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SAI ÀS SEGUNDAS

DISCIPLINAS EM ATRASO NO SECUNDÁRIO
Os alunos do ensino secundário que tenham disciplinas em atraso já podem manifestar a intenção de se inscrever
nessas mesmas disciplinas. Para isso, devem dirigir-se aos Serviços Administrativos e preencher o impresso
existente para o efeito. Posteriormente, a Direção analisará os diferentes pedidos e, em função da sua
exequibilidade, conforme a existência de vagas e compatibilidade de horários, autorizará a respetiva inscrição.

MÊS DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES
Hoje, e até dia 25, decorre uma feira do livro na EB Artur Alves Cardoso. No dia 25, na biblioteca, a escola recebe a
escritora Lara Xavier que apresentará os seus livros. Trata-se de uma escritora de livros infantis cuja “capacidade
para perceber e expressar os sentimentos das crianças faz com que as suas histórias sejam lidas com agrado tanto
por miúdos como por graúdos”. - https://www.wook.pt/autor/lara-xavier/45052

LISBOA MANEIRISTA E BARROCA
Os alunos de Turismo do 11.º ano, no âmbito das disciplinas de Português, Informação e Animação Turística e
História da Cultura e das Artes, deslocam-se a Lisboa no dia 25 para efetuar um percurso pelas igrejas maneiristas e
barrocas da capital: Panteão, São Vicente de Fora, São Roque e Santa Catarina.

MUSEU DAS CRIANÇAS
No dia 27, as meninas e meninos do Jardim de Infância da EB Francisco Vieira Caldas vão ao Jardim Zoológico de
Lisboa, visitar a exposição «Viagem ao meu futuro», no Museu das Crianças, numa parceria com a Associação de Pais.
A exposição “visa levar as crianças a embarcarem numa viagem mágica ao seu futuro para descobrirem o seu talento
natural, através das brincadeiras de infância preferidas, para depois explorarem o mundo das profissões nas oito
salas do Museu”. - http://direcaomuseudascri.wixsite.com/museudascriancas/blank-csac

BANDEIRA VERDE
Na Secundária, na próxima sexta-feira, dia 27, no intervalo das 11h35, será realizada a cerimónia formal do hastear
da bandeira verde, símbolo e reconhecimento do compromisso em melhorar o nosso desempenho ambiental e
sensibilizar a comunidade para a problemática da sustentabilidade.
Neste dia haverá uma venda de velas recicladas, pequenas exposições e um renovar do nosso compromisso em
sermos cada vez mais "green".
Esta cerimónia poderá vir a ser adiada uma semana por razões ligadas a más condições atmosféricas e/ou a outros
imponderáveis.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS NOVAS DISCIPLINAS
No Conselho Pedagógico da semana passada foram aprovados, no âmbito do Projeto de autonomia e flexibilidade
curricular, os critérios de avaliação de Cidadania e Desenvolvimento, disciplina orientada para o exercício da
cidadania democrática, no 5º e no 7º ano, e Área Multidisciplinar, orientada para o trabalho de projeto, no 7º ano.
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O PRÉMIO LEYA 2017 NA BIBLIOTECA DA SECUNDÁRIA EM NOVEMBRO
João Pinto Coelho, que estará connosco em novembro a propósito do livro Perguntem a Sarah Gross, venceu o
Prémio Leya 2017 com o romance Os loucos da rua Mazur. O júri destacou, neste livro, a “qualidade de efabulação e
verosimilhança em episódios de violência brutal com motivação ideológico-política e étnico-religiosas” (Expresso
online, 20-10-2017).
Lembramos que Perguntem a Sarah Gross está à venda na biblioteca da Secundária com um bom desconto.

GOMES FREIRE DE ANDRADE NA TORRE DO TOMBO

«Neste ano em que se assinalam os 150 anos sobre esse ato pioneiro que foi o da publicação da Lei da Abolição da
Pena de morte em Portugal e os 200 anos da execução do general Gomes Freire de Andrade, o Arquivo Nacional
da Torre do Tombo apresenta uma mostra do seu acervo documental com informação relevante sobre este
personagem marcante da História de Portugal do século XIX.» Entre os documentos em exposição encontra-se o
do governador-geral do reino que se refere à execução dos «mártires da pátria», no Campo Santana, em 1817,
onde se escreve “… he verdade que a execução se prolongará pela noite mas felizmente há luar e parece-me tudo
tão sossegado que espero não cause isso prejuízo algum”; Esta exposição está patente na Torre do Tombo até 16
de fevereiro.

DONA FAUSTA
Acompanhou-nos na Secundária durante muitos anos. Agora, chegou o tempo da merecida reforma. O Conselho
Pedagógico, na sua última reunião, salientou o seu contributo para a escola que somos e não podemos deixar de lhe
desejar as maiores felicidades nesta nova etapa da sua vida.

