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SAI ÀS SEGUNDAS

OBSERVATÓRIO PEDAGÓGICO.
Concluímos um ciclo de quatro anos do nosso projeto educativo e torna-se importante a reflexão sobre a atividade do
Agrupamento. A reflexão começa pela pergunta. Com o objetivo de identificar «o impacto da avaliação formativa nos
processos de ensino e de aprendizagem e a relação pedagógica entre professores e alunos, no sentido de promover
ações de melhoria no desenvolvimento das práticas pedagógicas» serão realizados inquéritos que têm como universo
todos os alunos do 5.º ao 12.º ano e todos os professores do Agrupamento que lecionem estes níveis de ensino. O
inquérito, disponibilizado numa plataforma online, será aplicado entre os dias 8 e 26 de abril. Para acederem ao
inquérito, a partir de hoje, segunda-feira, os professores irão receber no seu email institucional o link e o respetivo
código de acesso.
AVALIAÇÂO INTERCALAR
Começam já esta semana, e continuam por alguns dias da próxima semana, os conselhos de turma sobre a avaliação
desta primeira fase do segundo semestre. Não há notas, mas este é um importante momento de avaliação que os Pais,
encarregados de educação e alunos devem tomar conhecimento.
SEMANA ECO-ESCOLAS
No âmbito da celebração internacional do Eco-Escolas, serão desenvolvidas, ao longo da semana, várias atividades. Na
biblioteca da Secundária, decorre uma exposição subordinada ao tema " A nossa Pegada", com especial incidência na
Pegada Ecológica (representação em 3D - maquete dos alunos do eco-escolas reutilizando materiais variados) e na
Pegada Hídrica (Exposição itinerante do Museu da Água). Quem quiser poderá calcular a sua Pegada Hídrica, usando
uma calculadora online; na terça-feira haverá um jogo didático sobre a água; na quinta-feira, de manhã, celebramos o
património de Caneças, com degustação d' Os Malaquias e, da parte da tarde, haverá uma palestra ministrada pela
dra. Carla Silva (CMO) sobre a Floresta.
ÁGUA SEM SEGREDOS
Entretanto, no Curiosidades Científicas, boletim mensal do departamento de Física e Química deste mês, temos notícia
sobre o que andam a fazer as gotas de água quando se fundem. A ler nos locais habituais da Secundária.
DIREITOS HUMANOS
No âmbito da Cidadania, recebemos no auditório da Secundária, na próxima sexta-feira, 12, pelas 10h00, a Associação
de Defesa dos Direitos Humanos (http://www.addhu.org/). A palestra destinada a todas as turmas dos cursos
científicos do 10.º ano procura mostrar a importância das organizações não governamentais para o desenvolvimento
(ONGD) e do voluntariado.
VOLEIBOL NA MADEIRA
A nossa equipa feminina juvenil de voleibol desloca-se na próxima quarta-feira, à Madeira, onde irá participar no III
Torneio de Voleibol Cidade do Funchal que se realiza de 10 a 16 de abril, com a presença de seis equipas da região e
treze do continente.
ATIVIDADES NA EB ARTUR ALVES CARDOSO
Nos dias 10, e 11, voltaremos a realizar o Bazar dos Arturinhos em parceria com a Associação de Pais. Esta iniciativa é
feita a pensar nas e para as crianças que aproveitam para mostrar e vender os seus trabalhos.
Na próxima sexta-feira, dia 12, a Escola recebe a companhia de Teatro My Theatre, com a peça Jack and the giant.
A Junta de Freguesia de Casal de Cambra, aceitou o desafio proposto pela Escola Artur Alves Cardoso para plantar
árvores no Parque Urbano. Esta iniciativa terá a colaboração de professores, alunos, pais e encarregados de educação.
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ATIVIDADES NOS CASTANHEIROS
Na biblioteca dos Castanheiros, esta semana, pode se vista a exposição de trabalhos dos alunos do 6.º F, no âmbito da
disciplina Complemento à Educação Artística “ A Sardinha de Lisboa, Máscaras e Marcadores”.
NA EB PROFESSORA MARIA COSTA
Dia 12, teremos, na escola, um teatro oferecido a todos os alunos pela nossa Associação de Pais e faremos uma caça
ao ovo, também com o apoio da Associação de Pais.
ATIVIDADES NA EB CESÁRIO VERDE
No dia 9, a turma CV4A irá assistir à Hora do Conto, na Biblioteca - Polo de Caneças;
No âmbito do Projeto “Dia a Dia em Cidadania”, realizar-se-á nos próximos dias 9 e 10 a atividade “100% Seguro” –
Bicicleta vai à escola, promovida pela Escola Segura, que terá lugar dentro do recinto escolar.
Antes da pausa da Páscoa, no dia 12, "Põe-te a mexer"- atividades desportivas a realizar para todos os alunos da
escola.
ATIVIDADES NA SECUNDÁRIA
-Quarta-feira, dia 10, continua a formação que a biblioteca e a disciplina de TIC desenvolvem sobre a plataforma Office
365, para os décimos anos. Desta vez com 10.º CT4.
Visitas de estudo:
- dia 9, as turmas de Línguas e Humanidades e de Sócio-Económicas do 10.º ano deslocam-se ao Centro de Ciência Viva
do Alviela, no âmbito da disciplina de Geografia;
- dia 11, o 10.º de Turismo visita os Jerónimos e a zona de Belém em passeio pedestre.
- dia 12, o 11.º de Turismo também realiza um percurso pedestre por Lisboa à procura da arquitetura da cidade e do
seu urbanismo patente na maqueta de Lisboa, à escala 1:2.500.exposta no Centro de Informação Urbana de Lisboa
- dia 12, os alunos do 10º ano do Curso de Vendas, deslocam-se à Mega Store do Estádio da Luz, para uma atividade
letiva em contexto profissional "Vitrinismo ao vivo no SLB". Nesta atividade pretende-se que os alunos executem
diversas atividades relacionadas com o vitrinismo e o merchandising de forma a compreender a exposição do produto
no ponto de venda;
- dia 12, as turmas LH2, LH3 AS do 11º ano e alunos do 9º ano do Eco-Escolas deslocam-se à Ericeira (centro de
interpretação do Surf e atividades económicas da vila) e Ribeira d'Ilhas (no âmbito do projeto Coastwatch, análise da
costa).
Ainda é possível ver, no átrio da biblioteca, a exposição Animalário, na qual os alunos das turmas A, B, C e D do 8.º ano
nos propõem desenhos de curiosos animais resultado da fusão de três espécies diferentes.

ÀS AVESSAS
O número referente ao segundo semestre do jornal da Secundária está já em preparação e contamos apresentá-lo em
maio. O tema central deste número, da responsabilidade dos alunos que compõem a sua redação, será a questão
ambiental e o modo como os estudantes se estão a posicionar face a este problema. Aceitamos artigos sobre este
tema ou outros até ao fim da primeira semana de maio
PÁSCOA
Sim, os outros já estão de férias e nós, no concelho de Odivelas, ainda nesta labuta. Alguns finalistas já embarcaram
para a sua viagem anual, perdendo algumas aulas desta semana (noblesse oblige, enfim, que é como quem diz quem
tem que fazer mesmo determinada obrigação…), mas perdoe-se-lhes esta falta, que uns dias não são muitos dias. Para
todos resta-nos desejar um bom descanso nas duas semanas de interrupção.
Recomeçamos a 28 de abril.

