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SAI ÀS SEGUNDAS

CONSELHO PEDAGÓGICO
Continua, na próxima quarta-feira, a reunião do Conselho Pedagógico do nosso Agrupamento. Em discussão, os
critérios de avaliação e os modos de funcionamento da nova área curricular de Cidadania e Desenvolvimento para o
10.ºano.
ECO-ESCOLAS
No dia 4 de outubro, as eco-escolas reúnem-se em festa em Pombal. Mais uma vez, a Secundária vê reconhecido o
trabalho de alunos, professores e funcionários em prol da educação ambiental. Receberemos o galardão, a nossa
Bandeira verde, que será içada no próximo dia 9.

ATIVIDADES NO PRÉ-ESCOLAR E PRIMEIRO CICLO
Nas escolas do 1º ciclo com jardim-de-infância, mantemos a oferta do ano passado.
As AAAF (Atividade de Animação e Apoio à Família) são atividades complementares ao currículo que decorrem entre as
7h30 e as 9h00 e a partir das 15h00. Resultam de um acordo tripartido entre a Câmara Municipal, a Associação de Pais
e o Agrupamento e destinam-se aos jardins-de-infância.
As CAF (Componente de Apoio à Família) incluem atividades de ocupação dos tempos livre que funcionam entre as
7h30 e as 9h00 e a partir das 17h00, incluindo atividades lúdicas e de apoio ao estudo. Resultam de um acordo
bipartido entre o Agrupamento e a Associação de Pais com cedência do espaço escolar pela Câmara Municipal e
destinam-se aos alunos do 1º ciclo.
As AEC (Atividade de Enriquecimento Curricular) são oferecidas pelo Agrupamento, funcionam durante o horário
curricular e destinam-se aos alunos do 1º ciclo. Nas escolas Vieira Caldas e Artur Alves Cardoso, incluem “Expressão,
Harmonia e Movimento”, “Expressão, Comédia e Encenação” e “Atividades Socioculturais”, estas com jogos
tradicionais e atividades relacionadas com o meio envolvente. Nas escolas Cesário Verde e Professora Maria Costa
incluem as referidas “Expressões” e “Atividades Físicas e Movimento”.

DESPORTO ESCOLAR
Comecemos pelos escalões: quem nasceu em 2008/2009 inscreve-se nos infantis A, os de 2006/2007 pertencem ao
infantil B, os nascidos em 2004/2005 são iniciados, os de 2001 a 2003 inscrevem-se nos juvenis. Parece haver algum
espaço para juniores. Quanto a professores, alguns deles já vêm seguramente dos anos 50 do século passado.
Também já podemos indicar os horários de parte da nossa oferta desportiva de complemento curricular:
multiatividades e escalada para todos os escalões e géneros, às terças e quartas, das 13h00 às 15h00, professor
Francisco Galvão; basquetebol para todos os escalões e géneros, às terças e quintas, das 17h00 às 18h30, professores
João Pereira e Sónia Viegas, Teresa Gaspar e Rui Pires da Silva; voleibol feminino, iniciadas e juvenis, às terças e
quintas, das 13h15 às 15h00, professor Luís Mateus; futsal, juvenis masculinos, às terças e quintas, das 17h10 às
18h40, e às segundas e quartas, das 18h40 às 20h00, professor Eduardo Silva; ténis de mesa, para todos os escalões e
géneros, às segundas, das 12h30 às 14h30, professora Joana Maurício. Pensamos poder dar, proximamente, mais
informações sobre as modalidades em falta, nomeadamente as da EB dos Castanheiros.
SAÚDE NO AGRUPAMENTO
A equipa de saúde vai reunir amanhã, dia 2, pelas 10h30, para identificação das áreas de intervenção nas diferentes
escolas do agrupamento e organização das atividades do projeto da saúde.
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O PROBLEMA DO NO2
Já saiu o número de outubro do Curiosidades Científicas, boletim do departamento de Física e Química do
Agrupamento. No seu nono ano de publicação, o nosso boletim de divulgação científica apresenta-nos um artigo que
nos fala dos efeitos da poluição para além dos problemas respiratórios. A saber, a possibilidade do dióxido de azoto
influenciar um aumento da demência em pessoas expostas a altos níveis da poluição atmosférica. A ler nos locais
habituais da Secundária.
EB MARIA COSTA
Na escola Maria Costa continuam dois projetos que estão em curso desde o ano letivo passado: a "Web Rádio MC" e
"Fanfarra MC".
Com o projeto da rádio, temos música nos intervalos, para além de entrevistas e comentários feitos pelos alunos da
escola. Quanto à "Fanfarra MC", os ensaios já iniciaram com grande motivação de todos os alunos envolvidos.

EB ARTUR ALVES CARDOSO - BIBLIOTECA
Os alunos da escola Artur Alves Cardoso participaram na semana passada numa atividade dinamizada pela biblioteca
escolar para a criação de um logótipo da BE. Pretende-se assim criar uma identidade própria construída pelos alunos. A
Biblioteca aguarda ansiosamente as propostas que os alunos irão apresentar. Posteriormente, será divulgado o
logótipo vencedor.
BIBLIOTECA – APRESENTAÇÃO AOS NOVOS ALUNOS
Continuam as apresentações da biblioteca da Secundária aos alunos do 8.º e do 10.º ano. Com esta atividade
procuramos não só apresentar o espaço da biblioteca e dos seus múltiplos serviços, mas também informar sobre o
nosso fundo documental e como ele se dá a ver nas estantes.

5 DE OUTUBRO
Na próxima sexta-feira, comemoramos a implantação da República, razão pela qual é feriado nacional. A RTP
apresenta um conjunto de pequenos filmes sobre diversos temas (http://ensina.rtp.pt/temas/) que merecem uma
pesquisa. Neste caso, em http://ensina.rtp.pt/artigo/5-de-outubro-1910/ pode ver-se informação sobre o 5 de
Outubro de 1910.

