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SAI ÀS SEGUNDAS

PROVAS DE AFERIÇÃO PRÁTICAS
Começam hoje as provas de aferição práticas dos 2º e 3º ciclos: Educação Visual e Educação Tecnologia e Educação
Musical, do 5º ano, e Educação Física e Educação Visual, do 8º ano.

ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS ALUNOS NO CONSELHO GERAL
Dia 24, das 11h30 às 19h30, realiza-se na biblioteca a votação para a eleição dos representantes do alunos no
Conselho Geral. Os candidadtos em lista única são Joana Cerqueira e Mafalda Cabana, do 11.º CT1 e Miriam
Domingos e João Fernandes, do 11.ºCT2.

REUNIÃO DE DIRETORES DE TURMA DO 3º CICLO E DO SECUNDÁRIO
Os conselhos de Diretores de Turma do 3º ciclo e do ensino secundário reúnem-se na próxima quinta-feira, dia 24,
para preparação das reuniões de avaliação do final do ano letivo.

CICLO DE CINEMA. PRETO. BRANCO. MULHER. HOMEM.
Na sequência do sucesso do anterior ciclo de cinema subordinado ao tema educação, começa hoje, na Secundária,
um novo ciclo designado “Preto. Branco. Mulher. Homem.” Foi organizado por alunos do 12º ano e os filmes serão
apresentados por um aluno, um encarregado de educação, um funcionário e um professor. As sessões terão lugar
no auditório, sempre às 14h20, e destinam-se a alunos do secundário, funcionários, professores e encarregados de
educação.

O QUE É ISTO DA POSTURA CORPORAL?
No âmbito do Projeto de Promoção e Educação para a Saúde e em parceria com o Gabinete de Saúde, Igualdade e
Cidadania da Câmara Municipal de Odivelas, os alunos do 10º ano do curso profissional de auxiliar de saúde vão
dinamizar, hoje, às 15h20, uma conferência sobre educação corporal. Será no auditório da Secundária, com entrada
livre.

VISITA À VALORSUL
Também hoje (21), teremos mais uma visita à Valorsul, em Telheiras, para que os alunos do 8.ºA conheçam os
processos de triagem de materiais recicláveis e a utilidade da separação do lixo que fazemos em casa.

COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO INTERPESSOAL
No dia 24, às 10h50, teremos uma sessão informativa designada Comunicação e Relacionamento Interpessoal. A
sessão é promovida pelo setor da juventude da Câmara Municipal de Odivelas e destina-se aos alunos do 10º LH2.

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA FASE INTERMUNICIPAL
No dia 24, a nossa aluna Bruna Pinto, do 10.ºCT2, vai participar na Final Regional – Área Metropolitana de Lisboa da
12ª edição do Concurso Nacional de Leitura no Fórum Municipal Romeu Correia – Auditório Municipal Fernando
Lopes Graça, em Almada, como representante do secundário do concelho de Odivelas.
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DESPORTO ESCOLAR
Está semana teremos jogos de futsal, integrados no quadro competitivo do Desporto Escolar. No dia 26, a equipa de
futsal iniciados masculino desloca-se a Santo António dos Cavaleiros, enquanto a de futsal infantis B masculino se
desloca à Portela de Sacavém.

INTERCÂMBIO SECUNDÁRIA DE CANEÇAS – ST. MARK’S SENIOR PUBLIC SCHOOL (ÍNDIA)
É já no próximo domingo que os alunos do 11º T, do curso profissional de turismo, recebem uma turma de alunos
de uma escola da Índia. Trata-se de uma atividade de intercâmbio escolar que vai decorrer ao longo da próxima
semana e que vem sendo preparada desde há algum tempo a esta parte. Pretende-se dar a conhecer aos visitantes
aspetos relevantes da cultura de Caneças, Odivelas e região de Lisboa, ao mesmo tempo que será possível saber
mais da cultura indiana, uma vez que os alunos da Índia ficarão alojados em casa de famílias dos nossos alunos. No
próximo Em Progresso, divulgaremos mais pormenores desta atividade.

DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DA OCDE, EM PARIS
Como noticiámos, decorreu na semana passada, na sede da OCDE, em Paris, uma reunião de trabalho onde
estiveram presentes alunos de diferentes nacionalidades e muitos dos decisores políticos de países daquela
organização para se pronunciarem e ouvirem opiniões acerca da Escola que queremos para as próximas décadas. O
encontro foi um sucesso, com a nossa representante, Miriam Domingos, a merecer uma posição de destaque, pelas
ideias que deixou e que constaram da síntese que foi feita no final da reunião.

ÀS AVESSAS
O jornal da Secundária, este ano em número único, está aí, podendo ser adquirido na biblioteca da Secundária.

DAR E RECEBER… manuais
Este ano, vamos dar início a um banco de manuais escolares entre os alunos do Agrupamento. O Projeto visa
fomentar a entrega, no final de cada ano escolar, de manuais usados e em boas condições de modo a que os
mesmos possam ser emprestados, no início do ano letivo seguinte, a alunos da escola. Para que a nossa iniciativa
tenha sucesso, é necessário que os alunos entreguem os manuais que estão adotados na Escola e de que já não
necessitam. Estes manuais, após verificação e organização, estarão disponíveis para serem emprestados a outros
alunos no início do próximo ano letivo.
Quem trouxer manuais terá prioridade em receber aqueles de que vai precisar. Os alunos que já têm acesso aos
manuais através da Ação Social Escolar não estão abrangidos por esta iniciativa.

