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SAI ÀS SEGUNDAS

INSPIRING THE FUTURE
Hoje, os alunos do secundário vão, da parte da manhã, participar em diferentes iniciativas orientadas para um
maior esclarecimento sobre as escolhas relacionadas com o acesso ao ensino superior, desde as ofertas formativas
de diferentes instituições do ensino superior até à Feira das Universidades, como referimos na semana passada.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS 2018
No âmbito do Orçamento Participativo das Escolas 2018, foram apresentadas duas propostas de intervenção na
Secundária e 37 (!) nos Castanheiros. Segue-se a fase de verificação dos requisitos necessários para aceitação das
propostas e, posteriormente, depois de possíveis aperfeiçoamentos, as fases de divulgação e votação final.

NOTÍCIAS DO PES
No âmbito do Projeto de Promoção e Educação para a Saúde, vai realizar-se amanhã uma ação de formação sobre
Bullying para as turmas do curso profissional de Apoio à Infância. A ação é dinamizada pela enfermeira escolar.

NA FRANCISCO VIEIRA CALDAS
No dia 5 de março, os alunos do 1º ciclo assistem à peça Roda que Roda sobre os Super saudáveis (alimentos,
subentende-se). No dia 9, também com os alunos do 1º ciclo, há jogos tradicionais orientados pelos professores
formandos de Educação Física da Secundária.

FORMAÇÃO EM CONTEXTO PROFISSIONAL
Os alunos do 10º ano do curso de Auxiliar de Saúde iniciam hoje, nos Bombeiros Voluntários de Caneças, o primeiro
estágio de observação integrado na Formação em Contexto de Trabalho. Este estágio consiste na simulação de
situações de emergência e numa visita às instalações do quartel de bombeiros.
Os alunos do curso profissional de Vendas, amanhã (dia 6), deslocam-se ao Alentejo, à Herdade do Esporão.
Na quarta, os alunos do 11º T, do curso de turismo, visitam os hotéis Mundial e Santa Catarina para conhecerem
pormenores relativos à organização e atendimento em unidades de alojamento. Na semana passada, colaboraram,
no stand da Câmara Municipal de Odivelas, na BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa).

FORMAÇÃO OFFICE 365
Continua, terça-feira, na biblioteca da Secundária a formação sobre o Office 365 para os alunos do 10.º ano. Desta
vez com as turmas SE1 e AV.

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DE DESENHO
Pode ser vista no átrio de entrada da Secundária a exposição com desenhos dos alunos do 10º ano de artes visuais,
realizados como exercício de aplicação de materiais, técnicas e suportes diversos.

DESPORTO ESCOLAR E OUTRAS ATIVIDADES DESPORTIVAS
Nos nacionais de voleibol ficámos em 4.º lugar. Por pouco, não subimos ao pódio, mas a nossa presença numa fase
final já foi uma recompensa do trabalho dos nossos jogadores.
Mais desporto: dia 8 realiza-se a Corrida de Precisão, nos Castanheiros, com competição entre as turmas da Escola.
No dia 10, o grupo de ginástica-trampolim vai à Póvoa de Santa Iria, o de voleibol juvenis femininos a Loures e o de
voleibol iniciados masculinos ao Cacém. No mesmo dia, na Secundária, há competições NBA, com equipas de
basquetebol juvenis femininos.
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SEMANA DA LEITURA
Este ano, o Plano Nacional de Leitura propôs que esta fosse a semana da leitura. Trata-se de uma semana onde as
bibliotecas procuram responder ao desafio de «promoverem atividades para festejar a leitura como ato
comunicativo, diálogo entre as artes, as humanidades e as ciências, espaço de encontro, criativo e colaborativo». Na
Secundária, leituras acordadas vão passar pelas aulas de algumas turmas de Português do 10.º e do 11.º ano, onde
alunos do 12.º e do 11.º apresentarão as leituras que fizeram de obras inseridas no projeto de leitura.
A biblioteca dos Castanheiros convida todos a Ler! A qualquer hora em qualquer lugar. Se o tempo ajudar teremos
a festa da leitura silenciosa, uma festa da leitura em silêncio no jardim como fruição da leitura e demonstração
pública do prazer da leitura. Convidam-se todos os alunos, professores, encarregados de educação e pessoal não
docente a lerem um livro da biblioteca.

OUVIR-TE LER
Nesta semana da leitura, na Secundária concluem-se as eliminatórias que vão definir os representantes de cada ano
na final do concurso de leitura expressiva Ouvir-te ler, que reunirá alunos de todos os ciclos do Agrupamento no dia
16 de março, a partir das 15h30, e para o qual convidamos, desde já, familiares e colegas dos alunos participantes.
Os finalistas vão ser escolhidos nos dias 6 (8.º ano, às 12h50 e 9.º ano, às 13h45), 7 (12.º ano, às 13h20) e 9 (10.º
ano, às 11h50).
Os representantes do primeiro ciclo já estão encontrados: Martim Mimoso, do 4.ºA da Francisco Vieira Caldas, da
Cesário Verde, Matilde Pereira, do 4.º A, e Gonçalo Lima, do 4.ºB, da Artur Alves Cardoso, Beatriz Cordeiro, do 4.ºA,
e da Maria Costa, Marta Ferreira da Silva, do 4.ºA, e Miguel Conde, do 4.ºB.

O MEU POEMA
Mantém-se o convite para os alunos apresentarem os seus poemas a concurso até ao próximo dia 9, que distinguirá
um poema por ciclo. Os poemas devem ser entregues nas bibliotecas ou aos professores das turmas, numa folha A4
com a indicação do nome e turma. No dia 16, os vencedores, além de receberem um prémio, serão convidados a ler
os seus poemas na festa da leitura Ouvir-te Ler.

EXPOSIÇÕES NA BIBLIOTECA DOS CASTANHEIROS
Durante esta semana coexistem na biblioteca duas exposições, “A BD como expressão” e “Isometrias do plano”. A
primeira começou no dia 1 e prolonga-se até ao dia 15 de março, enquanto a seguinte estará patente ao público
apenas esta semana.

QUANTO MEDE A PEGADA ECOLÓGICA DA ESCOLA?
A resposta será dada pelo estudo que os alunos de línguas e humanidades e de socioeconómicas estão a realizar,
em Inglês. Pretendem comparar a pegada ecológica da escola e das famílias dos alunos com a pegada da escola da
Turquia (SEV – American College) com a qual fazem trabalho colaborativo. Posteriormente, vão escrever um artigo
de imprensa para publicar na plataforma dos Young Reporters for the Environment.

A MAIOR LIÇÃO DO MUNDO CONTINUA – ROTA ECO
Terminada a primeira semana da Rota (um livro em branco que passa pelas escolas do Agrupamento para ser
escrito/preenchido pelos alunos), o Livro segue o seu percurso, prevendo-se a sua chegada à Secundária no dia 23
de abril. As primeiras páginas já concluídas são um bom exemplo do trabalho realizado pelos nossos alunos do 1º
ciclo, em defesa da sustentabilidade ambiental.

A IMPORTÂNCIA DE UM TESLA A CAMINHO DE MARTE
O Curiosidades Científicas de março refere-se ao lançamento do foguetão Falcon Heavy, em fevereiro, que abre
portas para que as viagens a Marte possam ser mais baratas e realizadas também por outras empresas,
transformando o espaço numa rota de turismo. Mais pormenores podem ser lidos nos locais onde o Curiosidades
Científicas se encontra afixado.

