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SAI ÀS SEGUNDAS
_____________________________________________________________________________________________________________________

PROVAS DE AFERIÇÃO DOS ALUNOS DO SEGUNDO ANO.
Nos dias 3 e 5, os alunos do segundo ano vão realizar as provas de aferição previstas a nível nacional para
este ano: no dia 3 será a prova de aferição de Educação Física e, no dia 5, a de Educação Artística. Estas
provas «são realizadas no contexto do grupo-turma e são constituídas por tarefas que requerem um
desempenho prático em situações de participação individual, em pares ou em grupo. A avaliação do
desempenho dos alunos nestas provas é feita fundamentalmente através da observação direta.» In
https://iave.pt/wp-content/uploads/2021/10/IP-PA-2_2022.pdf.

ESTAMOS NA MOPE
Entre os dias 5 e 7, realiza-se no Pavilhão Multiusos de Odivelas a VI MOPE - Mostra de Ofertas
Profissionais e Educativas do concelho de Odivelas. A nossa oferta será divulgada pelos alunos dos quatro
cursos profissionais através de um expositor e de demonstrações lúdico-didáticas. Também seremos
responsáveis pelo acolhimento dos visitantes. As turmas de 9.°ano e dos cursos profissionais deslocar-se-ão
em visita ao evento nos autocarros da Câmara.

MAIAS EM MAIO: UM SÁBADO DIFERENTE
A ideia principal é a de possibilitar aos alunos do 12.º ano e aos do 11.º (cujas turmas não irão fazer esta
visita) a possibilidade de realizar o roteiro queirosiano de Os Maias em Lisboa, de forma livre e
descomprometida, durante todos os sábados de maio, pela manhã. Aproveita-se um passeio por Lisboa para
nos aproximarmos desse romance principal da nossa literatura, numa proposta diferente à espera de gente
que goste fazer coisas diferentes. Combinem entre vós, formem grupos (ou venham sozinhos), e inscrevamse na biblioteca para um dos sábados de maio. O convite estende-se a encarregados de educação e demais
membros da comunidade escolar que queiram participar e que teremos muito prazer em acolher. Inscrições
na biblioteca para os quatro sábados de maio.

NÃO BRINCAR COM O FOGO!
No dia 2, a Proteção Civil vai dinamizar, com a turma MC4B, da EB Professora Maria Costa uma ação de
sensibilização sob o tema "Prevenção de incêndios florestais".

FALAR BEM (EM ESPANHOL)
Decorre hoje, dia 2, entre os alunos das turmas de Espanhol do secundário, o concurso Deletreo, que testa
a capacidade de soletrar bem as palavras em espanhol. Vencedores serão conhecidos para a semana.

PELO RIBATEJO
Na quarta-feira, dia 4, a turma SE1 do 10.º ano visita a Companhia das Lezírias, no âmbito das disciplinas de
Economia A e de Geografia A.

OUVIR HISTÓRIAS NOS CASTANHEIROS
No dia 5, em várias sessões, o escritor e leitor Rodolfo Castro, a fazer o que sabe como ninguém, conta
histórias para os alunos do 6.º ano na EB dos Castanheiros.
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DAR SANGUE NA BIBLIOTECA
No dia 5, entre as 9h00 e as 13h00, na biblioteca da Secundária, irá decorrer uma recolha de sangue,
dinamizada pelos cursos profissionais de Apoio à Infância e Ação Educativa.
A recolha destina-se a todos os alunos maiores de 18 anos e à comunidade educativa em geral.

DEPENDÊNCIAS EM SESSÃO
No âmbito das atividades do PES, e em parceria com a Câmara de Odivelas, vai realizar-se no auditório da
Escola Secundária a comemoração do Dia Municipal da Prevenção das (Toxico)dependências e outros
comportamentos de risco, assinalado em Odivelas no dia 6 de maio, desde 2014. Este ano conta com a
colaboração do Centro Nacional de Cibersegurança Portugal que dinamizará uma sessão, das 10h às
11h, sobre dependências sem substância (jogo; compras online; redes sociais; vídeos e jogos) e
cibersegurança. Esta sessão tem a participação de cinco turmas do ensino secundário.

CURIOSIDADES CIENTÍFICAS
O boletim do departamento de Física e Química, de maio, revela-nos um «novo material que é mais forte do
que o aço e tão leve como o plástico». A ler nos locais habituais e, agora, também, no site do Agrupamento.

UM CAVALEIRO EM POP-UP
No âmbito da disciplina de OCE em parceria com a disciplina de Português, decorre uma exposição de
trabalhos na biblioteca da Escola dos Castanheiros: os alunos das turmas D, E, F, G e H do sétimo ano
realizaram trabalhos de ilustração em pop-up sobre excertos da obra de Sophia de Mello Breyner
Andresen, O Cavaleiro da Dinamarca.
Também na biblioteca dos Castanheiros, a partir do dia 3, inaugura a exposição OCE - Matemática -6.º ano.

DESPORTO: BRONZE NO REGIONAL
Vendemos cara a derrota e a nossa equipa de juvenis masculinos de voleibol ficou em 3.º lugar nos
regionais de voleibol, mostrando que temos atletas para continuar com boas equipas na modalidade.
Entretanto, o desporto continua com uma quarta-feira muito ativa em deslocações: a equipa de basquetebol
infantis joga na EB Humberto Delgado, em Santo António dos Cavaleiros, a de ténis na EB da Quinta das
Flores, a de desportos gímnicos na Bobadela e a de escalada na Fundação CEBI, em Alverca.

OUVIR-TE LER FOI FESTA DA LEITURA
Afonso Ferreira, do 4.ºB da EB Professora Maria Costa, vencedor do 1.ºciclo, Daniel Betencourt do 5.ºC e
Cíntia Neves, do 6.ºD, da EB dos Castanheiros, vencedores ex-aequo do 2.º ciclo, Sara Oliveira, do 9.ºF,
vencedora do 3.ºciclo e Guilherme Guedes, do 11.ºLH2, vencedor do secundário, foram, para o júri da final
do concurso Ouvir-te Ler 2022, os melhores leitores de leitura expressiva do Agrupamento. Mas,
verdadeiramente, há uma vitória de todos os que participaram e que aceitaram apresentar o seu modo de
ler. E, por isso, todos os participantes estão de parabéns.
O evento foi organizado com muito profissionalismo pela turma T do 11.º ano do curso de Turismo e ainda
contou com uma participação de dança urbana pelo grupo We love 2 dance.
Esta é uma atividade que envolve todas as escolas do Agrupamento e que merece a presença de alunos,
pais e professores, pelo que iremos pensar o modo de a melhorar ainda mais.

