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AVALIAÇÃO INTERCALAR 

As avaliações intercalares são um importante momento de avaliação formativa que procura dar aos alunos e 

suas famílias informação relevante sobre o trabalho realizado. A partir de dia 2 de dezembro, são 

disponibilizadas aos encarregados de educação as sínteses referentes a cada domínio avaliado, em cada 

disciplina, na expectativa de que essa informação possa resultar numa melhoria das aprendizagens do 

aluno. Os conselhos de turma decorrem segunda e terça-feira, motivo pelo qual, nestes dias, não haverá 

aulas no Agrupamento.  

 

 

DE PIJAMA, NA ALVES CARDOSO 

Na semana passada foi a Cesário Verde, nesta, no dia 23, a comunidade educativa da Escola Básica Artur 

Alves Cardoso assinala o Dia Nacional do Pijama, dia educativo e solidário feito por crianças que ajudam 

outras crianças, indo todos de pijama. As educadoras e professoras têm estado a organizar, na sala, com as 

crianças e com as famílias, um conjunto de atividades lúdicas e educativas inspiradas pela Missão Pijama. 

De manhã, pelas 9h15, e à tarde, pelas 14h45, dança-se a música “Onde Anda”, cantada pelos Calema - 

padrinhos musicais deste ano – e coreografadas por Cifrão (o padrinho artístico).  

 

 

BANDEIRA AZUL: AS ÁRVORES DE PORTUGAL 

Enquadrada na celebração do dia da Floresta Autóctone (23 novembro), o Eco-Escolas da Secundária,  em 

parceria com a Câmara Municipal de Odivelas, apresenta, no átrio da Escola Secundária, entre os dias 23 e 

30, uma exposição da ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa) sobre as árvores nativas em Portugal. 

 

 

A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL VEIO PARA FICAR 

O debate, orientado por alunos, sobre a alimentação dos jovens e o papel da escola, inserido na 

comemoração do dia europeu da alimentação e cozinha saudáveis, calendarizado para o passado dia 17, 

teve de ser adiado para o próximo dia 24, na biblioteca da Secundária. 

Entretanto, da responsabilidade do Clube de Biologia, será distribuído aos alunos, via teams, o folheto 

açúcar, inimigo ou aliado?, com informação muito interessante sobre usos alternativos para o açúcar. 

A iniciativa da Rede das Bibliotecas Escolares (RBE) “Transformar a Educação: Dá voz às tuas ideias!”, em 

que participámos com a realização de quatro sessões com representantes dos alunos dos diversos anos, vai 

ter uma continuidade na webinar “A Maior Lição do Mundo – Transformar a Educação”, a realizar no próximo 

dia 29, das 16h às 17h, numa parceria entre a RBE, a Direção-Geral da Educação e a UNICEF Portugal. 

Todos (crianças, alunos e docentes, da educação pré-escolar ao ensino secundário) estão convidados a 

participar nesta iniciativa internacional que visa contribuir para a reflexão e ação no âmbito dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. 

Inscrição gratuita até 25 de novembro, aqui: https://dge-me-pt.zoom.us/webinar/register/WN_5OJvGXVcTr-

sQKzcohV3WQ. 

 

 

  A MAIOR LIÇÃO DO MUNDO – INSCRIÇÕES ATÉ DIA 25 
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ÀS AVESSAS – REUNIÃO DIA 28 

Está a constituir-se o grupo redatorial de alunos que vai fazer o jornal da Secundária, o Às Avessas. As 

reuniões da redação do jornal realizam-se às segundas-feiras, das 14h00 às 15h00, e estão abertas a todos 

os que queiram participar na sua realização. Quem, por causa do horário, não puder estar presente às 

reuniões pode ser correspondente e só tem que combinar com o professor bibliotecário modos de trabalho. 

Primeira reunião formal, dia 28, às 14h00, na biblioteca. 

ÀS AV 
 

O PRADO NA SECUNDÁRIA 

Numa iniciativa do Grupo de Espanhol, entre 29 de novembro e 13 de dezembro, decorre, no pequeno 

auditório da Secundária, a exposição interativa O Prado vem à Escola, com réplicas de obras do Museu 

do Prado, que será dinamizada por alunos de Espanhol. Nas salas de professores da Secundária e dos 

Castanheiros, os professores podem inscrever as suas turmas para uma visita, possibilitando que os alunos 

participem nos jogos propostos pelo recém-fundado Clube das Línguas e das Artes. 

 

 

O 12T NA FORMAÇÃO EM EVENTOS 

Os alunos da turma 12.ºT do Curso Profissional de Técnico de Turismo, no âmbito da sua formação em 

contexto de trabalho, participaram na Sessão Solene do 24.º Aniversário do Município de Odivelas, que teve 

lugar no Pavilhão Multiusos de Odivelas, domingo, dia 19. A sua participação estendeu-se, igualmente, às 

atividades integradas nas comemorações do aniversário do concelho, que ocorreram no Mosteiro de S. Dinis 

e S. Bernardo, em Odivelas, no dia 18: lançamento do Livro Madre Paula, Rainha na Sombra, da autoria do 

escritor Ricardo Correia, entrega do Certificado Europeu obtido pela marmelada branca de Odivelas e 

lançamento do Vinho “Madre Paula d'Odiuellas”. 

 
 

NO PRÉMIO JOSÉ SARAMAGO 

Diversos alunos de algumas turmas de Português do 12.º ano deslocaram-se, no passado dia 14, ao Centro 

Cultural de Belém, a fim de participar na cerimónia de atribuição do Prémio Literário José Saramago. Nesta 

atividade, os alunos puderam assistir a entrevistas com os anteriores premiados Gonçalo M. Tavares, João 

Tordo, Bruno Vieira Amaral e José Luís Peixoto. 

 

 

CLÁSSICOS EM REDE 

Os textos clássicos, sejam os da mitologia, sejam os dos textos homéricos, são sempre boas histórias. Daí 

que a edição 2022-23 das Olimpíadas da Cultura Clássica, que acaba de ser lançada, deva ser olhada com 

atenção por professores e alunos. O ano passado, na Secundária, concorremos pela primeira vez a este 

interessante concurso com belas pinturas de Ícaro a ir ao banho ou de uma Cassandra com problemas… 

Trata-se de um concurso dirigido a estudantes do 4.º ao 12.º anos de escolaridade, que tem por objetivo 

estimular a sua curiosidade e alargar os seus conhecimentos sobre temas de Cultura Clássica, através de 

desafios que apelam à escrita, à expressão artística e ao domínio de ferramentas digitais. 

No presente ano letivo de 2022/2023 os temas são:  

• Escalões A e B (do 4.º ao 9.º ano): Jasão e os Argonautas; Penélope à espera;  

• Escalão C (Ensino Secundário): Jasão e os Argonautas; Penélope à espera; Sísifo. 

A inscrição das escolas deverá ser feita em formulário próprio, até ao dia 20 de dezembro de 2022.  

A submissão dos trabalhos tem as seguintes datas-limite: Trabalhos escritos - 3 de março; Trabalhos nas 

restantes modalidades - 24 de março. 

Alunos de todas as escolas podem concorrer, precisando para isso de ter um professor responsável. Ver em 

https://www.rbe.mec.pt/np4/ClassicosEmRede.html.  

As bibliotecas apoiam, claro, e estamos prontos para contar estas histórias. 

https://www.rbe.mec.pt/np4/ClassicosEmRede.html

