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Entramos na última semana do primeiro semestre. A próxima será de interrupção das atividades letivas, com 

os primeiros dias dedicados à avaliação, em conselho de turma, do trabalho realizado. Uma semana para 

retemperar as forças e, por exemplo, ler um livro. Nas bibliotecas, temos muitos para emprestar. Atreve-te! 

 

É já nas próximas terça e quarta-feira, 24 e 25, que decorre a fase de escolas do Concurso Nacional de 

Leitura. As provas do 3.º ciclo e do secundário têm lugar na biblioteca da Secundária no dia 24, às 17h00. A 

prova do segundo ciclo realiza-se na EB dos Castanheiros, às 14h00 de dia 25. 

O Torneio de Voleibol (2x2 no básico e 4x4 no secundário) realiza-se no dia 24 na Secundária. As provas do 

3.º ciclo na parte da manhã e as do secundário à tarde. 

No dia 23, a turma AAC1 e a turma AAC4A terão uma ação de formação sobre a reciclagem, promovida pela 
Porto Editora. 
Na sexta-feira, dia 27, os alunos da Escola Básica Artur Alves Cardoso vão ao Centro Comercial Strada 
assistir a um filme no cinema. Como o cartaz renova às terças-feiras, o filme que vão ver ainda é uma 
surpresa. 

Dia 23, os alunos do curso profissional de Comunicação, Marketing - Relações Públicas e Publicidade estão 

envolvidos numa atividade letiva em contexto profissional  - Saída de Campo por Lisboa, que tem como 

objetivo a exploração das técnicas de marketing e publicidade no comércio tradicional/comércio de luxo, ou 

de como ver montras também pode ser estudo. 

Durante a semana, os alunos de todas as turmas do 7º ano vão participar numa ação de sensibilização 

subordinada ao tema "Mudar é crescer" com a enfermeira escolar. 

Já anunciámos quais os livros apurados para o concurso Miúdos a Votos, que podem ser consultados em 

https://visao.sapo.pt/visaojunior/miudos-a-votos/2022-12-14-os-livros-nomeados-para-as-eleicoes-deste-ano/ 

ou nas listas expostas nas bibliotecas. 

Em fevereiro inicia-se a campanha eleitoral para votar no livro que, nas listas que vão a votos, cada aluno 

considera mais fixe. Nas bibliotecas, estamos à espera que os alunos que amam algum dos livros indicados 

se proponham a defendê-lo e em mostrar o que é que esse livro do coração, mas também da razão, tem de 

especial para que também outros o amem. 

 

FINAL DE SEMESTRE 

 

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 

 

TORNEIO DE VOLEIBOL 

 

FORMAÇÃO E LAZER 

 

VER MONTRAS 

 

7.ºANO 

 

MIÚDOS A VOTOS: OS LIVROS QUE AMAMOS 
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Conclui-se esta semana a recolha de assinaturas a favor de pessoas que, porque se manifestam ou 

defendem opiniões contrárias ao poder, são presas e estão em risco. A nossa adesão a esta causa resulta 

de sermos uma escola e de considerarmos que as escolas são espaços de cidadania (que deve ser 

esclarecida e militante). Ainda na passada semana, recebemos um responsável da Amnistia Internacional, 

organização que propõe esta iniciativa a que nos associamos, numa sessão junto dos alunos do curso de 

Comunicação, Marketing - Relações Públicas e Publicidade. 

Na conclusão da maratona de cartas deste ano, lembramos: Chow Hang-tung, de Hong-Kong, Dorgelesse 

Nguessan, dos Camarões, Nasser Zefzafi, de Marrocos / República Saauri, Luis Manuel, de Cuba, e 

Aleksandra Skochilenko, da Rússia, e convidamos quem ainda não o fez a aceder a 

https://www.amnistia.pt/maratona e inserir o código da escola: 79LY. 

   

Depois de, no início do ano, os alunos terem sido convidados a refletir sobre o processo de avaliação no 

agrupamento, a Secundária aderiu ao desafio proposto pela Rede das Bibliotecas Escolares: Transformar a 

educação: Dá voz às tuas ideias! – Recomendações para melhorar a escola e, nos finais de outubro, 

representantes do 3.ºciclo e do secundário participaram em sessões que refletiram a escola e as 

aprendizagens, tendo três alunos sido convidados a participar numa sessão com colegas de outras escolas. 

O resultado desse grande debate que envolveu 906 turmas de 117 agrupamentos ou escolas está publicado 

em https://www.rbe.mec.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=3387&fileName=2023.01.05___tes.pdf 

Aos alunos participantes será entregue um certificado de participação. 

No passado dia 17, realizaram-se as Olimpíadas da Geografia, uma iniciativa em que temos participado. Os 

sete alunos do 11.º e do 12.ºanos que participaram estão de parabéns. Em 505 alunos do país que 

realizaram a prova, os nossos ficaram classificados acima da média, destacando-se dois alunos que ficaram 

nos primeiros 100.  

 

Já há vencedores do concurso Calendários de  Advento, dinamizado pelo Clube das Línguas e das Artes. 

Após apurada votação, a vitória coube à turma F do 7.º ano. A turma recebeu um cabaz com diversos 

prémios. O Clube agradece a participação de todas as turmas envolvidas. 

 

 

NÃO FICAMOS EM SILÊNCIO 

 

DAR VOZ ÀS TUAS IDEIAS 

 

OLIMPÍADAS DA GEOGRAFIA 

 

ADVENTO 
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