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SAI ÀS SEGUNDAS

REUNIÕES DE ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO COM DIRETORES DE TURMA
Ao longo desta semana, continuam as reuniões dos encarregados de educação com os diretores de turma, tendo o
balanço do trabalho realizado no segundo período como tema fundamental.

PISA 2018
Como noticiámos, realizam-se hoje, dia 16, e quarta-feira, dia 18, na Secundária, entre as 9h15 e as 12h45, os testes
PISA, estudo internacional promovido pela OCDE em que participam alunos com 15 anos de idade e que, este ano,
incidirá sobre a literacia da leitura. Os testes, que serão respondidos em computador, versam a leitura, Matemática
e Ciências, havendo também questionários sobre a escola e a literacia financeira.

O AUTOR NUNO CARAVELA VAI À FRANCISCO VIEIRA CALDAS
Hoje, dia 16, o autor Nuno Caravela estará na EB Francisco Vieira Caldas, para apresentar, aos 3º e 4º anos, a sua
coleção O Bando das cavernas, livros infantis com os quais é possível “divertir e estimular a imaginação dos mais
novos, transportá-los ao longo das páginas para um mundo de descobertas, onde tudo é possível.”

CIENCIAS E TECNOLOGIAS E LÍNGUAS E HUMANIDADES EM SINTRA
As turmas de 11º ano de Ciências e Tecnologia e a turma 11º LH1 do curso de Línguas e Humanidades encontramse, ao longo do dia de hoje, dia 16, numa visita de estudo ao complexo vulcânico de Lisboa-Mafra-Sintra. Esta visita
de estudo interdisciplinar conta com a participação ativa das disciplinas de Biologia e Geologia; Português; Educação
Física e Física e Química A.
Além de observarem e interpretarem diferentes paisagens geológicas, passando pelas praias de Ribeira de Ilhas,
praia Grande e praia das Maçãs, irão à vila de Sintra reconhecer os locais descritos no capítulo oitavo de Os Maias
de Eça de Queirós.

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA – FASE REGIONAL
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.º CT2 e Diogo Santos, do 9.º B.

DESPORTO ESCOLAR
Esta semana há competições importantes do núcleo de basquetebol. Amanhã, dia 17, será o encontro 3x3 FPB Local
de LOVFX (Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira), a realizar no Pavilhão Multiusos de Odivelas, para todos os
escalões. Dia 18, quarta-feira, será o Pré-Regional de Basquetebol Juvenis Femininos, no Palácio dos Desportos, em
Torres Novas. No sábado, dia 21, os juvenis masculinos e femininos de voleibol vão participar na fase final local, em
Loures.

Em Progresso 25

2017-2018

__________________________________________________________________________________________________________________________________

MOPE
De 17 a 19 de abril realiza-se, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, a IV MOPE, Mostra de Oferta Profissional e
Educativa das escolas do concelho de Odivelas, para a qual estão convidados os pais, encarregados de educação,
professores e alunos do Agrupamento. Naturalmente, a Secundária estará representada com os seus cursos
profissionais e com o CQ (Centro Qualifica). Para além disso, os alunos do curso de turismo assumirão a
responsabilidade pelo acolhimento dos visitantes.

FORMAÇÃO EM CONTEXTO PROFISSIONAL EM BELÉM
No dia 19, os alunos do 10º ano do curso de turismo vão a Belém para reconhecerem as potencialidades turísticas
desta zona de Lisboa, mais particularmente do Museu Nacional dos Coches, Museu dos Jerónimos e Torre de Belém,
e também para descobrirem os múltiplos sinais que, na monumentalidade de Belém, estão relacionados com Os
Lusíadas.

ENCONTRO CENFORES
Realiza-se nos dias 20 e 21, no Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte, em Loures, o segundo encontro
Caminhos e trajetos em projeto: projetos de flexibilização curricular promovido pelo CENFORES, centro de formação
de associações de escolas a que pertence o nosso Agrupamento. Os alunos do curso profissional de Técnico de
Turismo irão colaborar na organização deste evento.

POLIESTIRENO – UMA EXPOSIÇÃO NA SECUNDÁRIA
Estão expostos, no átrio de entrada da Secundária, objetos esculturais que os alunos do 12º ano do curso de artes
visuais realizaram em poliestireno, material plástico mais conhecido como esferovite.

EXPOSIÇÃO PATRIMÓNIO
Inaugura no próximo dia 20, pelas 18h00, no Museu Nacional dos Coches, a exposição do “Grande Prémio Fundação
Manuel António da Mota, na qual são apresentadas as 30 obras finalistas àquele prémio sobre o património a que
concorreram alunos das turmas de Artes Visuais do 10.º e do 11.º ano.

MANUAIS - DAR E RECEBER
Vamos iniciar, no Agrupamento, a troca de manuais do 5.º ao 12.º ano. Em breve, daremos informação mais
detalhada, mas, para já, alertamos para este programa de troca de manuais na Secundária e nos Castanheiros que
iremos desenvolver no final do ano letivo.

GRANDES LIVROS NA BIBLIOTECA – PARAÍSO PERDIDO
Publicado pela primeira vez em 1674, Paraíso Perdido (Paradise Lost) de John Milton é um poema épico escrito em
doze cantos (ou livros) em verso decassílabo e rima branca. O seu argumento é dito logo no início da obra: «Este
livro propõe, primeiro em resumo, o assunto geral, a desobediência do homem, e a respectiva perda do Paraíso
onde fora posto. Depois aborda a primeira causa da sua queda, a Serpente, ou antes Satanás na Serpente; o qual
rebelando-se contra Deus, e acompanhado por muitas legiões de anjos, foi por ordem de Deus expulso do Céu e
lançado ao grande fosso.» O exemplar da biblioteca é a edição bilingue da Cotovia, traduzida por Daniel Jonas.

