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A SELFIE (sigla de Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies 

[Autorreflexão sobre a aprendizagem eficaz através da promoção da utilização de tecnologias educativas inovadoras]) 

é uma ferramenta concebida para ajudar as escolas a incorporar as tecnologias digitais no ensino, na aprendizagem e 

na avaliação. Os resultados da SELFIE são um modo de diagnosticar o nível de integração do digital na escola, 

materializando-se num conjunto de inquéritos a realizar junto dos professores, dirigentes escolares e alunos de todos 

os níveis de ensino (do 1.ºciclo apenas os alunos do 4.ºano) e contribui para a construção do nosso Plano de Ação para 

a Transição Digital. Os inquéritos começarão na próxima semana para os professores. Nesse sentido, o Conselho 

Pedagógico reúne na próxima quarta-feira. Mais informação em https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_pt 

A nossa aluna Diana Oliveira, que frequenta o 5.º E na EB dos Castanheiros, foi apurada para a final nacional do 

Concurso Nacional de Leitura, que se realizará em Oeiras no dia 5 de junho. Única representante do concelho, a Diana 

é a primeira aluna do nosso Agrupamento a chegar a este nível do Concurso. Está, pois, de parabéns. Mas também 

queremos deixar uma palavra de reconhecimento a todos os que aceitam participar nesta iniciativa que une quem 

gosta de ler. A leitura continua. 

Após os testes realizados aos alunos do secundário, na passada sexta-feira, não temos conhecimento de resultados 
positivos que obriguem à quarentena dos alunos. Apenas uma turma se encontra em isolamento devido a um contágio 
em contexto familiar. 

É já no dia 27 que se realiza a eleição dos livros preferidos pelos alunos dos diversos ciclos de ensino, numa iniciativa 
da revista Visão Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares que procura associar o gosto pelos livros à compreensão dos 
processos eleitorais democráticos. Devido à pandemia, e apesar dos problemas que lhe estão associados, decidimos 
realizar o sufrágio por meios eletrónicos. Assim, os alunos receberão, nos seus endereços eletrónicos do Agrupamento, 
uma mensagem com um formulário para votarem no livro referente ao seu ciclo de ensino.  

No espaço do 12.ºAV1 (sala A005) realiza-se hoje, dia 26, uma feira do brinquedo, resultado do projeto “Brinquedo 

solidário”, impulsionado pelas professoras estagiárias do curso de Mestrado em Ensino da Universidade de Lisboa em 

colaboração com a ONG -World Needs, de que falámos no número 17 do Em Progresso. 

A biblioteca organiza, com o apoio dos professores de Português, uma sessão sobre a imagem no teatro de Gil Vicente 
destinada à turmas do 9.ºano. As sessões realizam-se esta semana com as turmas B, C, E e G. As outras turmas já 
participaram nesta atividade durante o período de confinamento, por videoconferência. 

A partir do dia 26, na Biblioteca dos Castanheiros, irá estar uma exposição de trabalhos dos alunos, no âmbito da 
disciplina de Português, referentes ao Projeto de Leitura do 1º Semestre. 

A ação de sensibilização, promovida pela Câmara de Odivelas, inserida no Programa de Promoção da Literacia e 
Cidadania Digitais e Prevenção do Cyberbullying, destinada aos alunos do 8.º ano, que noticiámos na semana passada 
ainda decorre esta semana para as turmas G e F (dia 26) e para a turma E (dia 27). 

VAMOS FAZER UMA SELFIE 

DIANA NA FINAL 

NOTÍCIAS DA PANDEMIA 

MIÚDOS A VOTOS: VOTAÇÃO NA TERÇA-FEIRA 

FEIRA DO BRINQUEDO 

GIL VICENTE no 9.ºANO 

EXPO LEITURA 

CIDADANIA DIGITAL 
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