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SAI ÀS SEGUNDAS

REUNIÕES COM ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Estão a decorrer, até ao dia 19, as reuniões dos diretores de turma com os encarregados de educação, para balanço
do primeiro período e aferição da progressão individual dos alunos e para divulgação e aprovação de atividades a
desenvolver com as turmas. Neste período, as reuniões procuram ser um encontro individualizado entre diretor de
turma e encarregado de educação, visando um melhor conhecimento dos alunos.
TRABALHOS DE ALUNOS DA ESCOLA ESTÃO A VOTOS
Vários trabalhos alusivos ao Natal, com reutilização de materiais variados realizados por alunos do 8.º A e do 10.º
AI, que foram escolhidos para representarem o Eco Escolas no projeto Natal sem resíduos 2, patrocinado pela
DECOJOVEM, foram escolhidos para a votação on-line em https://decojovem.pt/concursos/natal-sem-residuos-2/.
Para apreciar e votar os trabalhos apresentados é só clicar no endereço indicado. Os nossos alunos que estão na
final do concurso são: toda a turma do 8.ºA, com Flocos de Neve; Margarida Oliveira (8.º A), com Coroa de Natal;
Inês Veiga (8.º A), com Coroa de Natal; Margarida Miranda (10.º AI), com Presépio; Bruna Carolina (10.º AI), com
Boneco de Neve.
VISITA DE ESTUDO
Hoje, dia 8, os alunos de Geografia do 11.º SE1 vão fazer o levantamento funcional da Rua Augusta em visita de
estudo a Lisboa.
INÍCIO DA FORMAÇÃO OFFICE 365 E FORMAÇÃO PORDATA NAS TURMAS DO 10º ANO
Na Biblioteca da Secundária, como apoio ao desenvolvimento da literacia da informação, vai dar-se início à
formação Office 365 e à formação Pordata, procurando dotar os alunos de maiores capacidades para o uso de
ferramentas próprias desta literacia. Começamos com o 10.º CT1 e o Office 365, no dia 9, e com o 10.º V e a
Pordata, no dia 12 de janeiro.
ESTA SEMANA NAS ESCOLAS DO 1.º CICLO: DA AMIZADE AO OBRIGADO
Nas escolas Francisco Vieira Caldas e Maria Costa, a Educação Especial organiza um dia especial que procura
reforçar sentimentos solidários e fraternos entre os alunos do 1.º ciclo destas escolas.
Nas EB Artur Alves Cardoso e Francisco Vieira Caldas, no dia 11, comemora-se o dia internacional do obrigado, cujo
objetivo é «agradecer a todos aqueles que fazem parte da vida das pessoas e que as ajudam e alegram, só por
existirem»: agradecer como uma prática a realizar todos os dias.
A CAMPANHA DA AMNISTIA INTERNACIONAL CONTINUA ATÉ DIA 12
Continua a decorrer até ao fim desta semana a Maratona de Cartas da Amnistia Internacional. Quem quiser
participar, pode fazê-lo assinando a(s) carta(s) na biblioteca da Secundária. São cartas que clamam por justiça e que
pedem a nossa atenção para o mundo que nos rodeia. Mais informação na página da Amnistia Internacional:
http://www.amnistia.pt/peticao/.
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CONCURSO SEPARA E GANHA
Inicia-se a recolha para o Concurso Separa e Ganha (embalagens e papel) edição 2017/2018, organizado pela
VALORSUL e pelo Município de Odivelas.
Decorre entre janeiro e maio de 2018 e tem como objetivo promover e incentivar a comunidade escolar para a
separação e recolha de embalagens e/ou papel e cartão para reciclagem. No final, serão premiadas as escolas que
mais sacos para reciclagem recolherem.
NO CENTRO QUALIFICA CANEÇAS
No dia 5 de janeiro de 2018 realizou-se a primeira entrega de diplomas a formandos da Autoridade Tributária, no
âmbito de itinerância do Centro Qualifica Caneças na Autoridade Tributária em Lisboa/Amoreiras. A entrega foi
efetuada pelo Diretora-Geral da Autoridade Tributária.
O Centro Qualifica Caneças candidatou-se a um financiamento no âmbito do programa Portugal 2020 do Fundo
Social Europeu. O resultado da candidatura será conhecido até ao final do corrente mês de janeiro de 2018. O
financiamento é relativo a despesas com vencimentos da equipa técnico-pedagógica do Centro Qualifica, assim
como despesas gerais de funcionamento.
No ano de 2017 inscreveram-se no Centro Qualifica Caneças 1167 alunos - a atividade do Centro Qualifica reportase a anos civis.

CURIOSIDADES CIENTÍFICAS DE FÍSICA E QUÍMICA
A reforçar a necessidade de uma utilização cada vez mais racional da água, O Curiosidades Científicas de janeiro
explica-nos que “Mesmo com o acordo de Paris, um quarto do planeta ficará mais seco”.

DIA DE REIS
Em todo o Agrupamento, comemorou-se o dia de Reis. Na Secundária, os Reis de Espanhol, chegaram com um dia
de antecedência. Foi no dia 5 de janeiro que, depois da troca de prendas entre eles, distribuíram rebuçados e carvão
doce por outros elementos da escola.

CONCURSO LITERACIA 3D - INGLÊS
João Almeida, do 8.º F foi o aluno vencedor do concurso, a nível de escola. Em fevereiro, será, por mérito próprio, o
representante do Agrupamento na fase distrital.
DIA 15: DIA DO PERFIL DO ALUNO
Em todas as escolas do Agrupamento (e do país) vamos refletir sobre o documento Perfil do aluno à saída da
escolaridade obrigatória, que pode ser lido na página da Direção Geral da Educação
(http://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf).
Os alunos participarão em diversas iniciativas de discussão durante todo esse dia, que marca o início de um debate
que pode e deve estender-se por outros dias do ano.
OBRIGADO POR NOS TEREM LIDO.

