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SAI ÀS SEGUNDAS

PEDAGÓGICAS
Na próxima quarta-feira reúne-se o Conselho Pedagógico para, entre outros assuntos, apreciar a proposta final dos
critérios gerais de avaliação do Agrupamento.
Lembramos os professores que, durante a interrupção lectiva, no dia 31, pelas 14h00, no Pavilhão Multiusos de
Odivelas (Nave 2), irá ser dinamizada, uma Conferência intitulada “A Avaliação Formativa para Melhoria do Ensino e da
Aprendizagem”, integrada no Ciclo de Conferências “Novos Rumos, Novos Desafios na Educação”, uma iniciativa da
Câmara de Odivelas, das escolas do concelho e do CENFORES. Esta primeira Conferência terá como convidados a Dra.
Luísa Ucha (Ministério da Educação e Ciência) e o Dr. Hélder Sousa (Presidente do IAVE).
PADRE ANTÓNIO VIEIRA NA SECUNDÁRIA
Como noticiámos, hoje 22, recebemos a professora Aida Sampaio Lemos, supervisora linguística da obra completa do
Padre António Vieira, para uma sessão sobre aquele Autor destinada aos alunos de Português do 11.ºano (turmas LH2,
LH3 e CT3). Uma exposição sobre a vida e a obra desta grande figura da literatura portuguesa está patente no átrio da
biblioteca. Na sala de leitura, pode ser consultada a sua obra completa.
PORDATA
Dia 23, às 10h05 e às 11h50, iniciamos, na biblioteca da Secundária, uma formação sobre a base de dados Pordata da
responsabilidade da Fundação Francisco Manuel dos Santos. A formação destina-se aos alunos das turmas de Línguas e
Humanidades e de Sócio-Económicas do 10.ºano. Esta semana será o LH2 e o SE1. Na próxima terça, 30, às mesmas
horas, conclui-se a formação com as turmas, LH3 e SE2 e LH1. Há alguns anos que mantemos esta cooperação com a
Fundação Francisco Manuel dos Santos, incindindo o nosso objetivo na formação de alunos das ciências sociais e
humanas. No nosso blogue Leituras Acordadas (http://leiturasacordadas.blogspot.com/) mostramos alguns frutos da
utilização da Pordata em trabalhos realizados nos dois anos letivos passados.
EB DOS CASTANHEIROS
Na biblioteca dos Castanheiros decorre a exposição "Queres jogar comigo? Jogo do galo com trabalhos dos alunos do
6° ano de Educação Tecnológica.
Na biblioteca, nos dias 22 e 26, irão decorrer sessões de esclarecimento da Valorsul para os todos alunos da escola.
ECO-ESCOLAS NA SECUNDÁRIA: AÇÕES
Realizam-se no dia 25, das 8h15 às 16h50, sessões de sensibilização ambiental inseridas na temática dos resíduos
urbanos. Teremos todos os alunos do 8º e do 10º ano envolvidos.
Ainda, no âmbito dos resíduos, relembramos que, na Secundária, ao longo do ano, fazemos recolha seletiva de vários
resíduos: papel, cartão e plásticos (concurso Separa e ganha), pilhas/lâmpadas/ material elétrico e eletrónico
(Concurso Depositrão), rolhas de plástico (para o Martim), rolhas de cortiça (Rolhinhas da Quercus).
O Eco-escolas associa-se ao Halloween e lança o concurso que envolve a escrita de uma história em inglês (A spooky
halloween story), com o setting em Caneças (referências ao património edificado - Arco Maria Teresa / Aqueduto ou
Anta das Pedras grandes). O regulamento pode ser consultado na biblioteca a partir do dia 23.
EB ARTUR ALVES CARDOSO: FEIRA DO LIVRO
No âmbito da promoção da leitura e do Dia Internacional das Bibliotecas Escolares, a biblioteca da Escola Artur Alves
Cardoso vai receber uma feira do livro e convida toda a comunidade educativa a participar nesta iniciativa.
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EB FRANCISCO VIEIRA CALDAS: FOTOS & PIJAMAS
Lembramos os Pais que na próxima segunda-feira, dia 29, numa promoção da Associação de Pais, o fotógrafo vai à
escola. Os alunos serão fotografados, com a respetiva autorização dos pais, para mais tarde recordar.
Entretanto, a Escola inscreveu-se para o dia do pijama, que se realiza no dia 20 de novembro. Missão Pijama é uma
iniciativa criada pela MUNDOS DE VIDA (http://www.mundosdevida.pt/), em 2012, com a finalidade de sensibilizar o
país para o "direito de uma criança crescer numa família", promover o acolhimento familiar de crianças e reduzir o
número de crianças institucionalizadas.
EU E A NOITE
No dia 25, concluem-se as sessões relacionadas com a prevenção de comportamentos de risco organizadas em
parceria com a Escola Segura da PSP e a Saúde Escolar do ACES Loures-Odivelas para as turmas do 12.º ano.
11.ºT VISITA A LISBOA BARROCA
No âmbito das disciplinas de Geografia, de História da Cultura e das Artes e de Introdução à Animação Turística, os
alunos do 11.ºT deslocam-se a Lisboa no próximo dia 26, sexta-feira. A visita passa pelo Panteão, Igreja de São Vicente
de Fora e Igreja de São Roque.
MIÚDOS A VOTOS
«Qual foi o livro que mais gostaste de ler até hoje? Já tentaste convencer os teus colegas a lê-lo? Uma iniciativa da
Visão Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares vai permitir-te fazê-lo de forma divertida!»
Está a começar o processo de candidatura dos livros a votos neste concurso tanto nos Castanheiros como na
Secundária. O prazo para indicar a escolha de livros é no dia 4 de novembro. Mais informação em
http://visao.sapo.pt/visaojunior.
LER EM FAMÍLIA
É já no próximo sábado, dia 27, às 10h30, que a Biblioteca Municipal D. Dinis – Pólo de Caneças propõe a atividade Ler
em família, destinada a crianças dos 3 aos 6 anos acompanhadas por um adulto. A atividade consiste numa sessão de
histórias seguida de «ateliê de expressão plástica, onde se criam momentos de afeto e cumplicidade entre pais e
filhos, e se exploram ferramentas e técnicas de animação do livro e da leitura, que podem ser aplicadas mais tarde em
ambiente familiar». É necessária uma inscrição prévia para o telefone 924 458 984 ou para o e-mail: bmdd@cmodivelas.pt.
A NOSSA ALUNA NA OCDE
Na próxima semana, a nossa aluna Miriam Domingues (agora, no 12.ºCT2), representante dos alunos do Agrupamento
e do concelho, vai dar continuidade ao trabalho iniciado em maio, estando presente no VIII Education 2030, na sede da
OCDE em Paris.
SARAMAGO: 20 ANOS DE NOBEL
Na biblioteca da Secundária, expomos obras de José Saramago do nosso fundo documental. Lembramos, assim, os 20
anos da atribuição do Prémio Nobel da Literatura ao escritor, falecido em 2010. Na biblioteca, temos obras dos
diversos géneros literários praticados pelo autor que virou ao contrário o verso de Camões: “Onde a terra acaba e o
mar começa” quando, referindo-se à chegada marítima a Lisboa, escreveu, a abrir O ano da morte de Ricardo Reis:
«Aqui o mar acaba e a terra principia».
DIA DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES
É hoje, 22de outubro, o dia das bibliotecas escolares. Para nós é exercício de serviço e de luta pela igualdade.
Por isso, estamos abertos todo o dia até à noite. Bem-vindos, sempre.

