
 

 

Lisboa, 31 de maio de 2019 

Exmos. Pais e Encarregados de Educação dos alunos do 4º ano de escolaridade 

do 1º Ciclo 

Assunto: Cerimónia Pública de Entrega dos Prémios do Concurso “Uma 

Aventura… Literária 2019” 

O Conselho de Administração da Fundação Denise Lester e a Direção da Queen 

Elizabeth's School têm o prazer de informar que ao trabalho coletivo dos 

Alunos Carlota Oliveira, Helena Jacinto e Miguel Freitas foi atribuído o 1º 

Prémio, na modalidade de desenho nos 3os e 4os anos, sob orientação da 

Professora de Artes Visuais Ana Maria Nunes, no Concurso Uma Aventura... 

Literária 2019.  

Felicitamos estes Alunos e a Professora pela qualidade do trabalho apresentado, 

assim como agradecemos o interesse, dedicação e empenho demonstrados na 

participação neste Concurso da iniciativa da Editorial Caminho. 

Este Concurso continua a suscitar junto de professores e alunos de todo o país 

uma grande adesão, tendo este ano recebido 15.152 trabalhos, nas suas 

diferentes modalidades, sendo este concurso o maior do género em Portugal. 

Conforme está previsto no regulamento, o prémio consiste na publicação do 

trabalho num dos livros da coleção Uma Aventura, cujo título e edição serão 

divulgados oportunamente pela Editorial Caminho. Os autores receberão um 

cheque-livro com um brinde. Haverá também uma cerimónia pública de entrega 

dos prémios, destinada aos premiados e respetivos familiares, aos professores e 

colegas, que os queiram acompanhar, onde estarão presentes as escritoras Ana 

Maria Magalhães e Isabel Alçada. 

Temos o maior gosto em convidar os alunos das turmas Q4 e E4 a assistirem à 

entrega destes prémios, aos seus colegas do 4º ano, Carlota, Helena e Miguel, 

uma vez que, os alunos do 4º ano vão realizar os exames dos Young Learners 

English Tests durante o período da manhã. Esta cerimónia decorrerá no dia 3 de 

junho, 2ª feira, às 14h30m, no Pavilhão Carlos Lopes, que fica perto dos pavilhões 

da Editorial Caminho, no Espaço Leya, da Feira do Livro de Lisboa, no Parque 

Eduardo VII. As autorizações de saída da escola para este dia foram entregues 

hoje em mão aos alunos. 

  



 

 

 

Agradecemos que os alunos do 4º ano venham com o uniforme de verão, 

as meninas com o vestido de riscas e os rapazes com o polo de manga curta 

e os calções da farda. 

Subscrevemo-nos de V. Exas, renovando as nossas felicitações aos alunos 

premiados da nossa Escola e à sua professora de expressão plástica e 

membro da Direção Colegial da Queen Elizabeth’s School – Mrs Ana Maria 

Nunes.  

 

Lisboa, 31 de Maio de 2019 

 

A Presidente do Conselho de Administração da Fundação Denise Lester e 

Membro da Direção Colegial da Queen Elizabeth's School 

 

Maria da Conceição da Costa Moreira de Oliveira Martins 

 

 

 

 

 

 


