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SAI ÀS SEGUNDAS

INTERRUPÇÃO DE AULAS
Nos próximos dias 31 de outubro e 2 de novembro as aulas são interrompidas para as turmas dos 2.ºe 3.º ciclos e do
secundário, com exceção dos cursos profissionais que só não terão aulas por impossibilidade dos professores.
Procura-se que os conselhos de turma afinem estratégias para este ano e recolham informação útil sobre os alunos
que possa ser transmitida aos respectivos encarregados de educação.
CONFERÊNCIA
Dia 31, das 14h00 às 18h00, realiza-se no Pavilhão Multiusos de Odivelas, promovida pela Câmara de Odivelas, a
primeira de uma série de conferências subordinadas ao título Novos rumos, novos desafios na educação. Nesta
primeira conferência (A avaliação formativa para a melhoria do ensino e da aprendizagem) serão conferencistas Luísa
Ucha, do gabinete do secretário de estado da educação, e Hélder Sousa, presidente do IAVE.
Aberta à comunidade, esta conferência está sujeita a inscrição prévia em https://goo.gl/GM89u5 e é considerada, no
âmbito da formação de docentes, como uma ação de curta duração.
EB FRANCISCO VIEIRA CALDAS EM RETRATO
É hoje, segunda-feira, que, 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.
PORDATA
Concluímos dia 30, às 10h05 e às 11h50, na biblioteca da Secundária, com as turmas LH1, LH3 e SE2 do 10.ºano, a
formação sobre a base de dados Pordata da responsabilidade da Fundação Francisco Manuel dos Santos que iniciámos
a semana passada.
DIA 30: DIA DO VOLEIBOL
Aberto a todos os alunos da Secundária, vamos dedicar este dia ao voleibol. De manhã, vamos ter o torneio
interturmas dos alunos do 8.º. do 9.º e do 10.º ano. À tarde, vão à rede os alunos do 11.º ano e do 12.º.
VENDAS NO EL CORTE INGLÉS
No dia 30, os alunos do 10º, 11º e 12º ano do Curso Profissional de Técnico de Vendas, deslocam-se ao Corte Inglés
para uma atividade letiva em contexto profissional. Naquela grande loja (que consideramos de compras) os nossos
alunos vão procurar identificá-la como um local de vendas e conhecer um conceito diferente de espaço de venda, bem
como a importância do visual merchandising aplicado neste Armazém.
EB DOS CASTANHEIROS: BRUXAS E MAGIAS
Inaugura nesta semana, e prolonga-se até ao dia 19 de novembro, uma exposição, na biblioteca, com trabalhos dos
alunos de Inglês sobre o Halloween A
Na semana de 5 a 9 de novembro irá decorrer, na biblioteca, a Semana da Magia da Leitura, envolvendo todas as
turmas do 5° e do 6° ano. Nestes encontros entre turmas, os alunos de uma turma irão ler textos escolhidos e
selecionados por eles aos colegas de outra turma, que responderão do mesmo ,modo.
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MIÚDOS A VOTOS
Está na hora de pensar qual o livro que vão inscrever no concurso Miúdos a Votos.
Mas não vale só escolher o livro, também é preciso que ele se encontre na lista final que vai a votos. Como nas
eleições, só concorre quem tem as assinaturas necessárias, também neste concurso só vão a votos os livros com mais
assinaturas.
Estamos, até dia 4, na fase de escolha individual de livros que irão a votos nesta iniciativa. Se um livro for escolhido e
inscrito através do preenchimento do formulário disponível em: http://bit.ly/2oZ2cuu por muitos alunos estará em
melhores condições para integrar a lista final.
Durante esta semana, na biblioteca, vamos manter livres alguns computadores para essa função.

NOVOS LIVROS NA BIBLIOTECA DA SECUNDÁRIA
Disponibilizamos para empréstimo e consulta a obra Lógica proposicional e outras ferramentas para o trabalho
filosófico de Domingos Faria e Luís Veríssimo, da Sebenta Editora. Esta obra assume uma importância relevante para a
disciplina de Filosofia do 10.º ano.
Acrescentamos também ao nosso fundo documental obras doadas por particulares (Dicionário da História de Portugal,
dirigido por Joel Serrão e a coleção O meu filho da Planeta Agostini) e pela Imprensa Nacional - Casa da Moeda (da
obra completa de Leonardo Coimbra a livros relevantes para os estudos de Turismo e de História).

MAIS CONDIÇÕES NA BIBLIOTECA DA SECUNDÁRIA
A equipa do Plano Tecnológico de Educação aproveitou a atividade Pordata para reequipar a biblioteca substituindo
computadores que entretanto se tinham estragado e acrescentando outros. Assim, aumentámos em 100% a oferta de
computadores na biblioteca, garantindo a possibilidade de termos dois alunos por computador em atividade de turma,
o que não deixa também de ser uma boa maneira de concluirmos este mês internacional das bibliotecas escolares.

