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Canguru Matemático sem Fronteiras 16 de março de 2017
O próximo Canguru Matemático sem Fronteiras realiza-se no
dia 16 de março de 2017, das 15:00 às 16:30, contemplando as
oito categorias seguintes, de acordo com o nível e faixa etária
do alunos:
Ler o artigo

Feirinha de São Valentim
O grupo de Educação Especial irá realizar uma
exposição/feirinha alusiva ao Dia de São Valentim. Essa
atividade terá lugar no dia 13, segunda-feira, na Escola de
Vidago, das 9.30h às 15h e no dia 14,quarta-feira, na Escola
Fernão de Magalhães, em Chaves também com o mesmo
horário.
Ler o artigo

Futsal e Golfe
Ao longo dos 2 primeiros períodos desenrolaram-se as
primeiras jornadas dos grupos/equipas de futsal Infantis “B” e
Iniciados Masculinos da E.B.2,3 de Vidago nos seus respetivos
quadros competitivos.
Ler o artigo

Corta-Mato Fase CLDE
O Corta-Mato Fase CLDE de Vila Real no NaturWaterPark, é
uma das mais emblemáticas provas do calendário desportivo
anual do Programa do Desporto Escolar.
O Aluno António Alves, do 10ºA, ficou apurado para o Corta
Mato Nacional, que se realiza nos dias 10 e 11 de março em

Torres Vedras.

Ler o artigo

Projeto
escolas"

“Basquetebol

3x3

nas

No passado dia 18 de fevereiro disputou-se em Vila Real, na
escola Morgado Mateus, a fase CLDE de Vila Real e Alto
Tâmega do 3x3 nas escolas da Federação Portuguesa de
Basquetebol (FPB). A nossa escola fez-se representar em
juvenis masculinos pelos alunos António Barros e Luís Aleixo do
11º A e pelos alunos Hugo Santos, Manuel Sampaio e Miguel
Carneiro do 11º B, com uma prestação muito boa em todos os
jogos tendo garantido o apuramento para a fase regional do
torneio.

Ler o artigo

GINÁSIO
MAT EMÁT ICA

DE

Vem exercitar a tua Mente no
Ginásio de Matemática, aberto às
terças-feiras das 14:00 às 14:50 e
às quartas-feiras das 16:40 às
18:15 na sala 6.

Ler mais

DESAFIO
MAT EMÁT ICO
DE
FEVEREIRO DE 2017
SOLUÇÃO
DO
DESAFIO
ANTERIOR - JANEIRO DE 2017
O n-ésimo termo da sequência
tem 2n + 1 quadradinhos brancos.
DESAFIO DO MÊS - FEVEREIRO
DE 2017
Neste mês, apresentamos em
anexo um puzzle lógico, retirado
de
http://www.thinkfun.com/,
onde poderás encontrar variados
jogos e problemas desafiantes!
Ler mais
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