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OUVIR-TE LER – FINAL É JÁ NA QUARTA!
O concurso de leitura expressiva Ouvir-te Ler vai ser já na quarta-feira, 27, pelas 17h00. Trinta e um alunos
vão disputar o título de melhor leitor em voz alta do seu ciclo de estudos. Depois de uma interrupção de dois
anos, por causa da pandemia, esta é a quinta edição do concurso que mobiliza alunos de todas as turmas e
escolas, bem como os respetivos professores do 1.º ciclo e de Português e que, no seu dinamismo, se
afirma como uma grande festa do Agrupamento. Durante o evento, apresenta-se o grupo de dança We love
2 dance, que conta com a participação de um aluno do 12.ºLH2. Cá esperamos, pelo menos, os alunos das
turmas que têm colegas a participar, bem como dos Pais dos alunos leitores de cada ciclo.

AVALIAÇÕES INTERCALARES
A partir de quinta-feira, dia 28, os registos da
os encarregados de educação na plataforma Inovar.

avaliação

intercalar

estarão disponíveis para

DESPORTO - PALAVRAS PARA QUÊ?
A nossa equipa de juvenis masculinos de voleibol qualificou-se para o campeonato regional com vitória por
3-0. Agora, o objetivo é o apuramento para o nacional, que, esperamos, aconteça no dia 27, em Torres
Vedras.
Mas, o desporto escolar também está a mexer esta semana: ainda na quarta-feira, com a equipa de futsal
masculinos a deslocar-se à Arroja, e, no sábado, com os iniciados masculinos de futsal a jogar, pela manhã,
na EB Moinhos da Arroja, numa jornada que se conclui com a deslocação da equipa de ginástica - trampolim
à Ramada e com as nossas iniciadas de voleibol à EB Humberto Delgado, em Santo António dos Cavaleiros.

NA CESÁRIO VERDE
No dia 28, será dinamizada uma ação de sensibilização, no âmbito do Projeto SEI ser Família, à turma
CV3B. Também no dia 28, as duas salas do Jardim de Infância irão participar na atividade promovida pela
Câmara de Odivelas "A minha primeira gincana", no âmbito do programa municipal do desporto.

VISITA À GULBENKIAN
A turma 11LH2 desloca-se no dia 28 à coleção do fundador do Museu Gulbenkian para verem pintura e
escultura do século XIX, no âmbito da disciplina de História.

MAIAS EM MAIO: UM SÁBADO DIFERENTE
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. Convite à leitura por prazer, mas também apoio ao estudo ou revisão do assunto
para os alunos do 11.º e 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. A atividade realiza-se com um mínimo de 10 pessoas e um máximo
de 25. Inscrições na biblioteca para os quatro sábados de maio. Ousa fazer coisas diferentes!

BIBLIOTECAS - EXPOSIÇÕES
Na Secundária, apresentam-se 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. Um autógrafo de Otelo Saraiva de Carvalho também pode ser
visto nesta exposição.
Na biblioteca dos Castanheiros, continua a exposição sobre o Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor,
com trabalhos dos alunos do 7.º ano, no âmbito da disciplina de Educação Visual.

