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SAI ÀS SEGUNDAS

CONSELHO PEDAGÓGICO
Na quarta-feira, reúne o Conselho Pedagógico do Agrupamento.
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
1203 euros é o valor do Orçamento Participativo para a Secundária (500 Euros para a EB dos Castanheiros).
Individualmente ou em grupo, os nossos alunos podem propor um projeto até este valor, que deverá ser subscrito
por 60 alunos e entregue na secretaria até final de fevereiro. Mais em: http://www.aecanecas.com.
FAÇA LÁ UM POEMA
Este ano, o Plano Nacional de Leitura convida os alunos do 3.º ciclo e do Secundário a participar, de um modo
autónomo, no concurso Faça lá um Poema. Assim, quem tiver um poema especial tem que se registar no site do
Plano Nacional de Leitura e enviá-lo como se indica no convite que pode ser lido em
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/data/FLPoema2018/convite_fa_a_l_um_poema_2018.pdf.

CONSELHOS DE TURMA INTERCALARES
Estão a decorrer, até ao dia 27, reuniões dos conselhos das turma do 2.º e 3.º ciclos do Agrupamento para avaliação
intercalar dos alunos.

REGULAMENTO DOS EXAMES 2018
Foi publicado na semana passada o Despacho Normativo que regulamenta as provas de avaliação externa e as
provas de equivalência à frequência dos ensinos básico e secundário: http://www.dge.mec.pt/informacoes-1. Aqui,
também é possível consultar outros documentos relacionados com as provas finais, como o Guia Geral de Exames
2018. As bases de dados com os resultados das provas finais e dos exames finais de 2017 podem ser consultados
em: http://dge.mec.pt/relatoriosestatisticas-0.
FINALISTAS, À NOITE
Os finalistas da turma S24, do curso de Educação e Formação de Adultos, a funcionar à noite, vão hoje dinamizar
atividades de convívio e partilha entre todas as turmas EFA do ensino básico e secundário, seguidas de um jantar,
também ele partilhado, às 20h00, na sala de alunos junto a bar.
FORMAÇÃO OFFICE 365 NAS TURMAS DO 10º ANO
Esta semana é a turma do 10.º CT5 que terá a formação do Office 365 na biblioteca da Secundária. Durante a
mesma sessão, também apresentamos o guião para a realização de trabalhos escolares disponível na página do
Agrupamento: (http://www.aecanecas.com/images//2016_2017/guiao_elaboracao_trabalhos_2017.pdf).

ICLIS 2018
É um teste internacional de literacia digital e da informação realizado por alunos do 8º ano. No Agrupamento, foram
selecionados aleatoriamente 20 alunos para realizarem a prova no dia 21 de fevereiro.
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VISITAS DE ESTUDO
- Os alunos de Geografia do 10.º ano visitam, no dia 20, o IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) –
aeroporto. Vão passar pela Estação aerológica e pelo auditório e assistir, entre outros, ao lançamento de um balão
sonda para a estratosfera, que é realizado em todos os países à mesma hora. Já que vão perceber por que não
chove, talvez, consigam fazer chover, ou não.
- Dia 22, os meninos do Jardim de Infância da EB da Cesário Verde vão ao Lumiar visitar o Museu Nacional do Teatro
e da Dança.
- Dia 23, os meninos do Jardim de Infância da EB Artur Alves Cardoso vão ouvir histórias no polo de Caneças da
Biblioteca D. Dinis
DESPORTO ESCOLAR
Na próxima quarta, dia 21, as competições do núcleo de basquetebol iniciados masculinos vão ser em Santa Iria de
Azoia e as de futsal infantis em Moinhos da Arroja. No sábado, dia 24, o núcleo de ténis vai competir em Santo
António dos Cavaleiros, enquanto o de futsal iniciados masculinos joga no gimnodesportivo da Secundária.
Um louvor para a Ana Filipa Silva, do 7.º F, e para a Carolina Proença, do 10.º CT2, por terem sido apuradas, no
passado dia 8 de fevereiro, para o Nacional de corta-mato, que vai decorrer em Açoteias, no Algarve
CONTINUAM: AMORES
O Concurso “Compota de Poesia” ainda aceita “poemas sobre o teu amor”. Basta escrevê-los e colocá-los numa das
caixas que se encontra na biblioteca da Secundária e no PBX.

YORN INSPIRING THE FUTURE
Já é possível inscrever turmas, na sala de professores, para a feira de informação e apoio sobre o acesso ao ensino
superior, que se realizará no dia 5 de março na Secundária.
CURIOSIDADES CIENTÍFICAS DE FÍSICA E QUÍMICA
Apesar de ter saído no início de fevereiro, ainda é tempo de fazer referência ao Curiosidades Científicas de
fevereiro. Desta vez, o tema remete para os segredos que a pintura automóvel esconde e para o desafio que é para
os construtores automóveis o processo que vai desde a criação de uma tonalidade até à sua aplicação numa viatura.
CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
Na passada quinta-feira, realizou-se a prova de escola do Concurso Nacional de Leitura. Os vencedores
representarão a Escola na fase concelhia que se realizará na Biblioteca Dom Dinis em Odivelas.

OUVIR-TE LER NOS CASTANHEIROS: FINALISTAS APURADOS
Decorreu na biblioteca dos Castanheiros o apuramento para a segunda fase do concurso "Ouvir-te ler". Os alunos
que passaram à segunda fase são: Mariana Frois – 5.º A, Leonor Silva – 5.º C, Daniel Silva – 5.º F; Eduardo Pereira –
6.º F, Inês Ramos – 6.º B, Leonor Lourenço – 6.º C; Constança Cruz – 7.º E, Beatriz Costa – 7.º H, João Patrício – 7.º F.

