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SAI ÀS SEGUNDAS

CONSELHO GERAL
Hoje, dia 17, reúne-se o Conselho Geral do Agrupamento para, entre outros aspetos, aprovar o Plano Anual de
Atividades.
SEMESTRALIDADE E FLEXIBILIDADE CURRICULAR EM AVALIAÇÃO
Reunião da comissão de acompanhamento do processo da semestralidade, dia 17, na Câmara de Odivelas.
Dia 18, às 14h30, na Secundária, encontro dos professores coordenadores dos vários ciclos do projeto de flexibilidade
curricular das escolas do concelho de Odivelas.
CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
Dia 18, pelas 17h00, realizamos a fase de escolas do Concurso Nacional de Leitura. Os dois apurados de cada ciclo
participarão na fase municipal que se realizará no dia 13 de fevereiro na Biblioteca Municipal Dom Dinis.
18 DE DEZEMBRO: DIA INTERNACIONAL DAS MIGRAÇÕES
Na escola dos Castanheiros, os alunos do 7º ano vão desenvolver, no âmbito do Projeto de Autonomia e Flexibilidade
Curricular, nos dias 17 e 18, várias atividades sobre questões relacionadas com as Migrações e os Direitos Humanos.
Pretende-se com esta iniciativa levar os nossos jovens alunos a tomar uma consciencialização de cidadania ativa e
positiva com quem foge da guerra, da perseguição, da miséria e procura proteção humanitária noutro país. Estas
atividades terão o seu culminar no dia 18, com uma conferência sobre a temática “Nós e os Outros…”. Nestes dias,
também organizado pelos alunos, teremos um bazar solidário de Natal, onde diferentes artigos (brinquedos, jogos,
livros) poderão ser “trocados” por géneros alimentícios, destinados às famílias mais carenciadas dos alunos da escola.
VISITAS DE ESTUDO
- Dia 18: os alunos do 10.ºT, no âmbito das disciplinas de História da Cultura e das Artes, Geografia, Animação Turística
e Inglês deslocam-se a Lisboa com a deslocação ao Teatro Romano, à Sé de Lisboa e ao Castelo de São Jorge.
- Dia 19: os alunos do 11.ºT deslocam-se, de novo, à Gulbenkian para visitar a exposição Pose e variações –escultura
em Paris no tempo de Rodin, bem como a sala de arte do século XIX da colecção do Fundador. De manhã vão analisar o
funcionamento de um hotel, o Ibis Malhoa, no âmbito da sua formação técnica.
NOS CASTANHEIROS
De 17 a 19, na sala de convívio de alunos, irá realizar-se a Feira de Minerais, organizada pelo departamento Geologia e
Biologia, grupo Ciências Naturais.
Continuam, na biblioteca, a Feira do Livro e a exposição "Presépios - inovar a tradição".
EFAS EM CONFRANTENIZAÇÃO
Dia 18, a partir das 19h00, no refeitório da Secundária, decorre o jantar partilhado das turmas do curso EFA, uma
atividade coletiva, no âmbito da formação vivenciada, para a qual se convidam os formadores e formandos, atuais e
antigos, dos cursos EFAS do Agrupamento. Os participantes devem trazer o seu contributo - pode ser doce, salgado,
sumos/águas e vir com as vozes afinadas, pois vai haver muita música.
JANTAR DE NATAL
Também vamos ter na Secundária, no dia 19, pelas 20h30, o jantar de Natal do Agrupamento. A inscrição deve ser feita
até às 15h00 de dia 17 junto da direção ou das responsáveis dos estabelecimentos.
DESPORTO ESCOLAR
Dia 19 vai ser o Dia do Basket 3x3 - de manhã, com a competição entre as turmas do 8º e do 9ºano; de tarde, a
competição será entre as turmas do secundário.
Dia 22, realiza-se a maratona de voleibol destinada a alunos e ex-alunos.
