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Hoje, dia 12 de outubro, comemora-se o "Día de la Hispanidad", data que assinala a descoberta de América por 
Cristóvão Colombo - dia feriado em todos os 21 países onde se fala espanhol. 
Apesar de este ser um ano atípico, o grupo de Espanhol não quis deixar o dia em branco. Os alunos assistirão a um 
filme sobre a descoberta da América e sobre a importância do espanhol no mundo. 
Os alunos de 12º ano, que estudam a língua há três anos, deram a sua opinião sobre o que os cativa na língua 
estudada: https://padlet.com/botinhas/fwab6i71lbcwjh7c  

Nas próximas três semanas realiza-se uma recolha excecional de pilhas. Já temos cerca de 40 kg, se conseguirmos 
chegar perto dos 50 kg, temos algumas hipóteses de receber um prémio em novembro. Locais de recolha: sala de 
professores (colocar no pilhão); entregar funcionária do PBX. 

Dia 17 é o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, no qual lembramos os 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, a atingir até 2030 assente na ideia de que «não haverá desenvolvimento humano se não houver equilíbrio 
entre as dimensões económica, social e ambiental». A Oikos propõe-nos que, em cada turma, se desenvolvam e 
partilhem atividades a enviar para aquela organização de modo a serem publicitadas. Materiais e sugestões de 
atividades são disponibilizados no site https://www.oikos.pt/ e podem ser boas ideias a desenvolver pelos professores 
no âmbito do seu trabalho em cidadania.  Utilizem as hashtags #0pobreza #comecaemti.  
 

Continuam durante esta semana os conselhos de turma do 2.º ciclo ao secundário, que estão a elaborar planos de 
atuação, recuperação e consolidação das aprendizagens de cada turma.  

Na próxima semana, a nossa biblioteca do 1.º ciclo, iniciará a sua apresentação às turmas da Escola. 
 

Também continuam as apresentações da biblioteca da Secundária aos novos alunos da Escola. Nestas apresentações 
não deixamos de informar que o nosso catálogo pode ser consultado online a partir do site do Agrupamento (no 
separador das bibliotecas) ou do blogue Leituras Acordadas.  

Ainda no site do Agrupamento, podem ser consultados, nos separadores laterais, um modelo de trabalho escolar que 
os alunos devem seguir, de acordo com a orientação dos seus professores, e um guião para apresentações eletrónicas.  

Aceitamos voluntários para participar na redação do Às Avessas, o jornal da Secundária, cujos últimos números podem 
ser lidos e vistos aqui: http://aecanecas.com/index.php/%C3%A0s-avessas.html. Teremos alguns encontros 
preparatórios, mas a maior parte do trabalho pode ser feita online. 

Para os pais dos nossos alunos mais novos encaminhamos uma ligação para o espetáculo do Quorum Ballet E se eles 
fugissem todos? (https://www.youtube.com/watch?v=0WaWnHSG6YE), com muito animal dançante… e para o conto 
Obrigado a todos de Isabel Minhós, lido por Ana Mourato, na biblioteca de Oeiras, em 
https://www.facebook.com/bibliotecasmunicipaisdeoeiras/videos/1480730032073932.  
 
 
 

HISPANIDAD 

Eco-Escolas Secundária: POR 50 KG DE PILHAS! 

17 DE OUTUBRO: ATUA AGORA! 

CONSELHOS DE TURMA 

BIBLIOTECA da EB ARTUR ALVES CARDOSO EM APRESENTAÇÃO 

BIBLIOTECA : APRESENTAÇÕES & CATÁLOGO 

GUIÃO DE TRABALHOS ESCOLARES 
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