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SAI ÀS SEGUNDAS

2019 – O ANO DA TABELA PERIÓDICA
Chegamos a 2019, definido pela UNESCO como Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos,
celebrando os 150 anos da primeira versão desta tabela concebida por Dmitri Mendeleiev. Naturalmente, o assunto
não deixa de ser o tema do número de janeiro do Curiosidades Científicas, órgão de divulgação científica, produzido
pelo departamento de Física e de Química do Agrupamento, acabado de sair e disponível nos locais habituais.
ESC-YOU-SCIENCE
Ainda tendo a ciência como tema, e procurando desenvolver a literacia da informação e o gosto pelo conhecimento
em ciência junto dos nossos alunos, lançamos (a Biblioteca da Secundária em parceria com Física e Química do
11.ºano) uma atividade que pretende conhecer o canal de ciência preferido no YouTube pelos nossos alunos. Nesse
sentido, convidamos ao preenchimento do formulário acessível em https://goo.gl/forms/9QwFEq6HBNtP0e3s2.
CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
Miguel Balsa e Laura Carrilho da EB Artur Alves Cardoso são os nossos representantes do 1.º ciclo à fase concelhia do
Concurso Nacional de Leitura que se realizará na Biblioteca Municipal Dom Dinis no dia 13 de fevereiro. A biblioteca da
Secundária conta anunciar esta semana quais os representantes do 3.º ciclo e do Secundário.
NOS 100 ANOS DE SOPHIA
Nasceu no dia 6 de novembro de 1919 e iremos recordá-la ao longo do ano. Para já, vamos destacar a sua obra na
biblioteca da Secundária, colocando em exposição permanente os livros que dispomos no nosso fundo documental.
Também Sophia será a referência do concurso Faça lá um poema, proposto pelo Plano Nacional de Leitura e pela
Fundação Centro Cultural de Belém aos alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário que decorrerá até
março de 2019. O concurso é realizado em nome individual, mas com alguma intervenção das bibliotecas escolares no
processo de inscrição. No dia mundial da poesia, que se celebra a 23 de março será feita a apresentação pública dos
poemas selecionados no Centro Cultural de Belém.
DESPORTO ESCOLAR
Quarta-feira, dia 9, no pavilhão da Secundária, a equipa de iniciados masculinos de basquetebol entra em atividade.
Este sábado, dia 12, a equipa de ténis desloca-se a Santo António dos Cavaleiros para mais uma competição no âmbito
do Desporto Escolar.
NA EB CESÁRIO VERDE
Nos dias 9 e 10, as turmas CV2A e CV2B deslocam-se à Biblioteca - Pólo de Caneças para participar na Hora do Conto.
NA EB ARTUR ALVES CARDOSO
No próximo dia onze de janeiro, de manhã, o grupo de idosos do Centro Paroquial da Ramada, virá à escola Artur Alves
Cardoso cantar as “Janeiras”.
VISITAS DE ESTUDO
Na próxima segunda-feira, 14, da parte da manhã, os alunos de Português do 10.ºano deslocam-se ao teatro A Barraca
para assistir à representação de Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente.
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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.

SEM-ABRIGO
A Campanha Solidária para o CASA " Cabaz de Afetos" organizada pelos 8º, 11º e 12º anos continua, nesta segunda
fase, até ao dia 18 de janeiro. Os bens angariados até esta data (mantas, cobertores, sacos cama, gorros, luvas,
cachecóis, boxers, meias, camisolas, kispos, ténis, botas (tamanho 42 ao 46) gel de banho, shampoo, pasta e escovas
de dentes e lâminas de barbear) serão entregues no próximo dia 19.
Os Encarregados de Educação, Professores e Funcionários que queiram participar na entrega, devem notificar o Diretor
de Turma e enviar-lhe nome completo e nº do Cartão do Cidadão, dados necessários a entregar nas instalações do
CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo.

CARTAS POR JUSTIÇA
Ainda é possível, até ao fim de janeiro, 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/.

CANEÇAS: ESPAÇOS COM HISTÓRIA
A Associação dos Amigos de Caneças vai organizar no próximo dia 12 um passeio pelo património edificado de
Caneças. O passeio começa às 15h00, terá o custo de 3 euros, e solicita inscrição por via electrónica para
associacaoamigosdecanecas@hotmail.com. O local de encontro é no Largo Vieira Caldas, junto à Casa da Cultura de
Caneças.

25 DE ABRIL: 45 ANOS
Lembramos:
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 e das propostas de capa é fevereiro.

NATAL NOS CASTANHEIROS
No passado dia 19, houve teatro na EB dos Castanheiros. O 6.ºD apresentou naquele dia, em duas sessōes, a peça de
Natal O Nascimento de Jesus. O espectáculo foi ensaiado nas aulas de Educaçāo Musical e Cidadania e, na realização
dos cenários, estiveram envolvidas as turmas F do 5.ºano e A e G do 6.º.

