ANO LETIVO ACABA EM FESTA NO JI/ EB1 RAÚL LOPES
Após um ano de muito trabalho, estudo e dedicação às tarefas escolares, um
merecido momento de convívio e descontração, foi proporcionado aos pais,
encarregados de educação, familiares e amigos por professores, alunos, assistentes
operacionais, associações de pais e funcionárias de ATL, no dia 12 de junho, no
pavilhão da EBDNAP, com a realização de duas animadas e participadas festas de
final de ano letivo do JI/EB1 Raúl Lopes. De manhã para o 1º ciclo e à tarde para o
pré-escolar.
Neste momento festivo não faltaram a música e as canções, as poesias, uma
pequena dramatização com um

grande mensagem, uma representação de judo e entrega dos cinturões aos alunos
pela diretora do
Agrupamento,
Dr.ª
Maria
Celeste Sousa, e
até
uma
colorida
e
animada
marcha popular
que a todos
encantou. Mas o momento alto foi, sem dúvida, a
entrega dos diplomas e dos “livros de curso” aos
alunos finalistas que, entre lágrimas e sorrisos, os
recebiam orgulhosos.

Este encerramento
de ano letivo contou
ainda
com
a
intervenção
da
diretora
do
Agrupamento
que
salientou
a
importância
do
contributo de todos,
professores,
assistentes
operacionais, pais e
encarregados
de
educação no processo
educativo dos alunos. Só uma conjugação de esforços visando a aquisição de
saberes, valorizando o empenho escolar e a perseverança no estudo, permitirá
alcançar metas de excelência. Apelou ainda para a necessidade de os alunos
deverem dedicar algum tempo diário à leitura, mesmo em tempo de férias, e ao
papel fundamental dos pais neste processo de treino da competência leitora e
gosto pelos livros.
Na festa da JI/EB1 Raúl Lopes estiveram ainda presentes representantes da
Associação de Juntas de Freguesia de Tomar que vieram apresentar a todos e
oferecer à biblioteca da JI/EB1 Raúl Lopes um exemplar de uma revista infantil
sobre a festa dos tabuleiros, “A nossa Festa” lançada, neste final de ano letivo, com
artigos feitos por alunos das escolas do concelho.

À biblioteca desta escola foram também oferecidos, pela diretora do
Agrupamento, Dr.ª Maria Celeste Sousa, um exemplar dos “livros de curso” dos
meninos finalistas do 4º ano.

Para que a festa fosse plenamente uma festa, não faltou a partilha de salgados e
doces, num almoço convívio com os alunos do 1º ciclo e um lanche para as crianças
do pré escolar.

Também houve lugar a bolos de finalistas oferecidos pelas associações de pais que
os presentes puderam saborear antes da despedida.

E ainda bem, que isto de estudar muito não só abre novos horizontes, como
também abre o apetite!
Parabéns e felicidades para os nossos finalistas.

