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SAI ÀS SEGUNDAS

PEDAGÓGICAS
O Conselho Pedagógico reúne esta quarta-feira para concluir o processo de revisão dos critérios de avaliação do
Agrupamento, tendo em consideração o novo enquadramento legal que organiza o sistema educativo, nomeadamente
os documentos referentes ao perfil do aluno à saída do ensino obrigatório e às Aprendizagens Essenciais estabelecidas
para cada disciplina.
Entretanto o IAVE publicou a Carta de solicitação que lhe foi enviada pela Secretaria de Estado da Educação e que
encomenda os exames externos e o que estes devem respeitar. Em http://www.iave.pt/.
CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
Estão abertas as inscrições para o Concurso Nacional de Leitura. Este ano, os livros para os quais os alunos são
convidados a refletir são: Mar me quer, de Mia Couto, para o 3.º ciclo, e Alma de Manuel Alegre, para o secundário.
Pela primeira vez no nosso Agrupamento, os alunos do 1.º ciclo da EB Artur Aves Cardoso vão poder participar neste
concurso. Nesta fase das escolas, os alunos são convidados a responder a um teste sobre a obra escolhida para o seu
ciclo. Os dois melhores de cada ciclo disputarão a fase concelhia na Biblioteca Municipal Dom Dinis.

NÃO!
não ao ódio, não ao racismo, não à crueldade com os animais, não à guerra, não à pobreza, não à poluição, não ao
desperdício: dizer não é uma afirmação positiva de cidadania.
O projeto-manifesto A Árvore dos Nãos nas Mãos será divulgado ao longo desta semana pelos alunos do 9º A e do
Conselho Eco-Escolas, através da apresentação do projeto e distribuição das mãos pelas várias turmas. Neste projeto,
a ação passa pela construção de uma árvore (estrutura elaborada pelo 9º A e 12º AV com materiais reutilizáveis e
recicláveis) cujas "folhas" são perfis de mãos, com a simbologia do STOP – de parar com o que não queremos mais.
AUDITORIA AMBIENTAL
Inicia-se, esta semana, na Secundária, a realização da auditoria ambiental com a consulta aos alunos, por
amostragem, de todos os níveis de ensino.
VENDAS LOGIC
Hoje, dia 12, os alunos do 10º ano do Curso Profissional de Técnico de Vendas, deslocam-se ao Centro de Distribuição
da Logic, na Póvoa de Santa Iria, onde irão observar in loco o funcionamento de uma empresa de logística.
CASTANHEFAS
No âmbito da formação vivenciada, decorre hoje dia 12, pelas 20h00, na Secundária, sala dos alunos junto ao bar, um
magusto para o qual se pede que tragam castanhas e chouriços para assar, bem como sumos e outras vitualhas que
possam alegrar o convívio entre os formandos e os formadores dos cursos noturnos.
MAIS MAGUSTOS
No dia doze, a EB Artur Alves Cardoso, vai comemorar o dia de São Martinho com a receção de um assador de
castanhas que as assará, permitindo a respetiva degustação das ditas. Na Francisco Vieira Caldas, o magusto foi na
sexta passada.
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EB MARIA COSTA: ESCRITORES NA ESCOLA
Hoje, 12, a Escola recebe a visita de João Ferreira Oliveira que irá apresentar à turma MC2A o seu conto A estranha
história do príncipe que inventou o abecedário. No dia 16 teremos a presença da autora Maria João Lopes a apresentar
os livros Os pais não sabem, mas eu explico, às turmas MC1A, MC1B e MC3A e O rei inchado à turma MC4A.

EB DOS CASTANHEIROS: OU DE COMO A CIÊNCIA PODE PARECER MAGIA
Na próxima sexta-feira, dia 16, na biblioteca, a EB dos Castanheiros recebe a escritora Maria Francisca Macedo, que
apresenta a sua coleção de livros Clube de Cientistas, em várias sessões com diferentes experiências de divulgação
científica.

ATLETISMO: CORTA-MATO E VELOCIDADE
Dia 16 é o dia dedicado ao atletismo. De manhã, a partir das 10h00, vamos ter na Secundária a prova de corta-mato,
aberta aos alunos de todas as escolas do Agrupamento. À tarde, a partir das 15h00, a corrida é outra: 50 metros em
velocidade.
DESPORTO ESCOLAR
Já começam as competições do desporto escolar: sábado, 17, a nossa equipa de infantis femininos de voleibol vai a
Lisboa jogar com a equipa da Escola Filipa de Lencastre.

EXPOSIÇÕES NAS BIBLIOTECAS
Na biblioteca da Secundária, expõem-se obras do fundo documental sobre Fernando Pessoa: apoio ao estudo, as obras
que apresentamos podem ser um enriquecimento do conhecimento do poeta para quem o está a estudar agora.
Na biblioteca dos Castanheiros continua a decorrer a exposição de trabalhos dos alunos alusivos ao Halloween do
departamento de Inglês.
OUVIR-TE LER
Com final marcada para o dia 13 de março, quarta-feira, pelas 17h00, a primeira fase do concurso de leitura expressiva
que junta todas as escolas do Agrupamento prolonga-se até dezembro. Este momento corresponde ao trabalho
realizado nas turmas pelos respetivos professores de Português e visa escolher o representante de cada turma a uma
eliminatória que escolherá os três alunos representantes de ano.

