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SAI ÀS SEGUNDAS

2.ºSEMESTRE
Iniciamos o segundo semestre. Os diretores de turma estão já a realizar reuniões com os encarregados de educação,
sempre que possível (e quando necessário), de um modo mais individualizado, com o objetivo de partilhar com eficácia
este esforço comum que é o do sucesso dos nossos alunos. O facto de só haver dois momentos formais de avaliação
convida a uma maior presença dos encarregados de educação junto da escola, agora, mas, também, durante a
avaliação intercalar do segundo semestre que se realizará nos dias 15 e 16 de abril.

(IN)DISCIPLINA
Num balanço sobre a indisciplina na Secundária, o Gabinete de Gestão Disciplinar destaca o facto de o número de
participações disciplinares do Ensino Básico ter vindo a diminuir e, no Ensino Secundário, a aumentar. Merecem
parabéns as turmas E do 8.º e do 9.ºano, cujos alunos não tiveram qualquer participação disciplinar durante o primeiro
semestre, no que igualam muitas das turmas do secundário que, naturalmente, não tiveram qualquer participação
disciplinar. Estranham-se, contudo, as manifestações de indisciplina no secundário, exigindo-se aos alunos o
comportamento adequado que assegure o clima de confiança e de bem-estar que queremos na escola.
INTERNET SEGURA+
Fevereiro é o mês da Internet Segura. O dia 5, dia da internet + Segura, pode ser um bom dia para uma reflexão
pessoal sobre como usamos a Internet. Uma consulta a http://www.internetsegura.pt/riscos-e-prevencoes é um bom
começo para listar o que andamos a fazer de bem e o que ainda está por realizar nas nossas práticas na web.

Inspiring Future
Já nos habituámos ao encontro anual com esta Associação, que procura trazer alguma inspiração para a escolha do
futuro dos nossos alunos. Com o apoio, na escola, da nossa psicóloga, começamos já no dia 5 com uma atividade
destinada aos alunos do 10º ano do ensino regular com dois workshops denominados "A vida é bué cenas" e "Sonha
acordado, mas não caias nas rasteiras".
Na próxima semana, dia 15, as atividades serão orientadas para os alunos do 12.º ano.
NA EB ARTUR ALVES CARDOSO - TVCUSCO
Enquanto os alunos do 1º ano vão visitar o Museu da Água, os do 4.ºano, dando continuidade ao projeto do Jornal
Escolar – ‘O Cusco’, vão fazer televisão. Esta vai ser a semana da TV CUSCO, em que os alunos do 4º ano, após pesquisa
de notícias, no dia 6, irão à UAL para ser filmados a fazer um noticiário, que será transmitido no Dia da Criança.
NA EB DOS CASTANHEIROS – OUVIR-TE LER
O concurso Ouvir-te Ler já se está a fazer ouvir. O apuramento dos três alunos representantes do 5.º e do 6.º ano irá
decorrer nos próximos dias 6 e 7.
NA EB CESÁRIO VERDE
Nos dias 4 e 5 decorrem as sessões do projeto de saúde para as turmas do 1º, 2º e 3º ano, dinamizadas pela
Enfermeira Alexandra Domingos, enfermeira da Saúde Escolar.
- Nos dias 6 e 7, as turmas CV4A e CV2B irão participar nas sessões promovidas pela Proteção Civil, com as seguintes
temáticas: sismos e primeiros socorros.
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NA EB FRANCISCO VIEIRA CALDAS
Também um exercício prático ministrado pela Proteção Civil, mas, hoje, dia 4, terá lugar na escola.
No dia 8, as turmas de 4º ano assistem a uma sessão, com técnicos do Instituto Ricardo Jorge, sobre boas práticas de
higiene e prevenção de doenças de origem alimentar, numa atividade promovida pela Associação de Pais.
NA SECUNDÁRIA
Continuamos, na quarta-feira, 6 com o 10.ºCT3, a formação para os alunos dos cursos gerais do 10.º ano sobre
algumas das ferramentas da plataforma Office 365, bem como uma introdução ao guião para a realização de trabalhos
escolares que se encontra editado na página do Agrupamento.
No próximo dia 8, os alunos do curso profissional de Técnico de Vendas estarão envolvidos numa atividade que terá o
seu início numa visita ao Museu da Carris e, na parte da tarde, uma visita ao LX Factory. Esta atividade tem como
objetivo experienciar ao vivo a revitalização de uma área industrial numa zona comercial inovadora.

DESPORTO ESCOLAR
Dia 6, a equipa de Escalada vai ao Jamor mostrar o que vale. No sábado, os nossos tenistas deslocam-se a Santo
António dos Cavaleiros e a equipa de danças urbanas e desportos gímnicos a Santa Iria de Azoia. Também no sábado,
9, recebemos no nosso pavilhão as equipas da Lisboa Oriental para mais jogos de basket NBA Jr de infantis (mistos).
Sábado passado, dia 2, realizou-se no pavilhão a 1ª jornada de voleibol dos iniciados masculinos com jogos contra a ES
Luísa de Gusmão e o Colégio Militar, e com vitória em ambos por 3- 0!
SAÚDE:
No âmbito do Projeto Educação para a Saúde, a turma do 10ºAS iniciou o projeto "Eu e os outros" com a história
Cannabis. Este projeto tem a parceria da Câmara Municipal de Odivelas, do SICAD e da UCC de Odivelas e consiste
num programa de prevenção universal dos problemas ligados aos comportamentos aditivos e dependências em
sessões dinamizadas pela enfermeira de Saúde Escolar.
EVITAR O PLÁSTICO
O Curiosidades Científicas, boletim de divulgação científica da responsabilidade do departamento de Física e Química,
alerta para os riscos do plástico e apresenta diversas sugestões que evitem o seu uso. Para ler nos lugares habituais da
Secundária.
QUAL É MESMO O TEU LIVRO MAIS FIXE?
O processo eleitoral para definir os livros mais fixes 2019, uma iniciativa da revista Visão Júnior, já começou.
Propomos-te que defendas o teu livro preferido junto dos teus colegas, tentando ganhá-los para o voto. 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.
AÇORES
Os alunos das turmas de Ciências e Tecnologias T do 11.ºano estiveram em viagem à ilha de S. Miguel nos Açores, nos
passados dias 30 de janeiro a 1 de fevereiro, para observar fenómenos/estruturas relacionadas com temas abordados
na disciplina de Biologia e Geologia (Vulcanismo/Tectónica de Placas).
CARTAS PELA JUSTIÇA
Num total de 1062 assinaturas, pedimos justiça para Atena Daemi, do Irão (210 assinaturas), para Geraldine Chacón,
da Venezuela (192), para Nonhle Mbuthuma, da África do Sul (195), para Vitalina Koval, da Ucrânia (225) e para
Marielle Franco, do Brasil (240), em defesa dos direitos humanos. Agradecemos a todos os que participaram nesta
iniciativa em defesa dos direitos humanos, evidenciando a escola como um espaço de cidadania.

