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SAI ÀS SEGUNDAS

AVALIAÇÃO EXTERNA - NOVIDADES
O IAVE, organismo responsável pela avaliação externa, publicou as informações-prova para os exames de 2019. Este
ano, além dos exames externos do 11.º e do 12.º ano e das provas de ciclo do 9.º ano de Português e de Matemática,
realizam-se provas de aferição no 2.º ano (Português e Estudo do Meio, Matemática e Estudo do Meio, Expressões
Artísticas e Expressões Físico--Motoras), no 5.º ano (História e Geografia de Portugal, Matemática e Ciências Naturais e
Educação Física) e no 8.ºano (Português Língua Segunda, Português e História e Geografia). As informações podem ser
consultadas em http://iave.pt/.
CONCURSO NACIONAL DE LEITURA - SEMANA FINAL
Na Secundária, estamos na semana final para as inscrições do Concurso Nacional de Leitura. Como já dissemos, este
ano, as provas são sobre os livros Mar me quer, de Mia Couto, para o 3.º ciclo, e Alma, de Manuel Alegre, para o
secundário. Contamos com uma participação interessada e atenta para que os nossos dois melhores de cada ciclo
representem a escola na fase concelhia e sigam a boa prestação que tivemos no ano passado, como representantes do
concelho à fase intermunicipal.

NOS CASTANHEIROS
Continuam, esta semana, na EB dos Castanheiros, a primeira fase do Concurso Literacia 3D, promovido pela Porto
Editora, com a prova de leitura para os alunos do 7° ano e a exposição do Jogo do Galo com trabalhos dos alunos do 5°
ano, realizados na área currículo Educação Tecnológica. Esta exposição vai coexistir, na biblioteca, com uma outra de
trabalhos dos alunos de Educação Visual sobre o tema A árvore.

DESPORTO ESCOLAR
Na próxima quarta-feira, dia 28, a equipa de iniciadas femininas de basquetebol vai jogar a Vila Franca de Xira, na
Secundária Alves Redol. Nesse dia, também a equipa de Escalada disputa um encontro no Casal Vistoso em Lisboa.
No sábado passado, as juvenis femininas de basquetebol venceram a Alves Redol por larga margem
e perderam (mas por poucos pontos) com a equipa do Colégio Manuel Bernardes,
num jogo equilibrado e a decidir-se por pormenores no último período de jogo. Foi uma derrota, mas a equipa deixou
sinais que evidenciam a sua grande evolução.
TÉCNICAS DE VENDA
Na próxima sexta-feira, 30, pelas 10h00, irá ter lugar uma palestra, dinamizada pelo Dr. Jorge Nobre (Gestor de
Recursos Humanos da Era Imobiliária), subordinada ao tema "Técnicas de Venda", que se destina aos alunos do Curso
Profissional de Técnico de Vendas.

NA EB CESÁRIO VERDE
Terça-feira, dia 27, as turmas CV2A, CV2B e CV3A irão participar no projeto de responsabilidade social “Turma
Imbatível – Alimenta o Amanhã” (promovido pelo Lidl Portugal em parceria com a Direção-Geral de Educação e a
Direção-Geral de Saúde) que tem como principal objetivo a promoção de estilos de vida saudáveis através de
realização de jogos lúdico-pedagógicos.
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12.ºT NA ÍNDIA
O Curso Profissional de Técnico de Turismo iniciou, no ano letivo transato, um projeto de intercâmbio internacional
com a escola St. Mark's Senior Secondary Public School, de Nova Delhi, na Índia, o qual culminou com a visita de uma
delegação de 11 alunos e 3 professores à nossa escola, no passado mês de maio. Desde 2002 que pertencemos à rede
de escolas da ASEF - Asia-Europe Foundation, a qual, através do seu programa People-to-people Exchange - ASEF
Classroom Network (ClassNet), promove a realização de projetos de intercâmbio internacionais entre
estabelecimentos de ensino dos continentes asiático e europeu, via utilização das TIC.
Agora, depois de muito trabalho de recolha de fundos e com o apoio da Câmara de Odivelas, vamos poder responder
ao convite que a escola indiana formulou aos alunos e professores anfitriões do Curso Profissional de Técnico de
Turismo e ao diretor do Agrupamento para uma visita à Índia, a realizar entre os dias 29 de novembro e 10 de
dezembro. Concretiza-se, assim, a segunda fase do intercâmbio iniciado no ano passado.
A reportagem (com muitas fotografias) da estadia do grupo indiano com os nossos alunos em Portugal pode ser vista
em: http://www.saintmarksschool.com/meerabagh/beyond_curriculum/activities/cultural_exchange.html.

25 DE ABRIL - DESAFIOS
Com a finalidade de comemorar os 45 anos do 25 de Abril, a Câmara de Odivelas lançou um desafio às escolas do
concelho para participarem na edição de um livro denominado Estórias de Abril – Um passado com presente. Cada
uma das 44 escolas tem direito a participar com um texto sobre o 25 de Abril, ficando o 1.º Ciclo responsável por um
tema durante a data da Revolução e os outros graus de ensino com temas que versem o antes e o depois da
Revolução. Se houver muitas turmas a querer participar, a melhor história será escolhida pelo professor bibliotecário.
Os alunos de Artes estão convidados a apresentar propostas para a capa e contracapa do livro. O prazo de entregas
dos textos é fevereiro.

ÀS AVESSAS
O jornal da Secundária vai sair em dezembro. Desta vez, com um núcleo redatorial constituído por alunos do 11.ºLH3,
o jornal procura ser um espaço de reflexão dos estudantes e dar voz às suas opiniões e, ao mesmo tempo, publicar
textos de alunos e notícias sobre o que se passou nesta primeira metade do semestre. Até 4 de dezembro, aceitamos,
na biblioteca, textos de alunos e notícias para o jornal.

