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A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento Vertical de Escolas D. 
Manuel I de Tavira, promoveu no passado dia 21 de março, na escola sede do Agrupamento, uma 
atividade de convívio em que participaram alunos e respetivos encarregados de educação, na qual 
foram realizados três torneios: matraquilhos, petanca e ping pong. 
 
O evento contou com a participação de 52 equipas, das quais 8 de petanca, 35 de matraquilhos e 9 
de ping pong, tendo tido a colaboração da Escola D. Manuel I, Freguesia de Freguesia de Tavira, 
Associação de Petanca do Algarve, Centro Ciência Viva de Tavira e Centro de Saúde de Tavira. 
 
Resultados dos torneios: 

Petanca  Matraquilhos Ping pong 

1.º Os Manos 1.º Bate e Foge 1.º Os Índios 

2.º Os Lopinhos 2.º Leões de Ouro 2.º Os Guerreiros 

3.º Os Papagaios 3.º Kon Tranquilidade 3.º Ribeirinhos 

 
Foram entregues medalhas às primeiras 3 equipas de cada um dos torneios. 
 
Neste dia foram ainda dinamizadas as seguintes atividades: 

• Divulgação do Projeto Escola Ativa, na Sala dos Alunos, através da exposição de trabalhos 
realizados pelos alunos; 

• Dinamização da Rádio Escola, através da ambientação musical efetuada pelos alunos; 
• “Bons raios te meçam”, dinamizado pelo Centro Ciência Viva de Tavira, através da 

estimativa do valor do raio da Terra, repetindo a experiência de Eratóstenes ao meio dia 
solar do dia 21 de Março; 

• Divulgação do Projeto comunitário "Viver Bem Com a Diabetes", pela Equipa de saúde 
escolar UCC Talabriga; 

• Prestação de esclarecimentos relacionados com o Cadastro Predial de Tavira. 
 
A Associação de Pais considera que foram atingidas as expetativas criadas em torno do evento, 
tendo-se proporcionado a todos uma agradável manhã de convívio, trazendo à escola pais e alunos, 
num saudável clima de participação e desportivismo. 
 
O Presidente da Associação de Pais 
Celestino Soares 


