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SAI ÀS SEGUNDAS

CONSELHO PEDAGÓGICO
Quarta-feira, dia 13, reúne, o conselho Pedagógico do Agrupamento.
SEMANA DA LEITURA
Esta é a semana da leitura proposta pelo Plano Nacional de Leitura às escolas e bibliotecas do país. No Agrupamento, a
Semana é sempre marcada pelo concurso de leitura Ouvir-te Ler, que se realizará no próximo dia 20. Na Secundária, na
biblioteca, dia 12, a partir 10h05 até às 13h20, os alunos de Física do 12.º ano apresentam as suas recensões de livros
científicos ou de algum modo relacionados com a ciência na atividade Ler Ciência, uma parceria entre a biblioteca e a
disciplina de Física.
Nas bibliotecas das três escolas, dia 15, os alunos podem votar no seu livro mais fixe, participando, assim, na iniciativa
da Visão Júnior de que temos dado notícia.
OUVIR-TE LER – 20 DE MARÇO
Como dissemos, a nossa semana da leitura prolonga-se até ao próximo dia 20, às 17h00, quando realizarmos o
concurso de leitura expressiva Ouvir-te Ler, para o qual esperamos a presença dos Pais e Encarregados de Educação.
Todos os finalistas do concurso já estão apurados, mas faltava-nos informar quais os candidatos do 1.º ciclo. São eles:
Laura Lourenço e Afonso Costa da Francisco Vieira Caldas, Martim Almeida, Beatriz Carvalho e Rodrigo Balseiro da
Cesário Verde, Laura Carrilho, da EB Artur Alves Cardoso, Diana Brissos da EB Professora Maria Costa.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Dia 13, nos dois últimos blocos de aulas da manhã, os alunos dos cursos humanísticos do 10.º ano assistem no
auditório da Secundária a uma palestra sobre estas relações entre desenvolvimento e ambiente apresentada por
representantes do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (https://www.bcsdportugal.org/). Esta
atividade insere-se no âmbito da Educação para a Cidadania.
TEMOS CAPA!
As propostas de capa para o livro comemorativo dos 45 anos do 25 de Abril, proposto pela Câmara de Odivelas, que
foram realizadas pelos alunos de Artes da nossa escola já estão expostas no Centro de Exposições de Odivelas
Das dez propostas dos nossos alunos do 10.º e do 11.ºano de Artes Visuais, duas delas foram pré-selecionadas (as de
Helena Vitorino e de Filipa Ramos) tendo o trabalho de Filipa Ramos sido o vencedor. Todos os trabalhos podem ser
vistos no blogue da biblioteca Leituras Acordadas http://leiturasacordadas.blogspot.com/. A exposição pode ser
visitada até 14 de abril.

CURIOSIDADES CIENTÍFICAS
O boletim de divulgação científica da Secundária já pode ser lido nos locais habituais. Desta vez, fala-nos de como sem
nos apercebermos, progressivamente, um quilo pode pesar mais do que isso. Estamos a falar do quilo-padrão,
guardado em terras de França e com alguns problemas de peso…
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ATIVIDADES NA EB DOS CASTANHEIROS
À procura dos dinossáurios, os alunos do 5.º ano deslocam-se à Lourinhã, no dia 13, visitando o Dinoparque.
No dia 12 inaugura uma exposição de trabalhos dos alunos do 7.º ano em Geografia sobre a “Rosa dos Ventos”.

ATIVIDADES NA EB CESÁRIO VERDE
- No dia 11, a Proteção Civil realiza uma ação de sensibilização sobre os sismos, para a turma CV2A;
- no dia 13, os alunos do Pré-Escolar participarão na atividade dinamizada pela CMO ( no âmbito do Programa de Apoio
à Atividade Física e desporto nas escolas) - "A minha primeira gincana" e os alunos do 1º ciclo na atividade "O Ténis
vem à escola".
ATIVIDADES NA EB FRANCISCO VIEIRA CALDAS
Decorre no dia, 15, uma ação de sensibilização promovida pelo Projeto da Câmara SEI Família sobre bullying dirigida
aos alunos do 4.ºano.
ATIVIDADES NA SECUNDÁRIA
- Na quinta-feira, dia 14, as turmas do Apoio à Infância vão fazer uma visita à quinta pedagógica Aventura Radical, em
Coruche, para conhecerem o espaço e realizarem algumas das atividades lá existentes. No próximo fim de semana, as
alunas do 12º AI e algumas do 11º continuam a fazer formação naquela quinta para, posteriormente, realizarem a sua
formação em contexto de trabalho nesse mesmo local.
- Sexta-feira, dia 15, os alunos do curso profissional de Turismo do 10.º e do 11.º ano estão em visita de estudo
durante todo o dia que culminará com a sua presença na Bolsa de Turismo de Lisboa, na FIL: a turma do 10.º à zona do
Parque das Nações, a do 11.º em visita ao Museu do Chiado e a um percurso lisboeta de OS Maias.

DESPORTO ESCOLAR
Dia 13, quarta-feira, a equipa de iniciados masculinos de basquetebol desloca-se ao Catujal enquanto que a de
Escalada escala em Alverca.
No sábado, temos Multiatividades no Pavilhão Gimnodesportivo. Nesse dia 16, a equipa de juvenis femininos de
voleibol desloca-se a Santo António dos Cavaleiros e São João da Talha e a de ténis joga em Santo António dos
Cavaleiros.

TAMPINHAS, AMBIENTE E SOLIDARIEDADE
Continua a recolha de tampas de garrafas de plástico que, na Secundária, são entregues à Associação de Paralisia
Cerebral de Lisboa (APCL), Polo de Odivelas. Não deitar fora as tampas de plástico, trazê-las para escola e colaborar
nesta atividade permite juntar utilidade e necessidade: para o ambiente e como ação solidária.

