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Promovidos pela Câmara de Odivelas, e abertos à comunidade através do seu canal do facebook, realizam-se nos dias 

7, 8 e 9, pelas 16h30,"bate papos ambientais” online subordinados, respetivamente, às temáticas “Água e Óleo 

Alimentar Usado: uma relação difícil”; “RSU – Recolher e tratar para a Cidade Salvaguardar” e “Bio resíduos e 

compostagem – O futuro ao virar da esquina”. O Eco-escolas da Secundária irá participar nesta atividade de reflexão. 

No dia 8, a aluna Milena Silva, com o apoio de colegas do 11.ºAV1, irá deixar na calçada da nossa escola a sua 

mensagem O mar começa aqui, com o desenho com que ganhou o concurso interno sobre o tema.  

 

Os alunos do 12.º ano de escolaridade dos Cursos Científico-Humanísticos irão participar no processo de 

inquirição OTES - Observatório de Trajetos dos Estudantes do Ensino Secundário, cujo objetivo é dar a conhecer a forma 

como os alunos do ensino secundário encaram a escola, os estudos e o seu futuro, através do preenchimento de um 

questionário online. Esta iniciativa é desenvolvida pela Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência (DGEEC). Os 

Diretores de Turma irão acompanhar a realização da tarefa pelos alunos. 

 

Os alunos do curso de Técnico de Turismo do 11.ºano iniciam dia 7 a sua formação em contexto de trabalho num 

grande número de hotéis. Este estágio, que se prolonga até 30 de julho, num total de 340 horas, realiza-se nos 

seguintes hotéis: Aparthotel Legendary Lisboa Suites; Hotel Eurostars Lisboa Parque; Hotel Lutécia; Hotel Novotel 

Lisboa; Hotel Corinthia Lisboa & Spa; Hotel Eurostars Museum; Hotel Radisson Blu; Hotel Exe Liberdade; Hotel Exe 

Saldanha; My Suite Lisboa; Hotel Palácio do Governador; Hotel 3k Europa; Hotel Ibis Alfragide; Hotel Ibis Malhoa; Hotel 

Ibis Saldanha; Hotel Ibis Styles Lisboa Centro Liberdade; Hotel do Chiado; Hotel Mundial; Hotel Sana Reno.  

Na iniciativa Miúdos a votos, 2020-2021, promovida pela Visão Júnior, em parceria com a RBE, na qual os nossos 

alunos participaram, numa proposta das bibliotecas escolares, os livros mais fixes para os votantes dos quatro ciclos de 

ensino (75 715 alunos de 230 escolas do 1º ciclo, 184 do 2º ciclo, 153 do 3º ciclo e 43 do secundário) foram:  

– no Secundário, em primeiro lugar, O rapaz do pijama às riscas de John Boyne, seguido por After depois de o 

conhecer, de Anna Todd, (o mais votado na Secundária), e, em terceiro o Diário de Anne Frank; 

– no 3.º ciclo, After depois de o conhecer, de Anna Todd, em segundo,  A avozinha gangster, de David Walliams, e, em 

terceiro o, Diário de Anne Frank; 

– no 2.º ciclo, em primeiro lugar (coincidindo com a escolha dos nossos alunos da EB dos Castanheiros), o 3.º volume 

de Gravity Falls, de Alex Hirsch, em segundo, A avozinha gangster, de David Walliams, e, em terceiro, Harry Potter e a 

pedra filosofal, de J.K. Rowlings; 

– no 1.º ciclo, em primeiro, também, o Diário perdido de Gravity Falls, de Alex Hirsch, em segundo, O Cuquedo, de  

Clara Cunha, e, em terceiro lugar,  Não abras este livro, de Andy Lee, que, na EB Artur Alves Cardoso, foi o mais 

escolhido. 
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