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SAI ÀS SEGUNDAS

LEITURAS
No concurso Ouvir-te Ler, realizado, no passado dia 20, pelas bibliotecas e pelos departamentos do 1.º ciclo e de
Português, trinta concorrentes ligaram-nos pela leitura: sete alunos das escolas do primeiro ciclo, seis alunos do
segundo ciclo da EB dos Castanheiros, nove alunos do terceiro ciclo, dos Castanheiros e da Secundária, oito alunos do
secundário. O júri decidiu os vencedores: Diana Brissos, do 4.º ano, da EB Professora Maria Costa, Francisco Antunes,
do 6.º F, Constança Cruz, do 8.ºE e Daria Semenchuk, do 11.º SE1, mas todos estão de parabéns pela sua participação.
O evento contou com o apoio das editoras Porto Editora e Leya e foi organizado pelos alunos do 11.ºT.
NAS BIBLIOTECAS
Até 5 de abril, as bibliotecas do Agrupamento estão a inquirir professores, alunos e, em alguns casos, encarregados de
educação sobre a sua atividade. No caso da Secundária, os inquéritos são realizados online, pelo que pedimos aos
professores que não se esqueçam de responder ao inquérito enviado por correio eletrónico. Também solicitaremos
alguns minutos do princípio ou do fim das aulas para que três ou quatro alunos por turma respondam ao inquérito.
QUALIDADE ALIMENTAR
Os alunos do projeto Eco-Escolas realizam, nestas duas semanas, um inquérito sobre o grau de satisfação dos utentes
do refeitório da Secundária. Os resultados permitirão avaliar a qualidade da alimentação na escola.
DESPORTO ESCOLAR
Já com resultados: os Juvenis masculinos do basquetebol estiveram presentes na Final Four (os quatro melhores da
Grande Lisboa) e classificaram-se em 4º lugar com prestações muito meritórias para uma equipa sem federados.
Parabéns aos jogadores e à professora Teresa Gaspar.
Continuamos em jogo. No dia 27, jogam fora as equipas de iniciados masculinos de basquetebol e de infantis
masculinos de futsal; no dia 30, é a vez das equipas de basquetebol NBA juniores, de iniciados masculinos de futsal,
que se desloca à EB Moinhos da Arroja, e de voleibol infantis masculinos + femininos, à EB Humberto Delgado, em Stº
António dos Cavaleiros. Na segurança do fator casa, jogam no nosso pavilhão, no dia 30, as juvenis de voleibol.
O LIVRO MAIS FIXE
O livro considerado o mais fixe para os alunos da Escola Artur Alves Cardoso foi o Diário de um banana, livro que
também teve alguns votos na EB dos Castanheiros e no 3.º ciclo da Secundária. Conclui-se, assim, este processo, que
associa o gosto pela leitura ao conhecimento de como se processam as eleições.
A PENSAR NO 25 DE ABRIL
No seguimento da atividade que desenvolveram para o livro Histórias de Abril um passado com presente, proposto
pela Câmara Municipal de Odivelas, as turmas do 12.ºLH2, no dia 27, e do 6.ºD, no dia 28, deslocam-se, com o apoio
do transporte municipal, ao Quartel da Pontinha /Edifício do Posto de Comando do MFA / Quartel de Engenharia n.º 1.
ESC-YOU-SCIENCE
Como já noticiámos, estamos a escolher os três melhores canais de divulgação científica na opinião dos alunos da
nossa escola. É possível participar em https://goo.gl/forms/UGP6JtxWWTIX7AJm1.
ATIVIDADES NA EB DOS CASTANHEIROS
- Na biblioteca dos Castanheiros, pode ser vista a Árvore da Poesia, uma criação com poemas de todas as turmas do 2º
ciclo, realizados na disciplina de Português;
- continuam expostos os trabalhos dos alunos do 7º Ano, em Francês " As nossas mascotes";
- durante esta semana encontra-se a exposição Arbre Genéalogique, árvore genealógica, que os alunos do 7º ano
realizaram no âmbito da disciplina de Francês;
- também se podem ver os marcadores alusivos ao Dia da Felicidade que os alunos do 7º ano elaboraram nas aulas de
línguas estrangeiras.
