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Continuamos hoje, dia 18, as reuniões de avaliação intercalar do Agrupamento, por isso não há aulas. Como dissemos 
no número anterior, agora, que estamos na primeira metade do semestre, é tempo para se avaliarem processos, 
identificarem-se problemas, e para recolher informação sobre como se está a desenvolver a aprendizagem dos alunos. 
Como resultado destas reuniões, os pais e encarregados de educação receberão informação sobre a situação dos seus 
educandos a partir desta semana. 
 

Quarta-feira, dia 20, tanto na EB e jardim de infância das Fontes de Caneças e jardim de infância Vieira Caldas como na 
EB Artur Alves Cardoso, as crianças vão vestidas com um pijama para a escola e passam, assim, o dia em atividades 
educativas e divertidas até regressarem a casa. A data coincide com o dia da Convenção Internacional dos Direitos da 
Criança. Este é um dia em que as crianças pequenas lembram a todos que «uma criança tem direito a crescer numa 
família». O Dia Nacional de Pijama é uma iniciativa da Mundos de Vida (http://www.mundosdevida.pt/).  

Na EB Artur Alves Cardoso o Dia Nacional do Pijama é realizado em parceria com a Associação de Pais, o AAAF e CAF 
"Educar a Sorrir". 

Com ou sem pijama, no dia vinte, no período da manhã, a biblioteca da EB Artur Alves Cardoso recebe o 
escritor/ilustrador Pedro Seromenho, que dinamizará atividades no âmbito da leitura. A biblioteca escolar convida 
toda a comunidade educativa a assistir a esta festa da animação do livro e da leitura.  
 

Quarta-feira, dia 20, vamos ter, no pavilhão da Secundária, o início das competições do desporto escolar regional. 
Começa o basquetebol, em juvenis femininos, com jogos entre a equipa da nossa escola e as das secundárias do Forte 
da Casa e Jorge Peixinho do Montijo. Os jogos são entre as 14h00 e as 18h00 e faz todo o sentido haver uma claque 
com sentido solidário a apoiar a nossa equipa. 
 

As comemorações dos 21 anos do concelho de Odivelas terão o apoio funcional dos nossos alunos do curso 
profissional de turismo, não só na Gala do Município, amanhã,19, feriado municipal, como nos espetáculos dos 
D.A.M.A. e de Fernando Tordo, respetivamente nos dias 22 e 23 no Pavilhão Multiusos. 
 

As três escolas do Agrupamento com biblioteca vão participar no Concurso Nacional de Leitura. Assinalamos a 
participação pela primeira vez dos nossos alunos do 2.º Ciclo e desejamos-lhes que as provas lhes corram bem. Para já, 
podemos adiantar as obras escolhidas para a prova de escola, primeira fase do concurso: 2.º ciclo – História de um 
gato e de um rato que se tornaram amigos, de Luis Sepulveda; 3.º ciclo – O fantasma dos Canterville, de Oscar Wilde; 
Secundário – Fala-lhes de Batalhas, de Reis e de Elefantes, de Mathias Enard. Em breve, divulgaremos as datas das 
provas. 

No dia 25 assinala-se o Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra as Mulheres, com o objetivo de exigir 
políticas ativas aos diversos Governos dos Países do Mundo de erradicação da violência de género e, especificamente,  
da violência contra as mulheres. Associamo-nos à iniciativa proposta pela Câmara Municipal de Odivelas e convidamos 
todas e todos a atar uma fita na estrutura de rede metálica que foi colocada à entrada da Secundária. São pequenos 
gestos, mas mostram que estamos mobilizadas e mobilizados para esta causa. 
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