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Hoje, dia 4, a biblioteca da Secundária está em alta. Alunos a falar dos livros que leram para os seus 

colegas de turma, para professores e para quem os queira ouvir. Trabalho de turma, no qual à competência 

do conhecimento adquirido se junta a competência de o saber comunicar para um auditório e, a seguir, a 

síntese escrita da recensão, que publicaremos no blogue Leituras Acordadas. Falamos do 12.º CT4 e da 

atividade Ler Ciência que o departamento de Física organiza todos os anos com a biblioteca e que, agora, 

sem os condicionamentos pandémicos, podemos retomar. 

Ainda na biblioteca, uma exposição de livros científicos, de divulgação científica e de filosofia da ciência, do 

nosso fundo documental complementa esta sessão. 

Terça-feira, dia 5, na Secundária vai ser o dia do voleibol, modalidade que, podemos dizê-lo, tem 

pergaminhos no Agrupamento. Esta celebração do desporto realiza-se com jogos entre turmas do 8.º, do 9.º 

e do 10.º anos de manhã e do 11.º e do 12.º anos à tarde. 

 

Entre os dias 4 e 8, teremos a decorrer, na EB Professora Maria Costa, uma Feira do Livro, com a presença, 

no dia 6, do autor e ilustrador dos livros O Bando das Cavernas, Nuno Caravela também vem à nossa escola 

fazer a apresentação das suas novas obras, junto dos nossos alunos, com sessão de autógrafos. 

No dia 8, teremos um Mágico na Escola e um Coelho que irá oferecer ovos da Páscoa a todos os nossos 

alunos. 

Todas estas atividades serão dinamizadas pela Associação de Pais da escola. 

 

Dia 6, na EB Cesário Verde, os alunos do primeiro ciclo encontram-se com Célia Costa, autora do livro 

Coração de Pinguim. No dia 7, é a vez dos alunos do pré-escolar receberem Maria Carolina Pereira Rosa, a 

autora de diversas obras para este nível etário, como, por exemplo, Um Bilhete para Catarina ou O Comboio 

Verde e o Cavalinho Valente. 

 

No âmbito das atividades do PES, e em colaboração com o Eco-Escolas, comemora-se o Dia Mundial da 

Saúde cujo tema, este ano, é Nosso Planeta, Nossa Saúde. A comemoração irá realizar-se no átrio da 

Escola Secundária com exposição de trabalhos dos alunos das escolas do agrupamento. O Eco-Escolas da 

Secundária associa-se a esta celebração com a exposição de trabalhos de alunos, que refletem a 

importância da Água para o equilíbrio do corpo humano e do planeta e consequente necessidade de 

economizar este recurso precioso mas finito. São propostos alguns conselhos / dicas acompanhados de 

sugestivos slogans / Jingles. 

 

 

 

 

LER CIÊNCIA: A ESCOLA A LER 

  

 DIA DO VOLEIBOL 

 

FEIRA DO LIVRO NA EB MARIA COSTA  

 

DO CORAÇÃO DOS PINGUINS AOS CAVALINHOS VALENTES 

 

DIA MUNDIAL DA SAÚDE  7 de ABRIL 
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No dia 8, os alunos do 9.º ano vão participar numa visita de estudo multidisciplinar a Belém/Alcântara. 

Visitam o Museu de Marinha, onde serão guiados pelo Infante Dom Henrique, e o Museu dos Coches. 

Haverá também um percurso entre Belém e as Docas de Alcântara onde, entre outras tarefas, os alunos 

terão de usar a língua inglesa para entrevistar turistas. 

 

No âmbito da ação Escola a Ler, integrada no Plano Escola+ 21/23, a biblioteca escolar da EB Artur Alves 

Cardoso, durante o mês de abril, irá promover a atividade dos mensageiros da leitura. Esta iniciativa visa 

fomentar o gosto pelo livro e pelo saber, criando nas turmas momentos de leitura regulares, associados à 

partilha das leituras entre alunos e professores/educadores. 

 

Semana mais sossegada nas nossas modalidades do Desporto Escolar, apenas a equipa de juvenis 

masculinos de futsal tem uma deslocação, sábado, dia 9, a São João da Talha. 

 

Realizado pelo aluno André Crispim do 12º CT4, o Curiosidades Científicas de abril, boletim de divulgação 

científica da responsabilidade do departamento de Física e de Química, informa-nos sobre como examinar o 

cérebro através de diversas técnicas de neuro imagiologia. A ler nos locais habituais  

 

No âmbito do estudo sobre Desenvolvimento Sustentável, abordado nas aulas de Cidadania e 

Desenvolvimento/Área Multidisciplinar, vários alunos do 7.ºano participaram no concurso A melhor carta, 

promovido pela Fundação Portuguesa das Comunicações. 

 

A maioria dos alunos que representam os diversos anos já está apurada. Esperamos poder divulgar, na 

próxima semana, o nome de todos os representantes ao concurso Ouvir-te Ler. A Grande Final vai ser no 

dia 27, no Auditório da Secundária. Os Pais dos alunos leitores são muito bem-vindos, assim como alunos a 

apoiar os colegas.  

 

Vai ser em junho, mas as inscrições para os bailes de finalistas do 9.ºano, na Quinta do Bretão, acabam 

amanhã, dia 5, e as do 12.ºano, na Casa da Azenha, prolongam-se até 20 de abril. A iniciativa é da 

Associação de Estudantes. 

 

 

 

O 9.ºANO POR BELÉM 

 

ESCOLA A LER  NO PRIMEIRO CICLO 

 

DESPORTO ESCOLAR 

 

CURIOSIDADES CIENTÍFICAS 

 

ESCREVER CARTAS 

 

OUVIR-TE LER 

 

FINALISTAS EM BAILE 


