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SAI ÀS SEGUNDAS

GENTE A LER!
Na fase concelhia do Concurso Nacional de Leitura, uma jornada onde todos os representantes do nosso Agrupamento
revelaram grande mérito, Miguel Balsa, da EB Artur Alves Cardoso, Maria Inês Tavares, do 8.ºB, e Carolina Trindade do
9.ºD serão representantes do concelho à fase intermunicipal de Lisboa que se realizará na Biblioteca Municipal de
Oeiras. Parabéns. A leitura continua.
RANKINGS
Todos os anos é isto: os órgãos de comunicação social, a partir de resultados dos exames externos que lhes são
fornecidos pelo Ministério da Educação, apresentam listas ordenadas das escolas. Os critérios de listagem são
estabelecidos por esses órgãos, permitindo-lhes definir «as melhores escolas» ou «as piores escolas». Pensamos útil
fornecer informação sobre os resultados obtidos pela Secundária, de acordo com critérios de análise que permitem
uma apreciação crítica sobre o trabalho que estamos a fazer. Essa informação é fornecida pelo Ministério em
http://infoescolas.mec.pt/, e aí podem ser apreciados os resultados estatísticos comparados da nossa escola.
NA EB DOS CASTANHEIROS – OUVIR-TE LER
Já apurados, os representantes do 7.ºano à final do concurso Ouvir-te Ler são: Tomás Teles, Viviane Monteiro e
Eduardo Pereira.
Entretanto, na biblioteca dos Castanheiros decorre a exposição “ A Folha - técnicas de pintura”, trabalhos de Educação
Visual das turmas B, C, E e G do 5.ºano, entre dia 18 a 28.
NA EB CESÁRIO VERDE
- Na escola, nos dias 20 e 22 da Proteção Civil continuará a dinamizar as ações de sensibilização, agora, para as turmas
CV3A e CV2C.
Em visitas de estudo, no dia 22: as duas salas do Pré-escolar irã ao Museu Bordalo Pinheiro; a turma CV3A à Biblioteca
- Pólo de Caneças para participar na Hora do Conto.
NA SECUNDÁRIA
Continuamos, na quarta-feira, dia 20, com o 10.ºLH1, a formação para os alunos dos cursos gerais do 10.º ano sobre
algumas das ferramentas da plataforma Office 365, bem como uma introdução ao guião para a realização de trabalhos
escolares que se encontra editado na página do Agrupamento.
No dia 21, às 11h50, no Auditório, dinamizada pela professora Ana Paula Patusco, realiza-se a primeira de duas
palestras dirigidas aos alunos do 10.º ano sobre o voluntariado.
DESPORTO ESCOLAR
Sábado passado, alcançámos mais duas vitórias em basquetebol juvenis femininos com as secundárias Dom Pedro e
Forte da Casa.
Jornada dupla esta semana. Quarta-feira, dia 20, vamos jogar a Loures (basquetebol iniciados femininos), Moinhos da
Arroja (futsal infantis masculinos) e participar nas multiatividades no Catujal; sábado, 23, a equipa de basquetebol
juvenis masculinos vai jogar à Ramada e recebemos no nosso pavilhão jogos de futsal iniciados masculinos.
QUAL É MESMO O TEU LIVRO MAIS FIXE?
Na iniciativa Miúdos a Votos da revista Visão Júnior propomos-te que defendas o teu livro preferido junto dos teus
colegas, tentando ganhá-los para o voto. Os alunos que quiserem defender os seus livros na campanha devem falar aos
seus professores de Português e aos professores bibliotecários. A votação final será em março.