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NA EB PROFESSOEA MARIA COSTA
Nos dias 17 e 18, o Mercado de Natal está aberto a toda a Comunidade Educativa e vai ser dinamizado pelos
professores, pelas assistentes operacionais e pela Associação de Pais da Escola. No Mercado, vamos ter trabalhos
realizados pelos alunos e professores, iguarias, quermesse e comes e bebes.
Dia 19 conclui-se 2018 com uma ida ao Casino Estoril assistir ao musical Madagáscar.
NA EB CESÁRIO VERDE
Teatro também, no próximo dia 19, para os alunos da Cesário Verde, que irão deslocar-se, numa parceria com a
Associação de Pais, ao Teatro Armando Cortez (Casa do Artista) para assistirem à peça O Feiticeiro de Oz .
NA EB FRANCISCO VIEIRA CALDAS
Entretanto, os alunos da Vieira Caldas, também vão assistir na Sociedade de Caneças, no próximo dia 19, ao espetáculo
5 contos de fadas em 50 minutos.
AINDA EM PROGRESSO ESTA SEMANA
- Prevenção da violência nas relações de intimidade, sessões dirigidas aos alunos do 10.ºano dinamizadas pela
enfermeira Alexandra Sousa e pelo agente Lemos, no âmbito do PES e em parceria com a UCC de Odivelas e a PSP
Escola Segura.
- Campanha de solidariedade social, recolha de géneros alimentícios, roupas e brinquedos, para partilhar com famílias
da nossa escola que deles necessitem. Quem quiser participar nesta iniciativa dos alunos do curso de técnico de
vendas deve deixar as suas doações nas caixas junto à árvore de Natal que se encontra no átrio da Secundária.
- Continuam as visitas de alunos do 12.ºano e do 11.º ano às aulas de Português respetivamente do 11.º ano e do 10.º
ano, para apresentar as leituras realizadas no ano passado no âmbito do projeto de leitura do secundário.
- Assinar cartas pela justiça para Atena Daemi, do Irão, Geraldine Chacón, da Venezuela, Nonhle Mbuthuma, da África
do Sul, Vitalina Koval, da Ucrânia, Marielle Franco, do Brasil, em defesa dos direitos humanos, aderindo a esta iniciativa
da Amnistia Internacional, que também pode ser realizada em https://www.amnistia.pt/euassino/.
A VOZ DOS ALUNOS PELOS DIREITOS HUMANOS
No passado dia 11, estivemos no encontro “A Voz dos Alunos Pelos Direitos Humanos”, realizado na Secundária José
Gomes Ferreira, com a presença do Ministro da Educação, entre outros membros do Governo. A aluna Miriam
Domingos, do 12º ano, apresentou as conclusões do trabalho realizado nos dias 6 e 7 de dezembro pelos alunos do 9º
ano do nosso Agrupamento, que se reuniram em assembleias para discutir os Direitos Humanos.
CONCURSO FAÇA LÁ UM POEMA NOS 100 ANOS DE SOPHIA
Os alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário estão convidados, pelo Plano Nacional de Leitura
(PNL2027) e pela Fundação Centro Cultural de Belém (CCB), a participar neste concurso que decorrerá até março de
2019. O concurso é realizado em nome individual, mas com alguma intervenção das bibliotecas escolares no processo
de inscrição. A referência será a da obra de Sophia de Mello Breyner Andresen, que exporemos na biblioteca da
Secundária. No dia mundial da poesia, que se celebra a 23 de março de 2019, será feita a apresentação pública dos
poemas selecionados no Centro Cultural de Belém.
QUAL É MESMO O TEU LIVRO MAIS FIXE?
Na iniciativa Miúdos a Votos da revista Visão Júnior propomos-te que defendas o teu livro preferido junto dos teus
colegas, tentando ganhá-los para o voto. A campanha eleitoral começa a 28 de janeiro. Os alunos que quiserem
defender os seus livros na campanha devem falar aos seus professores de Português e aos professores bibliotecários. A
votação final será em março.
FÉRIAS
Estamos todos a precisar e o Natal é o melhor pretexto. Bom Natal e um bom ano novo.

