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Começamos o segundo semestre. Avaliações realizadas, as sínteses descritivas ficarão disponíveis para 

os encarregados de educação no próximo dia 13. Procura-se com estes documentos assegurar um 

feedback de qualidade, contribuindo para a melhoria do processo de aprendizagem dos alunos. 

Assim, em cada disciplina, apresentam-se indicações/sugestões de melhoria feitas pelos 

professores, designadamente nos domínios em que os alunos tenham revelado mais dificuldades.  

A biblioteca da Secundária retoma o roteiro queirosiano de Os Maias em Lisboa. Sexta-feira, dia 10, da parte 

da tarde, o percurso por locais referidos no romance vai ser realizado pelo 11T, numa colaboração com a 

disciplina de Português. Vai ser um dia oitocentista para os alunos, que começam logo pela manhã a 

analisar a arte do século XIX, exposta no Museu Gulbenkian, no âmbito de História da Cultura e das Artes. 

No dia 7, celebra-se a 20.ª edição do Dia da Internet Mais Segura. Nas suas aulas, os professores de TIC 

abordarão essa questão com os seus alunos, indo de encontro às aprendizagens previstas no domínio de 

aprendizagem: Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais. A este propósito, a Rede das 

Bibliotecas Escolares desenvolve o tema Metaverso vs Realidade. Para os interessados nestas realidades, 

recomendamos a leitura dos textos publicados em https://blogue.rbe.mec.pt/tag/metaverso. 

No dia 7, os agentes da Escola Segura vão à Escola Básica Artur Alves Cardoso desenvolver e reforçar a 

temática sobre o bullying com ações de sensibilização junto dos alunos do 1.º ciclo. 

No dia 8, no âmbito do Plano de Adaptação às Artes, inscrito no Plano de Atividades do SAEF (Setor de 

Apoio às Escolas e à Família) da Câmara de Odivelas, os alunos do 4.º ano irão assistir à peça de teatro 

Andante (Des) concertante. 

Que cavalo que me derrube: a partir deste tema, Gil Vicente cria a Farsa de Inês Pereira que os nossos 

alunos do 10.ºano estudam na disciplina de Português e que vão ter oportunidade de assistir à sua 

representação, pela companhia de teatro O Sonho, nos dias 9 e 10.  

Entretanto os alunos do 11.º ano também vão ao teatro, no dia 9, assistir a uma representação do Frei Luís 

de Sousa, de Almeida Garrett. 
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Dia 9, às 10h00, no auditório da Secundária, promovido pelo departamento de História, realiza-se um  

colóquio sobre a Shoah (termo judaico que significa calamidade), sinónimo de Holocausto, que, 

normalmente, designa o genocídio dos judeus pelos nazis. Esta sessão, destinada principalmente, aos 

alunos de História do 12.º ano, conta com a presença da historiadora Irene Pimentel, da jornalista Patrícia 

Carvalho, bem como de um descendente de Aristides de Sousa Mendes. 

A nossa selecção  de corta-mato  estará  presente  na próxima sexta-feira, dia 10, no parque urbano de 

Santa Iria de Azoia para participar no corta-mato da LOVFX (Coordenação Local do Desporto Escolar de 

Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira). 

 

Na biblioteca dos Castanheiros apresenta-se a Exposição "As Comunidades Recolectoras e Agro-Pecuárias" 

com trabalhos dos alunos do 5.ºano, no âmbito da disciplina de História e Geografia de Portugal. 

Já temos representantes à fase concelhia do Concurso Nacional de Leitura, que se realizará no dia 6 de 

março na biblioteca de Odivelas - Centro de Exposições: os nossos representantes são, do ensino 

secundário, Diana Tavares, do 10.ºLH3, e, do 3.ºciclo, Leonor Mouta, do 7.ºG (EB Castanheiros) e Lúcia 

Albino, do 8.ºE. A leitura continua! 

Está já em processo de construção o número do Às Avessas, referente ao primeiro semestre, que vai ter 

uma edição em papel. Neste ano, o jornal da Secundária resulta do trabalho de três alunas e de um aluno do 

10LH3. Estejam atentos, antes que esgote. 

 

No âmbito das atividades dinamizadas pelo  PES (Educação para a Saúde) e do Eco Escolas, foi oferecido 

pela Câmara de Odivelas, Divisão de Saúde, um painel sobre Hábitos Alimentares Saudáveis/Dieta 

Mediterrânica. Este painel foi colocado em frente ao bar dos alunos da Secundária, no passado dia 30.  

A Câmara Municipal de Odivelas está a assegurar, desde janeiro, às terças e quintas-feiras, o fornecimento 

gratuito de fruta e produtos hortícolas em período letivo nos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e 1.º 

Ciclo do Ensino Básico da rede pública do concelho de Odivelas, abrangendo cerca de 7900 crianças. 

Dia 11, às 10h30, decorre, no polo de Caneças da Biblioteca Dom Dinis, uma sessão de Contos ao sábado 

destinado a crianças dos 3 aos 6 anos. Uma forma de romper com a rotina e dedicar um tempinho a uma 

atividade e leitura com os mais pequenos. Precisa de inscrição prévia. 
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