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AVALIAÇÕES INTERCALARES
Antes da pausa pascal que agora termina, decorreram os conselhos de turma com o objetivo de fazer uma
avaliação qualitativa do trabalho dos alunos, na primeira fase do segundo semestre. Os registos desta
avaliação intercalar estarão disponíveis para os encarregados de educação na plataforma Inovar Consulta a
partir do dia 28.

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
No dia 20 irá decorrer na Amadora, a Prova Intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura. Duas alunas do
Agrupamento, qualificadas na fase concelhia, estarão presentes: Núria Faustino, do 6.ºD e Joana Santos do
12.ºCT1.Desejamos-lhes o maior sucesso.

DIA DO BASQUETEBOL
O Dia do Basquetebol realiza-se no Agrupamento com jogos interturmas, na EB dos Castanheiros, no dia
19, e na Secundária, no dia 22.

OUVIR-TE LER!
Depois de uma interrupção de dois anos por causa da pandemia, é já na próxima semana, no dia 27, às
17h00, que se realiza no Auditório da Secundária a Grande Final do concurso Ouvir-te Ler. Os finalistas do
1.º ciclo são Constança Martins (MC4A) e Afonso Ferreira (MC4B); Madalena Folgosa (FC4A) e Mário Jorge
Traça (FC4B); Sara Lima (CV4A) e Ricardo Filipe (CV4B); e Mirela Elias (AAC4A);
- o 2.º ciclo é representado por Daniel Betencourt, (5.ºC), Maria Laura Neta (5.ºE), Lara Vieira, (5.ºF), Cíntia
Sousa (6.ºC), Cíntia Neves (6.ºD) e José Henriques (6.ºG);
- o 3.º ciclo por Maria Margarida Matos, (7.ºC), Gabriel Caxinda (7.ºF), Beatriz Carvalho (7.ºH), Flávia
Conceição (8.ºC), Marta Antunes (8.ºA), Vitória Aidarova (8.ºD), Carolina Gonçalves (9.ºG), Francisco
Antunes (9.ºC) e Sara Oliveira (9.ºF);
- do secundário, Eduardo Pereira (10.ºCT1), Inês Ramos (10.ºCT2), Madalena Machado (10.ºSE1), Beatriz
Costa (11.ºLH2), Constança Cruz (11.ºCT4), Guilherme Guedes (11.ºLH3), Bruna Gonçalves (12.ºT), Gabriel
Tavares (12.ºCT4) e Marco Laria (12.ºLH3).
Os Pais dos alunos leitores de cada ciclo são muito bem-vindos, assim como alunos que vêm apoiar os
colegas nesta festa do Agrupamento e da leitura.

PEQUENA SEREIA
Ainda com cheirinho a Páscoa, a Escola Básica Artur Alves Cardoso vai ter no dia 20 uma manhã mágica e
muito especial pois vai ao teatro Politeama assistir à peça A Pequena Sereia.

DIA DO LIVRO
No dia 19, na Biblioteca dos Castanheiros, inicia.se uma exposição com o tema “ Dia Mundial do Livro e do
Direito do Autor”, com trabalhos dos alunos do 7.º ano, no âmbito da disciplina de Educação Visual.
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VISITA À GULBENKIAN
No âmbito da disciplina de História e de História da Cultura e das Artes, os alunos das turmas LH3 e AV1 do
11.º ano deslocam-se no dia 20 à coleção do fundador do Museu Gulbenkian para verem pintura e escultura
do século XIX. A visita de estudo repete-se no dia 28 com a turma 11LH2.

EXPO PATRIMÓNIO
Dia 18, comemora-se o dia internacional do monumento. Para assinalar a data, o 12CM realiza uma
exposição sobre monumentos nacionais, no átrio junto à biblioteca da Secundária, denominada Olhar o
nosso património, como um convite à sua visita.

DESPORTO ESCOLAR
No dia 20, a nossa equipa de juvenis masculinos de voleibol estará presente na 2.ªfase da competição (pré
regional) a disputar no Barreiro.

25 DE ABRIL NA SECUNDÁRIA: HISTÓRIA, LITERATURA E FILOSOFIA
Livros que documentam o Estado Novo e o 25 de Abril, associados a obras literárias perseguidas pela
Ditadura ou que evocam a liberdade e os heróis de Abril, bem como obras de referência sobre a liberdade e
a tolerância expõem-se na biblioteca da Secundária em comemoração e estudo do 25 de Abril.

CIMEIRA DAS DEMOCRACIAS
No próximo dia 26, alguns alunos do 12.ºano de Línguas e Humanidades participam na Cimeira das
Democracias, uma iniciativa do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica
( https://iep.lisboa.ucp.pt/pt-pt/about-iep/there-more-iep/cimeira-das-democracias).

UM SHOW DE CIÊNCIA NA ARTUR ALVES CARDOSO
Com a colaboração da Universidade Autónoma de Lisboa e da Associação de Pais, que comparticipou o
evento, na sua totalidade, a Escola Básica Artur Alves Cardoso recebeu o Science Show - um espetáculo de
ciência onde é feita a demonstração de várias experiências e convidados os alunos a interagir com os
cientistas.

ESCOLA A LER: MAIAS EM MAIO
Durante todos os sábados de maio, com início na Praça dos Restauradores, pelas 10h00, e fim no Cais do
Sodré, pelas 12h00, a biblioteca da Secundária promove um passeio que percorre locais referidos em Os
Maias de Eça de Queirós, lendo-se textos do romance a propósito de cada local por onde se passa. Convite
à leitura por prazer, mas também apoio ao estudo ou revisão do assunto para os alunos do 11.º 12.º anos
que, por isso, têm prioridade na inscrição. Este roteiro queirosiano está aberto a encarregados de educação
e demais membros da comunidade escolar que queiram participar e que teremos muito prazer em acolher.
Esta atividade da Escola a Ler realiza-se com um mínimo de 10 pessoas e um máximo de 25.
Inscrições na biblioteca para os quatro sábados de maio.

