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SAI ÀS SEGUNDAS

VOZ DOS ALUNOS DO SECUNDÁRIO
Dia 26, é a vez de dar a voz aos alunos do Secundário. Na parte da manhã, os alunos, nas suas turmas, irão refletir
sobre a Escola que vivem e a Escola que procuram, considerando o que é solicitado no perfil dos alunos à saída da
escolaridade obrigatória; depois, na parte da tarde, serão realizados encontros de ano e de cursos profissionais
(uma vez que o ensino profissional também tem uma voz própria), com a finalidade de se sistematizarem as
opiniões dos estudantes e de se elegerem os seus representantes. A partir das 17h00 os professores, em reunião
geral, tomarão conhecimento das conclusões apresentadas pelos delegados dos alunos.

SEMANA ECO-ESCOLAS
Enquadrada na celebração da semana internacional do Eco-escolas (Global Action Days - GAD), realizam-se, na
Secundária, ao longo da semana, várias atividades no âmbito das áreas abrangidas pelo plano de ação do Ecoescolas. Destacamos a exposição de trabalhos no átrio da escola e na biblioteca, referentes à pegada ecológica,
água, resíduos, energia e alimentação; os workshops e as palestras sobre nutrição, a reutilização de velas e de
papel, geologia e património; no dia 27 (em colaboração com o Plano de Educação para a Saúde e os professores
estagiários de Educação Física), realiza-se no 1º intervalo da manhã um lanche saudável e, no átrio da escola, será
colocada uma pirâmide alusiva à dieta mediterrânica, elaborada pelos alunos do 10º AV; também na sexta-feira
haverá um concurso entre turmas, dinamizado pelos alunos do 8º H, no âmbito do projeto Água - Fonte de Vida. Ao
longo da semana estará a ser construída no átrio uma árvore dos nossos compromissos ambientais, que se iniciou
com um projeto do 8ºA e que será concluída com o contributo da comunidade escolar. Os alunos do 9ºA
distribuirão marcadores para livros com ilustrações das pinturas por si realizadas.

SEMANA DAS LÍNGUAS NA SECUNDÁRIA
No dia 24 de abril, às 10h05, será a final do concurso de ortografia Spelling Bee/soletração, no pequeno auditório,
em frente à biblioteca, abrangendo as turmas de Inglês dos 8º e 9º anos e as turmas de 10º e 11º anos de Inglês e
de Espanhol.
No dia 26, também às 10h05, o Jogo do conhecimento, no grande auditório, envolve as turmas do 7º ano de
Francês, do 8º ano de Inglês e do 10º ano de Espanhol.

LISBOA ARQUITETURAS
Terça-feira, dia 24, o 11.º T desloca-se por Lisboa. A visita, do Campo Pequeno à Praça do Município, com uma
paragem no Centro de Informação Urbana de Lisboa, onde é possível visualizar uma maqueta da cidade, procura dar
a conhecer edifícios de diversas épocas, bem como reconhecer a evolução urbanística de Lisboa. Este percurso por
Lisboa é realizado no âmbito das disciplinas da formação técnica do curso de Turismo, além de Geografia e História
da Cultura e das Artes.

25 de ABRIL
Na BE da Secundária, celebramos os 44 anos do 25 de Abril com a afixação de cartazes sobre a Liberdade, realizados
pelos alunos do 11º T, e a exibição do filme Os Capitães de Abril, de Maria Medeiros, que relata os principais
acontecimentos daquela tão esperada madrugada “Onde emergimos da noite e do silêncio / E livres habitamos a
substância do tempo” (Sophia).
Os alunos do 9º ano realizaram, na disciplina de História, trabalhos que vão exibir ao longo da semana, na
Secundária, também como forma de recordar “esse Abril em que Abril floriu nas armas” (Manuel Alegre).
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FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO NA RENOVA
No dia 26, os alunos do curso de vendas visitam, em Torres Novas, a Renova, empresa europeia que, de entre
outros, fabrica e comercializa papel higiénico, rolos de cozinha, guardanapos, ou lenços de papel. Para além do
conhecimento relativo ao processo produtivo, pretende-se que os alunos conheçam as estratégias de marketing
adotadas pela empresa.

VISITA AO PALÁCIO NACIONAL DE QUELUZ
No dia 26, os alunos do 4º CV4A e 4º CV4B, da EB Cesário Verde, visitam o Palácio Nacional de Queluz como forma
de sensibilização para a importância da preservação do património.

SESSÕES INFORMATIVAS, PELA CÂMARA MUNICIPAL
Dia 26, teremos, na Secundária, uma sessão informativa dinamizada pela Câmara Municipal de Odivelas, sobre
métodos de estudo, destinada ao 9º C.
No passado dia 20, também pela Câmara Municipal, decorreu uma sessão sobre apoio a deficientes, com duas
turmas do ensino secundário.

DESPORTO ESCOLAR
Sábado, dia 28, no gimnodesportivo, a Secundária recebe oito escolas do distrito de Lisboa para a prática de
Multiatividades, uma das modalidades do Desporto Escolar.

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA – FASE REGIONAL
Bruna Pinto, do 10.º CT2, é a representante do ensino secundário das escolas de Odivelas à fase intermunicipal da
Área Metropolitana de Lisboa do Concurso Nacional de Leitura, a realizar em Almada, no dia 24 de maio. A fase
concelhia realizou-se no passado dia 17, na Biblioteca Municipal D. Dinis.

OLÍMPIADAS DA FÍSICO-QUÍMICA
Tiveram lugar, no passado dia 18, na Secundária, as Olimpíadas da Físico-Química 2018, dirigidas ao 8º ano. Esta
iniciativa teve uma boa adesão por parte dos alunos, que demonstraram grande entusiasmo.
Apresentamos, agora, os vencedores:
1º lugar: Ana Carolina Glória, André Francisco, Rodrigo Gerardo (todos do 8º G);
2º lugar: Daniel Ferreira, Rafael Remoaldo, Tiago Duarte (todos do 8º F);
3º lugar: Bianca Domingos, Filipa Gonçalves, Rita Cruz (todos do 8º C).

DIA MUNDIAL DO LIVRO – NOVIDADES NA BIBLIOTECA
Evocamos este dia 23 de abril com alguns dos livros novos que adquirimos este ano para as bibliotecas do
Agrupamento: O Elefante que não sabia voar, de Sérgio Almeida e o Pequeno livro do tempo, de Marta Neto e de
Suzana Ramos, na biblioteca da EB Artur Alves Cardoso, A Odisseia de Homero adaptada para jovens, de Frederico
Lourenço e O Diário de Anne Frank - Diário Gráfico, de Ari Folman, David Polonsky, na biblioteca da EB dos
Castanheiros, A estranha ordem das coisas de António Damásio e Os livros que devoraram o meu pai, de Afonso
Cruz, na biblioteca da Secundária. Falamos destes, mas há mais. Agora é ler, que as bibliotecas emprestam.