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ATIVIDADES NA EB CESÁRIO VERDE
- Nos dias 26, 27 e 29, as turmas CV3A, CV4B e CV4A, deslocar-se-ão em visita de estudo ao Centro de Educação
Ambiental ÁGUA A 360°;
- no âmbito do Projeto Ser Sei Família, no dia 27, as turmas CV4A, CV4B, CV3A e CV2C irão participar numa ação de
sensibilização;
- ao longo desta semana decorrerá a ação de sensibilização Planos de Emergência, dinamizada pela Proteção Civil,
destinada às duas salas do pré-escolar e às turmas CV1A, CV1B, CV2A e CV2.
NA EB PROFESSORA MARIA COSTA
Nos dias 25 e 26, realizam-se ações de sensibilização sobre Bullying, dinamizadas pelo Agente Dias, para todas as
turmas do 1.º ciclo.
Ainda no dia 26, o Bullying volta, mas agora para o quarto ano, no âmbito do Projeto Sei Ser Família, que desenvolverá
para as turmas do 1.º ano a temática "Sou feliz na escola", e, para a turma MC2A a temática "Emoções trocadas em
miúdos".
No dia 25, Marta Antunes, Coordenadora de projetos com a Comunidade, da Make-A-Wish, irá ser entrevistada na
nossa Web Rádio MC.

ATIVIDADES NA SECUNDÁRIA
- No dia 25, jornada de orientação com as turmas T e V do 11.º ano na Quinta da Fonte Santa, promovida pela
disciplina de Educação Física;
- no dia 26, pelas 14h30, realiza-se um workshop sobre vitrinismo, destinado a todos os alunos do Curso Profissional de
Técnico de Vendas. O seu objetivo é capacitar os alunos a projetar montras atraentes que valorizem ambientes
comerciais e impulsionem as vendas. Em apoio a esta atividade a biblioteca expõe as obras do seu fundo documental
sobre vitrinismo;
- os alunos do 9.ºano vão assistir, no Mosteiro dos Jerónimos ao espetáculo Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente,
pela companhia Ar de Filmes. No dia 27, deslocam-se os alunos das turmas B, E, F e G, no dia 28, as turmas A, C e D.
- dia 28, pelas 10h, organizado pelo Curso Profissional de Técnico de Vendas, realiza-se uma palestra sobre
Desenvolvimento Sustentável, que terá como orador o Dr. Jorge Fernandes, representante da Liga da Proteção para a
Natureza. Através desta atividade procura-se sensibilizar os alunos para a necessidade de respeito pelo meio
ambiente como uma das exigências da cidadania;
- ainda no dia 28, pelas 11h50, no pequeno auditório, a nossa antiga aluna Leonor Carrilho irá fazer uma apresentação
da UNICEF e do seu trabalho;
- dia 29, às 10h00, recebemos a escritora Pat R que nos irá apresentar o seu romance Os Homens Nunca Saberão Nada
Disto, numa sessão organizada pela biblioteca, no pequeno auditório. Este livro tem o suporte de um romance gráfico,
realizado por diversos ilustradores, e de um CD.;
- dia 30, à tarde, os alunos de Vendas, em atividade prática, vão colaborar na venda de produtos de merchandising do
Benfica, assistindo, a seguir, ao jogo com o Tondela.
CAMPEONATO DE ORTOGRAFIA – 12.º ANO
Os resultados do campeonato de ortografia em língua portuguesa referente aos alunos do 12.º ano determinaram em
primeiro lugar, João André Martins, do 12.ºCT3, em segundo lugar ex aequo, Ana Catarina Henriques, do12.ºLH1 e
Sílvia Policarpo, do 12.º LH3, e em terceiro lugar, Irene Gaspar, do 12.ºCT2.
CONHECER CANEÇAS
No próximo dia 6 de abril, a Associação dos Amigos de Caneças realiza uma atividade, no âmbito da iniciativa
"Conhecer espaços com História", que procura divulgar o património edificado de Caneças. A proposta é a de
percorrer, a pé, pelo exterior, os diferentes ramais do Aqueduto até à Fonte das Fontainhas, acompanhado pela
história dos locais e outras surpresas. É preciso fazer inscrição prévia para associacaoamigosdecanecas@hotmail.com.

