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SAI ÀS SEGUNDAS

CURSOS PROFISSIONAIS: MÓDULOS EM ATRASO
Começam esta semana, para os alunos com módulos em atraso, os exames de recuperação de módulos dos cursos
profissionais.

DIA DO BADMINTON E DO FUTSAL
Dia 31, há dois em um. É o Dia do Badminton e o Dia do Futsal. Da parte da manhã com torneio de badminton para
os alunos do Básico, da parte da tarde com torneios de badminton e de futsal para os alunos do Secundário.

DIA DAS BRUXAS
Amanhã, dia 31, celebra-se o Halloween. Para comemorar esta data, a turma do 8.º A vai decorar os cacifos da sala
de professores de acordo com esta temática.
Os alunos do 11º ano, no âmbito da disciplina de Inglês (e com o apoio da disciplina de Português), vão refletir sobre
os contrastes existentes no modo como as culturas norte-americana/britânica e portuguesa celebram o 31 de
outubro/1º de novembro, procurando as diferenças e as semelhanças entre o “Pão por Deus” e o “Trick or Treat”. O
resultado deste trabalho será exposto na biblioteca da Secundária, ao longo da semana, onde também poderão ser
apreciados trabalhos dos alunos de Inglês das turmas 12º V e 12º AI, assim como uma prova de degustação de
doçaria alusiva.
O Eco-Escolas também se associou à celebração com a organização de um concurso de mascarilhas alusivas ao
Halloween que decorrerá até ao dia 10 de novembro. Os trabalhos têm de ser realizados com recurso a reutilização
de materiais. O regulamento do concurso será publicitado na biblioteca e em placard próximo do bar dos alunos.
Às 20h00, os alunos dos cursos noturnos, no âmbito da formação vivenciada, são convidados a participar numa
atividade junto ao bar da Secundária. As participações passam por desfile e concurso de chapéus de bruxa e doces
aboborados (neste caso, com abóbora…).

PROGRAMA ECO-ESCOLAS E PROJETO EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
Numa colaboração Eco-Escolas / Educação para a Saúde, vão realizar-se, no dia 31, duas sessões sobre alimentação
dinamizadas pelo Dr. João Côrça, nutricionista da DECO, com o título “Olha o Rótulo”. As sessões são dirigidas às turmas
C, E e F do 9º ano, ao 10º AS, do curso de técnico auxiliar de saúde e ao 10º AI e 11º AI do curso de técnico de apoio
à infância.

SAÚDE
No dia 3,o Projeto Educação para a Saúde, em parceria com o Gabinete de Saúde, Igualdade e Cidadania da Câmara
Municipal de Odivelas e com a associação Laço, realiza um workshop sobre a prevenção do cancro da mama para
uma turma do 10º ano. Nesse mesmo dia, a enfermeira de saúde escolar vai efetuar uma sessão para o 10º AS
sobre o tema "Violência no Namoro".
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NA CESÁRIO VERDE
Nos dias 30, para as turmas do 1º e 2º ano, e 31, para as turmas do 3º ano, serão dinamizadas, pela enfermeira
escolar, sessões de Promoção de Saúde do Corpo e Mente, no âmbito da Saúde Escolar para o 1º Ciclo.

NA VIEIRA CALDAS
Dia 30, os alunos do 1º e do 2º ano visitam a exposição «Viagem ao corpo humano» no Museu das Crianças, numa
parceria com a Associação de Pais.
No dia 31, o fotógrafo vai à escola, uma atividade promovida pela Associação de Pais. Nesse mesmo dia, haverá
baile de Halloween, no Centro Paroquial da Ramada, promovido pelo CAF (Complemento de Apoio à família).
No dia 3, os alunos do 3º e do 4º ano visitam o Oceanário de Lisboa.

NA ARTUR ALVES CARDOSO
No dia 2, os alunos do 1.º A deslocam-se ao Museu da Marioneta.
No dia 3, é Hora do Conto para os alunos do 2.º B, que, por isso, visitam o polo da Biblioteca D. Dinis, em Caneças.

LISBOA BARROCA E MANEIRISTA
Os alunos do 11.º AV deslocam-se ao Panteão e à Igreja de São Vicente de Fora no âmbito do estudo do barroco em
História da Cultura e das Artes.

BANDEIRA VERDE
Uma vez que a Secundária esteve encerrada na sexta-feira passada, devido à greve da Função Pública, a cerimónia
formal, correspondente a este ano letivo, do hastear da bandeira verde, símbolo e reconhecimento do
compromisso em melhorar o nosso desempenho ambiental e em sensibilizar a comunidade para a problemática da
sustentabilidade, realiza-se no próximo dia 3, no intervalo das 11h35. Como noticiámos, neste dia haverá uma
venda de velas recicladas, bem como pequenas exposições referentes à temática ambiental.

PERGUNTEM A SARAH GROSS
Dia 20 de novembro, recebemos, na Secundária, João Pinto Coelho (Prémio Leya 2017), que nos falará do seu
primeiro livro Perguntem a Sarah Gross. Como a Shoah (ou Holocausto) está fortemente presente no livro,
convidámos os alunos de História do 12.º ano a lê-lo e a refletir sobre o poder totalitário e racista do nazismo. Mas
o mal também existe a um nível muito mais doméstico, e é dessa violência que o livro também fala. Histórias
paralelas que merecem a nossa reflexão. Além dos alunos de História do 12.º ano, a sessão está aberta a todos os
interessados no limite dos lugares disponíveis. O livro Perguntem a Sarah Gross está à venda na biblioteca da
Secundária com um bom desconto.
GRANDES LIVROS NA BIBLIOTECA
«Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles, o Pelida / (mortífera!, que tantas dores trouxe aos Aqueus / e tantas almas
valentes de heróis lançou no Hades, / ficando seus corpos como presa para cães e aves / de rapina, enquanto se
cumpria a vontade de Zeus), / desde o momento em que primeiro se desentenderam / o Atrida, soberano dos
homens, e o divino Aquiles.» Homero, Ilíada, tradução de Frederico Lourenço, Lisboa: Livros Cotovia, 2005.
Transcrevemos a primeira estrofe desse que é o primeiro livro da literatura europeia. A ler, na biblioteca da
Secundária, na tradução cuidada de Frederico Lourenço que também escreve um importante texto de introdução.

