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SAI ÀS SEGUNDAS

FIM DE ATIVIDADES LETIVAS
No dia 15 de junho, terminam as atividades letivas dos 5º, 7º, 8º e 10º anos. As escolas do primeiro ciclo continuam
até 22 de junho. Os cursos noturnos continuam por aí fora.

EXAMES: INFORMAÇÕES
No site do IAVE, há informações com instruções de realização e critérios gerais de classificação das provas de
aferição, das provas finais de ciclo e dos exames finais nacionais de 2018, tendo sido atualizado, com data de 5 de
junho, o documento referente a Matemática A - 635. Ver
http://www.iave.pt/index.php/avaliacao-de-alunos/informacoes-2017-2018/146-instrucoes-de-realizacao-e-criterios-de-calssificacao

PROVAS DE AFERIÇÃO
As provas de aferição de Português do 2º ano do primeiro ciclo realizam-se no dia 15 de junho; as de Matemática,
no dia 18.

ATIVIDADES ECO-ESCOLAS NA SECUNDÁRIA
No âmbito do programa eco-escolas, expõem-se, na biblioteca da Secundária, trabalhos de alunos do 9º ano
(desenhos de árvores e poemas), realizados nas disciplinas de Educação Visual e de Português, alusivos à natureza e
à importância da árvore; dia 14, os alunos do 8º A colocarão em árvores do recinto escolar as casinhas de pássaros
criadas a partir de embalagens de plástico; também nesse dia, os alunos do 8º C e os do 8º H visitarão o Museu da
Água (estação elevatória dos Barbadinhos).

EBOOKS DO 9º ANO
Os eBooks que os alunos do 9º C e do 9º D criaram na disciplina de Português já podem ser lidos nos iPads da
biblioteca da Secundária. São livros em suporte digital com poemas e contos ilustrados da autoria dos próprios
alunos, organizados a partir da aplicação Book Creator – uma forma de cada um de nós criar os seus próprios livros
com recurso às novas tecnologias.

EXPOSIÇÃO DAS ARTES EM ODIVELAS
Integrada no Projeto ExpressArte, poder ser vista, na Casa da Juventude de Odivelas, até dia 19, a exposição
“Introdução ao Retrato e Interpretação Livre da Pintura”, com trabalhos dos alunos do 10º e do 12º ano do curso de
artes visuais. Trabalhos da disciplina de Educação Visual podem ser vistos no átrio da escola.

F0RMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO DO CURSO DE TURISMO
Os alunos do 11º T, do curso profissional de técnico de turismo, começam hoje a formação em contexto de trabalho
(estágio) em hotéis da cidade de Lisboa, onde vão aplicar conhecimentos e competências desenvolvidos na escola,
mas também aprofundar as suas capacidades na vertente dos serviços de receção em unidades de acolhimento.
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VOLEIBOL
Hoje, nos Castanheiros, vai decorrer o torneio de voleibol interturmas, com competições entre as turmas do 6º e do
7º ano. Mais tarde, nos dias 14 e 15, os mais velhos participarão num estágio na colónia de férias da Praia Azul.
DIA DA ESCOLA NOS CASTANHEIROS
No Dia da Escola, a 14 de Junho, vão realizar-se jogos tradicionais, incluindo jogos de tabuleiro, jogos de cartas e
outros jogos de interior.

NA VIEIRA CALDAS
Na Escola Francisco Vieira Caldas, no dia 20, será a Festa de Final de Ano, a partir das 14h00, da qual também consta
uma pequena representação no espaço da Sociedade Desportiva e Musical de Caneças; no dia 21, haverá atividades
integradas no Projeto Kids da Fundação Benfica; no dia 22, os alunos visitarão o Dino Parque da Lourinhã.

NA CESÁRIO VERDE
Na Escola Cesário Verde, as atividades de final de ano letivo incluem, no dia 20, uma visita de estudo à Kidzânia, em
parceria com a Associação de Pais e Encarregados de Educação; no dia 22, a Festa de Final de Ano é a partir das
10h00.

NA ARTUR ALVES CARDOSO
No dia 20, realiza-se a viagem final de ano – my camp. No dia 22, a despedida do ano letivo passa pela festa, na
escola, com entrega de diplomas. Aguarda-se a publicação do jornal O Cusco, terceira do corrente ano letivo com as
reportagens das atividades realizadas ao longo deste último período.

NOITE NA BIBLIOTECA
No próximo dia 20, pelas 19h45, receberemos na biblioteca da Secundária o escritor Isaac Jaló, que não só nos irá
apresentar o seu livro Islâmicos 14:38, participando, no âmbito da Formação Vivenciada, num debate sobre, entre
outros assuntos, a mutilação genital e aspetos da modernidade do Islão.

ON
No ON (Odivelas Notícias) do dia 7 de junho, pode ser lido o artigo sobre a receção que os alunos do curso de
turismo fizeram a alunos da Índia, destacando as múltiplas atividades que, na semana de 22 de maio a 2 de junho, o
evento envolveu.

BIBLIOTECA: OS LIVROS QUE DEVORARAM O PAI DELE
A partir do livro Os livros que devoraram o meu pai, de Afonso Cruz, apresentamos algumas das obras nele referidas
e que temos no nosso fundo documental. Aproveitamos para lembrar que a biblioteca está aberta durante as férias
e fica o convite para continuarem a requisitar livros.

THE END
Terminamos por este ano. Como as escolas do 1.º ciclo continuam por mais uma semana, não quisemos de deixar a
informação sobre as atividades previstas para a próxima semana naquelas escolas. Além das ocupações habituais
deste tempo escolar, prevê-se que, no dia 28, os professores participem numa reflexão sobre o trabalho realizado,
nomeadamente no que se refere à aplicação das aprendizagens essenciais no 5.º e no 7.º ano. Agradecemos a todos
os que colaboraram connosco no envio de informações que ilustram a energia e o trabalho do nosso Agrupamento.
E, desde já, desejamos para todos um bom descanso e boas férias.

