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SAI ÀS SEGUNDAS

REUNIÕES DE ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO COM DIRETORES DE TURMA
Até ao final da próxima semana, os encarregados de educação reúnem-se com os diretores de turma para, de entre
outros assuntos relacionados com as atividades escolares, conhecerem a progressão dos respetivos educandos,
tanto em termos individuais como em termos coletivos, durante o segundo período.

VOZ DOS ALUNOS DO SECUNDÁRIO
Estava prometido que a escola daria voz aos alunos do secundário, depois de já o ter feito com os alunos dos outros
ciclos do Agrupamento. O prometido é devido. Durante estas primeiras semanas, os alunos vão refletir sobre a
escola e o perfil do aluno à saída do ensino secundário.

AS PROPOSTAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
No último dia de aulas do segundo período realizaram-se as votações para apurar as propostas vencedoras
referentes ao orçamento participativo da EB dos Castanheiros e da Secundária. Na primeira venceu a proposta B
(melhorias para a sala de convívio dos alunos), na segunda, venceu a proposta A (espaço exterior do bar da
Secundária e rádio escolar). A eleição na Secundária não teve uma percentagem de participação significativa
(votaram cerca de 27% dos alunos da escola), havendo algumas turmas que se alhearam de um processo que ainda
está a dar os seus primeiros passos e que, talvez, por isso, teve esta fraca participação. A existência e usufruto, pela
comunidade, dos bens comprados no âmbito deste projeto de participação cívica irão ser um bom contributo para
os alunos participarem mais em próximos orçamentos participativos.

FORMAÇÃO OFFICE 365
Como meio de promoção das competências associadas à literacia da informação, continua a formação Office 365,
no dia 10, na biblioteca da secundária, desta vez destinada à turma CT1 do 10.º ano.

VISITA À VALORSUL
Dia 10, os alunos das turmas de AI e AS do 10.º ano deslocam-se ao polo do Lumiar da ValorSul, no âmbito do
Programa Eco-Escolas.

MEMÓRIAS DA SÃO
Dia 11, pelas 10h05, recebemos, no pequeno auditório, a professora Conceição Reis, professora da nossa escola até
à sua aposentação, que irá apresentar uma comunicação dirigida aos alunos de História das turmas LH1, 2 e 3 do
12.ºano. A comunicação remete para o período anterior ao 25 de Abril de 1974 e será, seguramente, uma boa
oportunidade de os alunos tomaram contacto com passados recentes ao vivo.

DIA ABERTO
Dia 11, os alunos de Física do 10.ºCT4 e das turmas CT1 e CT2 do 12.º ano irão participar no dia aberto do
departamento de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no Monte da Caparica.

A ESCRITORA PAULA RUIVO NA ARTUR ALVES CARDOSO
Dia 12, na comemoração do Dia Internacional do Livro Infantil, a biblioteca da EB Artur Aves Cardoso recebe a
escritora Paula Ruivo numa iniciativa aberta à comunidade escolar. Para que todos os alunos da escola possam
participar, realizam-se três sessões com esta escritora de livros infantis.
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EXPOSIÇÃO NOS CASTANHEIROS
Terá início no dia 12, e prolonga-se até ao dia 20, a exposição "Estojo de Luxo" na biblioteca da Escola Básica dos
Castanheiros.

O CURIOSIDADES CIENTÍFICAS HOMENAGEIA STEPHEN HAWKING
Este mês, o Curiosidades Científicas do grupo de Física e Química homenageia Stephen Hawking, que desapareceu
no passado dia 14 de março. “OS trabalhos de Hawking destacam-se na área da astrofísica, nomeadamente ao
revolucionar os estudos sobre buracos negros e a relatividade (...). Defendia ainda a ideia de que os “Buracos negros
não são prisões eternas como pensávamos. Coisas podem escapar do buraco negro por qualquer um dos lados – e
talvez saiam noutro universo”.

LER CIÊNCIA
Também a propósito de Hawking, no blogue Leituras Acordadas (http://leiturasacordadas.blogspot.pt/) já estão
publicadas algumas das recensões e opiniões críticas de livros científicos, de divulgação científica ou sobre
cientistas, lidos e apresentados em março passado, na biblioteca da Secundária, pelos alunos de Física do 12.º ano.

RALLY PAPPER DECO
No âmbito do programa Eco-Escolas, realizou-se no último dia do segundo período o rally papper proposto pela da
Deco. Mais uma vez decorreu com interesse e entusiasmo manifesto dos participantes. Os resultados serão
oficialmente comunicados no próximo dia 23, enquadrados na celebração da semana internacional do eco escolas.

DESPORTO ESCOLAR
No próximo sábado, dia 14, são retomadas as competições do Desporto Escolar, com o núcleo de danças urbanas a
deslocar-se à Portela de Sacavém e o núcleo de voleibol iniciados masculinos a competir no gimnodesportivo da
secundária.
ESCOLA AMIGA DA CRIANÇA
A EB Francisco Vieira Caldas candidatou-se ao selo "Escola Amiga da Criança", projeto que «pretende ajudar a
desenvolver competências nos alunos no âmbito da cidadania».

PISA 2018
A Secundária continua a fazer parte do estudo Pisa – estudo internacional em que participam alunos com 15 anos
de idade e que, este ano, incidirá sobre a literacia da leitura. Os testes e um questionário serão respondidos em
computador e realizar-se-ão nos próximos dias 16 e 18, entre as 9h15 e as 12h45, destinando-se aos alunos
selecionados pela OCDE, organização responsável pelo estudo. «O PISA faz um retrato de cada país e compara-o
com os restantes, proporcionando uma medida da eficácia da educação de cada país face aos padrões de
desempenho estabelecidos pela OCDE» (http://www.iave.pt/index.php/estudos-internacionais/pisa/apresentacao).

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
No próximo dia 17, a partir das 14h30, realiza-se na Biblioteca Municipal Dom Dinis a prova concelhia do Concurso
Nacional de Leitura com a participação dos nossos representantes Bruna Pinto, do 10.ºCT2 e Diogo Santos, do 9.ºB.

