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SAI ÀS SEGUNDAS

CONSELHO PEDAGÓGICO
O Conselho Pedagógico reúne na próxima quarta-feira, dia 16, para, de entre outros assuntos, proceder à análise e
aprovação das matrizes das provas de equivalência à frequência das diversas disciplinas.

ELEIÇÃO DE NOVOS REPRESENTANTES DOS PROFESSORES NO CONSELHO GERAL
Depois da recondução do diretor, o Agrupamento entra em processo eleitoral nos seus diversos corpos. Para já, os
professores: a entrega de listas para a eleição dos representantes dos professores do Conselho Geral – “órgão de
direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade do agrupamento” – poderá ser
feita entre 17 e 22 de maio nos Serviços Administrativos, que disponibilizará a documentação de candidatura.

UMA DAS NOSSAS ALUNAS NA SEDE DA OCDE, EM PARIS
De hoje, 14, a 16, realiza-se na sede da OCDE, em Paris, uma reunião de trabalho subordinada ao tema The Future of
Education and Skills - Education 2030. Tendo em consideração que as escolas estão a ser confrontadas com a
necessidade de preparar os alunos para os desafios que o desenvolvimento tecnológico acarreta e as consequentes
modificações sociais e económicas, este encontro de jovens estudantes de todo o mundo pretende ajudar a
encontrar respostas para as seguintes questões:
- Quais os conhecimentos, competências, valores e atitudes que devem os jovens desenvolver para enfrentar os
desafios das próximas décadas?
- Como poderá a escola preparar os jovens para estes novos desafios e que estratégias poderá aplicar para os
capacitar para o futuro?
De Portugal vão estar presentes 8 estudantes, de entre os quais a nossa aluna Miriam Domingos, da turma 11º CT2.

FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO
Começa, esta semana, a Formação em Contexto de Trabalho (estágio) dos alunos do curso de Técnico de Apoio à
Infância e dos alunos do curso de Técnico de Vendas. Os primeiros em creches e jardins de infância da zona de
Caneças, os segundos em empresas de Lisboa, incluindo empresas comerciais de artigos desportivos e de
bricolagem, empresas de merchandising e grandes armazéns como o El Corte Inglês.

VISITA À VALORSUL
No dia 16, os alunos do 10º V, do curso de Técnico de Vendas, deslocam-se a Telheiras para conhecerem as
unidades operacionais da Valorsul, empresa responsável pela triagem de materiais recicláveis na região de Lisboa.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Tendo em conta o enorme desenvolvimento tecnológico que tem vindo a ser feito na área da Inteligência Artificial,
o Professor João Leite (docente de Ciências Informáticas da Faculdade de Ciências e Tecnologias - Universidade
Nova de Lisboa) dinamiza, no dia 17, a convite dos professores do grupo de Informática, uma sessão de
apresentação e esclarecimentos sobre esta temática. A sessão realiza-se no pequeno auditório da Secundária, pelas
11h50, e destina-se aos alunos das turmas CT1, CT2 e SE1 do 12º ano.
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EU E A NOITE
Integradas no Projeto de Educação e Promoção para a Saúde, vão realizar-se, ao longo da semana, sessões do
projeto "Eu e a noite" para as turmas do 12º ano, dinamizadas pela enfermeira de saúde escolar e por agentes da
PSP Escola Segura – um projeto que visa a prevenção do consumo das drogas e do álcool, bem como das doenças
sexualmente transmissíveis.

OS JUVENIS MASCULINOS DE VOLEIBOL ESTÃO NOS NACIONAIS
O núcleo de voleibol do agrupamento continua em grande. Depois de terem vencido a fase regional, disputada em
Torres Vedras na semana passada, a equipa de juvenis masculino apurou-se, pela segunda vez consecutiva, para a
fase nacional do campeonato de voleibol do desporto escolar, a disputar nos dias 18, 19 e 20 de maio, em Viseu.
Também no âmbito do desporto escolar, os alunos do núcleo de multiatividades vão participar, no dia 17, num
encontro de escolas para a prática de canoagem no rio Tejo, a partir do Parque das Nações.

CONCERTOS DE MAIO
Os alunos do 12.º T encontram-se a colaborar com a Divisão de Cultura da Câmara Municipal de Odivelas na
organização dos concertos de maio, que se iniciaram do passado dia 5.
Os próximos concertos realizam-se nos dias 18 (concerto pelo grupo Cadernos de Viagens, no Auditório Paroquial da
Póvoa de Santo Adrião), 19 (concerto pelo Trio Contrasti, na Igreja Paroquial de São Pedro de Caneças, em Caneças)
e 26 (concerto pela Associação Coral de Odivelas e Conservatório de Música D. Dinis, na Igreja de Nossa Senhora
Rainha dos Apóstolos, na Ramada).
Também são responsáveis pela montagem das exposições de diferentes autores e pelo acolhimento dos convidados
para as respetivas inaugurações, no Centro de Exposições de Odivelas.

AVESSAS
Ainda vai a tempo para nos enviar algum texto dos seus alunos da Secundária que possam integrar o número do Às
Avessas deste ano. Mas, também, se for aluno da Secundária, ainda vai a tempo de nos enviar aquele texto que faz
todo o sentido que seja lido por outros.

GRANDES LIVROS NA BIBLIOTECA: DOM QUIXOTE DE LA MANCHA
É-nos dito no primeiro capítulo «que trata da condição e exercício do famoso e valente fidalgo Dom Quixote de la
Mancha» e começa assim: «Num lugar da Mancha, de cujo nome não quero lembrar-me, vivia um fidalgo desses de
lança no cabide, adarga antiga, rocim magro e galgo corredor. Um cozido com mais vaca que carneiro, salpicão as
mais das noites, lutos e quebrantos aos sábados, lentilhas às sextas-feiras, algum borracho acrescentado aos
domingos, consumiam três partes da sua fazenda». O engenhoso fidalgo Dom Quixote dela Mancha de Miguel
Cervantes começou a ser publicado em 1605, tendo uma segunda parte publicada em 1615, é considerado, por
muitos, como o primeiro romance moderno. A Biblioteca da Secundária tem três exemplares desta obra, sendo a
que citámos a edição do Expresso de 2005 com tradução de Miguel Serras Pereira e ilustrações de Júlio Pomar.

