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SAI ÀS SEGUNDAS

AVALIAÇÃO EXTERNA DO AGRUPAMENTO
A Inspeção-Geral de Educação e Ciência procede periodicamente à avaliação dos
estabelecimentos públicos de educação e ensino, tendo como finalidade a promoção de níveis mais
elevados na qualidade das aprendizagens, nos modelos e nos processos de gestão. Depois dos
inquéritos efetuados no princípio de outubro, os inspetores observarão atividades letivas e
educativas nos dias 3 e 4 de novembro em todas as escolas do agrupamento, realizando-se, ainda,
até à próxima semana, entrevistas com diferentes membros da comunidade escolar agrupados em
diversos painéis.
HALLOWE’ENS / DÍA DE LOS MUERTOS NA SECUNDÁRIA
Como noticiámos, na continuação da celebração do Hallowe’ens e do Día de los Muertos apresentam-se em
exposição, na biblioteca, trabalhos de Inglês e, no átrio de entrada da escola, trabalhos de alunos de
Espanhol. Projeções em power-point com trabalhos dos alunos podem ser vistos simultaneamente na
biblioteca e no átrio.
BANDEIRA VERDE
O galardão (bandeira verde) da Secundária e a entrega de prémios em resultado do trabalho desenvolvido
pelo Eco-Escolas teve lugar no dia 2, às 11h00. Provisoriamente, a bandeira fica no espaço interior da
escola até se resolverem os problemas técnicos que impedem o seu hasteamento exterior.

CURIOSIDADES CIENTÍFICAS
Saiu o número de novembro do nosso boletim de divulgação científica, da responsabilidade do
departamento de Física e Química. O tema deste número apresenta os galardoados do Prémio Nobel da
Química de 2021, Benjamin List e David W.C. MacMillan, e as descobertas que desenvolveram, criando
“uma nova e precisa ferramenta para a construção de moléculas: organocatálise assimétrica”. Pesquisa e
texto do aluno André Crispim, do 12.ºCT4. Nos locais habituais.

À PROCURA DO NORTE
Na biblioteca de Castanheiros irá estar patente uma exposição de Rosa dos Ventos Recicláveis, realizada
pelos alunos do 5.º ano, no âmbito da disciplina de História e Geografia de Portugal.

MENTORIAS
Terminaram as inscrições para o programa de mentorias, mas a possibilidade de inscrição de alunos
(enquanto mentorandos) que estejam com algumas dificuldades (pontuais ou permanentes) numa
determinada matéria continua em aberto.

MEMÓRIA
São Reis (1953-2021): uma amiga de nós, uma amiga da Escola.

