Comissão para o 
reconhecimento e proteção da Língua Gestual Portuguesa e defesa dos direitos das pessoas surdas foi criada também nessa data.

DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS 
 A origem do Dia Internacional dos Direitos da Criança é bastante clara e signi�cativa: foi a 20 de 
novembro de 1959 que se proclamou mundialmente a Declaração dos Direitos das Crianças e a 20 de
novembro de 1989 que se adotou a Convenção sobre os Direitos da Criança. 
O objetivo da data é salientar e divulgar os direitos das crianças de todo o mundo. Em Portugal 
realizam-se atividades solidárias como é o exemplo do Dia Nacional do Pijama, onde as crianças 
vão de pijama para a escola, relembrando o direito de todas as crianças a terem um lar, uma família
e a proteção da sociedade.

Sugestões de Leitura …                  Uma Questão de Cor (Ana Saldanha)
Quando a prenda de Natal é um computador, quem quer saber do trabalho de casa de Matemática? Todos os 
momentos livres são necessários para jogar uns jogos malucos. Os pais da Nina é que não concordam. Nem o 
Danny, o primo que vem viver para casa dela. Por que teve o Danny de mudar de escola? O que fazer em casos 
de ataques de criancice? E quando há falhas no sistema? E o Vítor, por que começa a comportar-se de forma 
tão palerma? Será que os amigos da Nina não compreendem que somos todos diferentes, mas todos iguais?
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