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Português

Autobiografia

Eu chamo-me Leonardo
Henriques Gomes, nasci em

15 de Maio de 2006, às 6H da
manhã. Nasci em Torres

Vedras, localizado no Distrito
de Lisboa.

Já fui campeão de Atletismo,
na modalidade de salto em
comprimento, duas vezes a

nível regional do Alentejo, e 3 a
nível distrital de Évora.

Tenho os pais separados
desde os meus 3 anos de
idade e depois de mudar
muitas vezes de casa e de

escola , estou agora a viver no
Redondo.



 

Inglês

Autobiography

My name is Leonardo Henriques
Gomes, I was born on May 15,

2006, at 6 am. I was born in
Torres Vedras, located in the

District of Lisbon.
I have already been champion of
Athletics, in the long jump sport,
twice at the regional level of the

Alentejo, and 3 at the district
level of Évora.

I have had my parents separated
since I was 3 years old and after
changing my house and school
many times, I am now living in

Redondo.



ESPANHOL

Neste Trabalho falo um pouco sobre um Hotel que escolhi
pessoalmente, que se localiza no Redondo e que é uma
excelente escolha para quem pensa se alojar no redondo.
Aqui fica o link do trabalho:

file:///C:/Users/Leonardo/Downloads/%C2%BFD%C3%B3nde%2
0quedarse%20en%20Redondo_%20(1).pdf
 

Dónde quedarse en Redondo



 

Geografia e
Matemática

Demografia

Este trabalho foi feito por mim em conjunto com o meu
grupo ( Rute, Sérgio e Matilde ) onde em conjunto
tivemos de retirar vários gráficos sobre o nosso

concelho de um site e organizar no trabalho todos eles
de forma a que a informação ficasse legível e fácil para

qualquer um a compreender.
Aqui fica o link do trabalho :

https://prezi.com/view/orwrRpFZCZNu12qZLSwq/

https://prezi.com/view/orwrRpFZCZNu12qZLSwq/


 

Ciências

Organismos  públicos de proteção e

conservação da natureza existentes

em Portugal:

O trabalho foi elaborado por mim e os meus
colegas: Afonso e Leandro, onde tivemos tivemos
de falar sobre algumas organizações Portuguesas

da proteção da natureza
Aqui fica o link do trabalho :



 

CFQ

Este trabalho fala sobre os

impactos da chuva acida no meio

ambiente.

Deixo aqui o link do trabalho:
 https://docs.google.com/document/d/1GaNLKVmoK7oVi1RSl

dXltIivSWv5Butg/edit



 

Cidadania e TIC

Nas Disciplinas de Tic e Cidadania varios trabalhos. Tal

que vou deixar aqui algunas deles .


