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Hoje, 17 de outubro, comemoramos o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Procuramos lembrar 

e atuar numa luta importante: a de concretizar, até 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), aprovados por unanimidade na Assembleia Geral da ONU. Na Secundária, convidámos os docentes 

que têm aulas no segundo bloco, da manhã ou da tarde, a promover, nas suas turmas, um debate sobre o 

tema, que pode ter por base de reflexão o Manifesto contra a Pobreza e/ou uma das 20 imagens “Pobreza 

100 motivos para agir”. Mais informação em https://www.oikos.pt/pt/noticias/item/2974-100-pobreza-juntos-

somos-parte-da-mudan%C3%A7a. 

 

Há dois anos, avançámos com o programa de mentoria de pares, que consiste no acompanhamento 

académico de alunos que apresentam dificuldades específicas, realizado por alunos com melhor 

aproveitamento nessas áreas do seu ou de outro nível de escolaridade. Trata-se de uma atitude solidária 

que a escola reconhece ao registar no certificado do aluno-mentor um Diploma com Menção de Cidadania. 

Agora, que muitos dos nossos mentores do ano passado já entraram na faculdade, apelamos aos alunos 

que estão no 11.º e no 12.º anos para equacionaram a possibilidade de participarem neste programa, 

disponibilizando um pouco do seu tempo no apoio a um colega. Esclarecimentos e inscrições na biblioteca. 

 

Os alunos do 12.ºT, do curso profissional de Técnico de Turismo concretizarão uma atividade letiva em 

contexto profissional, participando na 7.ª Feira de Emprego & Carreiras Trabalhar Num Navio, que se 

realizará no próximo dia 20, no Hotel Olissippo Oriente, evento no qual estarão presentes algumas das 

maiores e mais prestigiadas companhias de navios de cruzeiro do mundo. 

Os alunos de Artes Visuais do 11AV, no âmbito de História da Cultura e das Artes, apresentam na biblioteca 

da Secundária alguns desenhos de trabalho sobre edifícios de referência do Renascimento ao Barroco, um 

modo importante de reconhecer as características daquelas arquiteturas. 

Estão abertas as inscrições de equipas de 4 ou 5 alunos, através  de um Qcode, para o Dia do basket 3x3, a 

realizar na sexta-feira, dia 28, na Secundária. Inscreve-te e participa como jogador ou como árbitro.  

No próximo dia 19, as alunas Beatriz Pestana, Laura Carrilho e  Madalena Leitão do 8.ºE participam, no 

Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, na cerimónia de entrega de prémios referente ao Concurso de 

Sardinhas PSP/EGEAC 2021 e 2022. 

 

 
100 POBREZA JUNTOS SOMOS PARTE DA MUDANÇA 

 

MENTORES PRECISAM-SE 

 

PENSAR NO FUTURO 

 

DESENHAR ARQUITETURAS 

 

DIA DO BASKET 3X3 

 

PRÉMIOS 
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