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CONSELHO GERAL
Dia 30, entre as 11h35 e as 20h00, na biblioteca da Secundária, realiza-se a eleição dos representantes dos
alunos para o Conselho Geral. Concorre uma lista única e podem votar os alunos maiores de 16 anos.
A eleição dos representantes do pessoal docente e pessoal não docente realiza-se no dia 2 de junho, entre
as 11h35 e as 20h00.
Também na segunda-feira, dia 30, realiza-se a reunião geral de pais e encarregados de educação para
eleger os seus representantes no Conselho Geral.

AFERIÇÕES
Continuam as provas de aferição, que podem ser um importante elemento de avaliação do trabalho
realizado: dia 3, às 9h30, decorre a prova de aferição de Português e de Português Língua Segunda do 8.º
ano; às 11h30, é a vez de os alunos do 5.º ano realizarem a prova de Matemática e Ciências Naturais.

A CONCLUIR
E já estamos a chegar ao final do ano letivo e à avaliação dos alunos das turmas dos anos com exame, que
terminam as aulas já na próxima semana. Na preparação desse momento, realizam-se as reuniões do
Conselho Pedagógico, no dia 1, e dos diretores de turma (dia 31, do terceiro ciclo, dia 2, do secundário).

INSPIRING FUTURE
Realiza-se hoje, dia 30, na Secundária, mais um momento de informação sobre saídas escolares e
profissionais. Organizado pela associação Inspiring Future (https://inspiring.future.pt/), numa parceria entre o
nosso serviço de psicologia e as coordenadoras dos diretores de turma do secundário, esta atividade, que
está aberta a todas as turmas do secundário que se inscreveram previamente, procura dar a conhecer a
oferta dos diferentes cursos do ensino superior, bem como de diversas saídas profissionais.

CIÊNCIAS EM AÇÃO
Os alunos do 11CT3 e do 11CT4 realizam uma visita de estudo ao Centro de Ciência Viva de Estremoz, no
âmbito das disciplinas de Biologia e Geologia e de Física e Química A, na qual, entre outros aspetos, se
procura promover a cultura científica e sensibilizar para a necessidade da preservação do património
geológico.

HISTÓRIAS CONTINUAM NOS CAMPOS
Conclui-se no dia 31, a atividade com o contador de estórias Pedro Tomaz, que a EB Artur Alves Cardoso
desenvolveu em parceria com The Poets and Dragons Society.

DIA DA CRIANÇA
No dia 1 de junho, na EB Cesário Verde, o Dia da Criança comemora-se com insufláveis, jogos, ateliês e
pipocas, com o apoio da Associação de Pais.
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ÀS AVESSAS – CHAMADA DE ARTIGOS
O número referente ao segundo semestre do jornal da Secundária está em elaboração. Até ao dia 1,
aceitamos textos dos alunos do 8.º ao 12.ºanos, interessantes para publicar no Às Avessas.

ECO-ESCOLAS EM PROGRESSO
Dia 31, realiza-se uma reunião do conselho Eco-Escolas (estrutura que junta alunos, professores e a
comunidade escolar) a fim de se realizar balanço das atividades incluídas no plano de ação deste ano letivo
e preparar o próximo.
No dia 1 realiza-se uma oficina sobre compostagem como objetivo de os alunos participantes saberem como
se faz para, no próximo ano, darem continuidade ao processo na escola.

CONVERSAS COM O FUTURO NA SECUNDÁRIA
No auditório, o secundário é apresentado aos alunos do 9.ºano pelos seus colegas dos cursos científicohumanísticos e profissionais, dia 1, em duas sessões: às 14h40 e às 16h20. Uma iniciativa do Serviço de
Psicologia em parceria com as coordenadoras do 9.ºano e dos diretores de turma do secundário.

UM MUPI DE INTERVENÇÃO
Numa iniciativa do Gabinete da juventude da Câmara Municipal de Odivelas com a colaboração do Instituto
de Marquês de Valle Flor, no âmbito das comemorações do Ano Europeu da Juventude, o grupo de artistas
do El Warcha, Colaborativo studio design fez com a Turma do 12AV, em Oficina de Artes, o MUPI mobiliário urbano para informação - exposto no átrio da Secundária. A atividade procura mostrar a visão de
alunos sobre a coesão europeia, as crises mundiais, o ambiente e a luta pelos direitos civis e humanos.
Participaram na atividade as turmas CT1, CT3, CT4 e CT5 do 10.ºano, CT1, CT4 e LH3 do 12.º e 11CT4. Na
construção do mupi, também colaboraram alunos do 10CM e do Centro de Apoio à Aprendizagem.

ECO-ESCOLAS: PINTURAS &MANJERICOS
Durante esta semana, finalizam-se duas pinturas na escola: o painel Muros com vida e a pintura no chão O
mar começa aqui.
Continua a venda de manjericos promovida pelo Eco-Escolas. Verdejantes e bem-cheirosos, os manjericos
podem ser adquiridos na sala de professores da Secundária.

MAIAS, LISBOA
Terminado o mês de maio, a biblioteca da Secundária mantém até ao final do ano letivo a possibilidade de
realizar o roteiro pela Lisboa de Os Maias de Eça de Queirós em dia a combinar com grupos de alunos em
visitas livres orientadas, mediante inscrição.

OLIMPÍADAS DA GEOGRAFIA – ENTRE OS PRIMEIROS
A nossa aluna do 11.ºSE1, Maria Inês Tavares, ficou em 6.º lugar entre os 25 concorrentes na final nacional
das Olimpíadas da Geografia realizada no passado dia 27.

HÁ UMA CAMPEÃ NOS CASTANHEIROS
A aluna do 6.º G, Joana Mendes obteve o 4º lugar na modalidade de Ginástica Acrobática de Competição no
Maia International Acro Cup realizado na Maia, nos passados dias 11 a 16 de maio. A nossa ginasta, filiada
na Federação de Ginástica de Portugal, teve, assim, um resultado de grande categoria a nível mundial que
não podíamos deixar de referir, orgulhosos como ficamos de a ter na nossa companhia.

