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SAI ÀS SEGUNDAS

PERGUNTEM A SARA GROSS
Hoje, às 10h05, recebemos, no Pequeno Auditório da Secundária, João Pinto Coelho (Prémio Leya 2017), que nos
falará do seu primeiro livro Perguntem a Sarah Gross, como temos vindo a anunciar ao longo destas semanas. 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 durante esta semana.
EXPOSIÇÃO DE LIVROS: A SHOAH EM CONTEXTO
Aproveitando a presença do autor de Perguntem a Sarah Gross e a reflexão sobre a Shoah (ou Holocausto) que
aquele livro suscita, a biblioteca da Secundária apresenta alguns dos livros de ficção do seu fundo documental que
referem a perseguição aos judeus durante a 2.ª Guerra Mundial.
DIA DO PIJAMA E DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
Hoje é o Dia do Pijama, coincidente com o Dia da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. A sua principal
finalidade é lembrar as crianças, pelo menos uma vez por ano, que "uma criança tem direito a crescer numa
família". Para o assinalar, os alunos do curso profissional de apoio à infância criaram cartazes com os Direitos da
Criança que afixaram em diferentes locais da Secundária.
Na EB Artur Alves Cardoso, o dia vai ser comemorado em colaboração com a Associação de Pais.
Ver: http://www.mundosdevida.pt/_O_que_e_o_Dia_Nacional_do_Pijama.
LITERACIA 3Di
Ao longo da semana, os alunos do 8º ano participam no concurso nacional “Literacia 3Di”. Trata-se de um concurso
on line que integra, para este nível de ensino, uma prova de Inglês que visa elevar o nível de literacia dos alunos.
O vencedor da fase escolar representará o Agrupamento na fase distrital, a decorrer entre 26 de fevereiro e 2 de
março de 2018.
Mais pormenores sobre este concurso podem ser consultados em https://www.portoeditora.pt/literacia-3d-noticias.
PREVENÇÃO DO STRESS
No âmbito do PES e em parceria com a enfermeira de saúde escolar, todas as turmas do 10.º ano terão sessões
sobre o stress em contexto escolar e profissional. Estas sessões têm como objetivo prevenir situações de stress em
sala de aula, na preparação do estudo para os exames do ensino secundário e durante a realização dos mesmos. Em
relação ao stress em contexto profissional, dirigido em especial aos alunos do ensino profissional, os objetivos são a
aquisição de estratégias que permitam a estes alunos lidar com situações de conflito que eventualmente possam
surgir na sua futura profissão, bem como a forma de gerir situações emergentes no local de trabalho. Estas sessões
decorreram nos passados dias 14 e 15 para as turmas 10.º AV1 e 10.º AS e irão decorrer para as restantes turmas
entre os dias 21 e 29 deste mês.
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SER SEGURO
No âmbito do projeto Ser seguro, as duas turmas do 3º ano da Cesário Verde irão realizar as sessões de inserção no
trânsito real no dia 22.
A Inserção no Trânsito Real será efetuada na área envolvente à escola, e sob a orientação dos agentes da Escola
Segura da PSP de Caneças, em conjunto com a técnica da DISPE (Divisão de Inovação Social e Projetos Educativos).
CONGRESSO INTERNACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO E DE PEREGRINAÇÃO, EM FÁTIMA
As turmas do 11.º T e 12.º T, do curso profissional de técnico de turismo, participarão no "Congresso Internacional
de Turismo Religioso e Peregrinação" que terá lugar nos próximos dias 22 e 23, em Fátima. O Congresso “irá refletir
sobre o potencial do turismo religioso e dos lugares sagrados como uma ferramenta para o desenvolvimento
socioeconómico e cultural dos destinos. Mais em:
http://www.ourem.pt/index.php/noticias/102-municipio/2751-congresso-internacional-de-turismo-religioso-e-peregrinacao-em-fatima)

ANTECIPANDO O NATAL
Mais uma vez, os alunos do curso de técnico de vendas assumiram a responsabilidade pela decoração de Natal na
Secundária. O processo começa já no dia 22, em simultâneo com o lançamento de uma campanha solidária
destinada a recolher bens (alimentos, vestuário, brinquedos e outros) que serão distribuídos por quem deles
necessitar. Os interessados em participar nesta campanha poderão depositar os donativos nos recipientes que se
encontram no átrio de entrada da escola.
LOGIC
Dia 23, os alunos do 10.º V, do curso de técnico de vendas, deslocar-se-ão à Logic (Operador Logístico). Esta
atividade pretende que os alunos vivenciem a implementação de projetos logísticos associados ao processo de
distribuição de produtos das empresas, incluindo o respetivo armazenamento e transporte.
TORNEIOS NO GIMNODESPORTIVO
Começaram os habituais torneios de preparação dos atletas do Desporto Escolar. O de voleibol foi no sábado
passado. No próximo, dia 25, será o de basquetebol. Realizam-se da parte da manhã e envolvem diferentes
equipas/escalões do Agrupamento e de escolas da região que foram convidadas a participar.

PREPARAÇÃO PARA OS EXAMES - LIVROS NA BIBLIOTECA
Estão disponíveis na biblioteca, para consulta e estudo, os livros sobre questões de exames de Matemática A,
Biologia e Geologia e Física e Química, para 2018, publicados pelo IAVE.

