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SÓ PARA QUEM GOSTA DE LER 

Estão abertas as inscrições nas bibliotecas para a participação no Concurso Nacional de Leitura 22-23. As 

provas de escola realizam-se no dia 25 de janeiro, às 10h00, nos Castanheiros, para os alunos do 2.ºciclo, e 

no dia 24, às 17h00, na Secundária, para o 3.º ciclo e secundário. As provas correspondem a um teste de 

leitura das obras A Vida Mágica da Sementinha, de Alves Redol, para o 2.ºciclo, A inaudita guerra da 

avenida Gago Coutinho, de Mário de Carvalho, para o 3.ºciclo, e Parábola do cágado Velho, de Pepetela, 

para o secundário. Os dois alunos com melhores provas de cada ciclo são apurados para a fase concelhia.   

 

 

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 visitas das turmas, os alunos podem participar 

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

 

 

ÁRVORES DE PORTUGAL - ATENÇÃO 

O Eco-Escolas da Secundária convida a comunidade a uma visita mais atenta à exposição Árvores Nativas 

em Portugal, patente no átrio da escola, pois, no dia 29, terça-feira, entre as 8h15 e as 23h55 propomos que 

joguem connosco um quizz sobre a exposição. Nesse dia, haverá um placard junto à exposição com os 

dados para poderem concorrer. Podem concorrer individualmente ou em grupo, com um máximo de três 

elementos. Há prémios! 

 

 

PERCEBER A TELEVISÃO 

As turmas do curso de Marketing- Relações Públicas e Publicidade, no dia 30 de novembro, deslocam-se, 

numa atividade letiva em contexto profissional à RTP e ao Centro Cultural de Belém. Esta atividade tem 

como principal objetivo permitir aos alunos vivenciar a dinâmica do mundo televisivo. 

 

 

 

FERNANDO PESSOA 

Uma instalação sobre Fernando Pessoa proposta por alunos do 12CT4 pode ser vista à entrada da 

biblioteca da Secundária. Na sala de leitura, em mesa de trabalho, expõem-se obras do fundo documental 

de e sobre o poeta. 
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MENTORES - REUNIÃO 

Demorou um pouco (esperámos pelos resultados das intercalares), mas já estamos em condições de marcar 

um encontro com os alunos mentores na próxima segunda-feira, dia 5 de dezembro, às 11h45, na biblioteca 

da Secundária. Aspetos de organização e apoio formativo na agenda. 

 

 

 

CLÁSSICOS EM REDE 

A Jasão foi-lhe dada uma missão impossível, Sísifo, coitado, todos os dias leva uma pedra para o alto de 

uma montanha, que, sempre que chega ao cume volta a cair para a base, e Penélope, já se sabe, passa os 

dias à espera, tecendo uma manta que, à noite, desfaz.  

Estas são as histórias propostas pelo Concurso Clássicos em Rede, 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. 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. 

 

 

 

EXPO ALIMENTAR 

Na biblioteca dos Castanheiros, apresenta-se a exposição Dia da Alimentação, com trabalhos dos alunos 2.º 

ciclo, realizados no âmbito das disciplinas do Complemento à Educação Artística e Oficina de Comunicação 

e Expressão. 

 

 

ÀS AVESSAS – REUNIÃO DIA 28 

As reuniões da redação do jornal da Secundária realizam-se às segundas-feiras, das 14h00 às 15h00, e 

estão abertas a todos os que queiram participar na sua realização. Os alunos interessados em fazer parte do 

grupo redatorial só têm que aparecer. 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.  

 

Já está em progresso o concurso Ouvir-te Ler, o concurso de leitura expressiva que junta alunos de todas as 

escolas do Agrupamento. Por enquanto, estamos na fase de seleção dos representantes de turma, até ao 

fim de março, serão escolhidos, em sessões públicas, os representantes de ano (a partir do segundo ciclo, 

uma vez que cada turma do 4.ºano terá um representante), para no dia 19 de abril, pelas 16h30, se realizar 

a grande final. Desta vez, à procura de uma gestão de tempo mais eficaz, o número de representantes foi 

reduzido. Contamos com o esforço empenhado de alunos e professores para esta que é, até ver, a única 

atividade que junta no mesmo espaço representantes de todo o Agrupamento. 

 

ÀS AV 

 

OUVIR-TE LER 

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

