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SAI ÀS SEGUNDAS

TOMADA DE POSSE DO DIRETOR
Após homologação da recondução do Diretor do Agrupamento, proceder-se-á à respetiva tomada de posse perante
o Conselho Geral, amanhã, dia 5, às 19h30, no auditório da Secundária.

REUNIÃO DE DIRETORES DE TURMA DO 2º CICLO
Os diretores de turma do segundo ciclo reúnem-se hoje, às 16h30, para preparação das reuniões de avaliação de
final de ano.

PROVAS DE AFERIÇÃO DE PORTUGUÊS
Dia 8 de junho, nos Castanheiros, realizam-se as Provas de Aferição de Português, do 5º ano.

SEMANA DO AMBIENTE
Dia 5, dia do Ambiente, participamos a partir das 10h00, em Odivelas, na Eco-caminhada, iniciativa do nosso
município. À tarde, das 14h00 às 15h30, técnicos da Câmara de Odivelas efetuarão uma análise ao ruído na Escola
Secundária.
Na manhã de dia 6, os alunos de Biologia e de Física e Química, das turmas CT3 e CT4, acompanharão uma análise
da poluição da ribeira de Odivelas.
Ao longo da semana, estão expostos, na Secundária, trabalhos (desenhos e poemas) que focam a importância da
árvore para o equilíbrio ambiental, numa iniciativa interdisciplinar das disciplinas de Educação Visual, de Português
(9.ºano) e de Inglês (11.ºano).

CLUBE DE LEITURA
Dia 5, às 17h00, a biblioteca da Secundária recebe o clube de leitura do 8.º ano. Os livros que devoraram o meu pai,
de Afonso Cruz é a obra que está no centro desta iniciativa.

V GALA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO ESCOLAR
A V Gala de Educação Física e Desporto Escolar será no dia 6 com apresentação de trabalhos de alunos preparados
ao longo do ano, incluindo danças, espetáculos musicais e coreografias gímnicas. Também serão entregues os Linces
de Ouro que foram atribuídos aos alunos que se destacaram nas diferentes modalidades desportivas.

SELFIE – UMA MOSTRA PESSOAL, NA MALAPOSTA
No dia 6 de junho, os alunos do 8º A, juntamente com alunos de outros agrupamentos, vão apresentar, no Teatro
da Malaposta, o espetáculo final do Projeto de Teatro SELFIE – Uma Mostra Pessoal, inspirado em Romeu e Julieta.
O Projeto foi promovido pela Câmara Municipal de Odivelas e o espetáculo final inclui duas sessões: a primeira, às
15h00, destina-se à comunidade educativa; a segunda, às 19h00, destina-se a pais, encarregados de educação e
representantes da Câmara.
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ARCA TEMPORAL
Projeto desenvolvido com os alunos de Psicologia B das turmas LH1, CT1 e CT2 do 12.ºano, será enterrada, no
jardim Sul da biblioteca da Secundária, uma cápsula contendo materiais diversos inseridos por alunos e professores
daquelas turma. Daqui a 20 anos, a dita será desenterrada, na presença (espera-se) de muitos dos que participaram
nesta iniciativa que, entre outros objetivos, procura «promover entre todos os alunos das turmas envolvidas o
espírito de grupo e o sentimento de pertença e de identificação com a escola».

PROVA FINAL DO 11ºT
Na biblioteca da Secundária, no dia 6 de junho, começam as provas finais dos alunos do 11º ano do curso de
turismo, como preparação para a Formação em Contexto de Trabalho que se inicia no dia 11 de junho. São provas
em que, em prática simulada, os alunos terão de realizar diferentes atividades próprias da receção de unidades de
alojamento, incluindo hotéis.

BANDAS DESENHADAS
Os alunos do 7º A e do 7º B estão a preparar a publicação de uma revista com bandas desenhadas que fizeram em
Educação Visual. Sem que houvesse um tema específico à partida, a maioria delas revela a boa consciência cívica
dos nossos alunos.

CURIOSIDADES CIENTÍFICAS
No último Curiosidades Científicas do ano, formulam-se as questões: Como será o Trabalho em 2030? Os robots vão
pagar impostos?
Está em causa o “exercício de prognóstico do futuro do trabalho” feito no Congresso Internacional Labour 2030, em
julho do ano passado, cujo tema forte foi a robótica, a inteligência artificial e as novas tecnologias.
Apesar de as previsões não serem consensuais, a verdade é que o desafio é premente, sendo necessário “tentar
minorar alguns efeitos nefastos que a evolução tecnológica possa trazer ao mundo do trabalho”.

eBooks DO 9º ANO
Na disciplina de Português, há alunos do 9º que estão a escrever histórias com as quais pretendem criar eBooks com
recurso aos iPads da biblioteca da Secundária. Os eBooks ficarão disponíveis para leitura quando estiverem prontos.
Daremos notícias disso.

MIÚDOS A VOTOS
Já são conhecidos os vencedores da iniciativa «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?». A iniciativa promovida
pela revista Visão Júnior e pela Rede das Bibliotecas Escolares, na qual participaram os alunos da Escola dos
Castanheiros, teve uma festa de apresentação dos resultados no passado dia 30, na Feira do Livro de Lisboa. Os
livros mais votados foram: «O Tubarão na Banheira», de David Machado (1.º ciclo), «Harry Potter e a Pedra
Filosofal» de J.K. Rowling (2.º ciclo) e «A Culpa é das Estrelas» de John Green (3.ºciclo).

FIM DO ANO LETIVO DOS ANOS COM PROVAS NACIONAIS
No dia 6, terminam as aulas dos 9º, 11º e 12º anos. Seguem-se as provas e exames nacionais, cuja primeira fase
começa no dia 18 de junho. E aí vão eles para um último esforço. Bons estudos finais e, para os alunos que agora
terminam o ciclo secundário, muito sucesso e felicidade.

