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Agenda de março 2020 

Durante o mês 

Na BECRE: Exposições – 
“Ilustrações de poemas – 12.ºL”; 
“Eugénio de Andrade”; Diários 
(“Heterónimos”) – 12.ºD; “Desenho 
e Comunicação Visual” – 10.ºL; 
“Caligrafia Chinesa”. Atividade 
dirigida à comunidade escolar com 
organização conjunta da BECRE e as 
Professoras Madalena Oliveira, 
Adelaide Coelho, Paula Penha, Ana 
Martins e Yuan Guo. 
 

02 a 06 MAR 

Mobilidade a Estrasburgo 

(Erasmus+). Professora 

responsável Mª Margarida 

Lucena. Na atividade participam 

os alunos das turmas D, E e G do 

11º ano.  
 

02 a 13 MAR 

Exposição “As bactérias e os 

Antibióticos”, na BECRE. 

Atividade dirigida aos alunos EFA 

S17 e da responsabilidade da 

professora Egídia Azevedo. 
 

03 MAR 

Exposição “O homem e a natureza”. 

Professores responsáveis: Domingos 

Santos e João Raimundo. Decorre na 

manga AB e é aberta a toda a 

comunidade escolar. 
 

03 MAR (14h10-17h10) 

Aula no exterior – Centro de 

Interpretação de Almada Velha 

(CIAV), orientada pelo Dr. Jorge 

Teixeira. Atividade da 

responsabilidade da professora 

Susana Messias e destinada aos 

alunos do 10.º ano, turma N. 

 

 

 
 

04 MAR 

 
Após a Fase Escola do Mega 

Sprinter/KM, os alunos Beatriz 

Baixinho (10.ºB), Sofia Menezes 

(10.ºB), Margarida Baixinho 

(10.ºF), João Xavier (10.ºF), Tiago 

Soares (11.ºM) e José Santos 

(11.ºN), representam a Escola na 

Fase Local desta atividade, no 

próximo dia 4 de março, na Pista 

Carla Sacramento, no Seixal.  
 

04 MAR 

2.ª Eliminatória das Olimpíadas 

de Biotecnologia A atividade 

decorre no auditório e participam 

os alunos apurados do 11.º ano, 

turma B e 12.º ano, turmas A e C. 

Atividade da responsabilidade da 

professora Egídia Azevedo. 
 

04, 11 e 18 MAR (14h00-17H30) 

Aulas Laboratoriais na FCT-UNL. 

As turmas A, B e C do 11.º ano, 

irão realizar a atividade 

laboratorial 1.1. “Síntese do ácido 

acetilsalicílico” nos laboratórios 

do departamento de Química da 

Faculdade de Ciências e 

Tecnologias da Universidade 

Nova de Lisboa. A atividade é da 

responsabilidade das professoras 

Margarida Capaleve e Paula 

Silvestre. 

 

 

 

 

# ESCT 

A #ESCT surgiu, em 2018, 

da necessidade de dar a 

conhecer em tempo útil as 

diversas atividades que se 

desenvolvem na escola no 

âmbito do Plano Anual de 

Atividades. 

Visitas de estudo, 

concursos, palestras, 

representação da escola, 

torneios e encontros 

desportivos, entre tantos 

outros tipos de atividades, 

passaram a ter um espaço 

próprio mensal de 

divulgação. 

Este mês, a nossa Agenda 

atingiu um novo recorde 

de informações sobre 

atividades, mostrando que 

é um projeto bem 

consolidado assente numa 

dinâmica de escola cada 

vez mais intensa e criativa. 

Ao completar dois anos de 

existência, fica um 

agradecimento especial a 

todos os que têm 

contribuído para o sucesso 

deste projeto.  

 

ESCOLA VIVA, 

VIVA A ESCOLA. 
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05 MAR (20h00) 

Palestra sobre a água com a 

presença da Prof.ª Manuela 

Rocha, da Faculdade de Ciências 

da Universidade de Lisboa. 

Professores responsáveis: Carlos 

Rodrigues, Gabriela Gonçalves e 

Luz Ova. A atividade decorre na 

BECRE e destina-se Alunos de STC 

das turmas EFA Nível Secundário. 

Alunos das turmas 10.º W e 11.º 

W do Ensino Recorrente. 
 

07 MAR 

 
Após a 2.ª jornada, as juvenis 

femininas estão prontas para uma 

3.ª jornada difícil, mas que lhes 

permitirá o acesso à Fase 

Intermédia, que se realiza no dia 

14 de março. 
 

07 e 21 MAR 

 
A equipa de Voleibol, Júnior 

Masculina, disputa a 2.ª e 3.ª 

jornadas, a 7 e 21 de março, 

respetivamente. Classificada em 

1.º lugar do grupo, promete a 

passagem à Fase Distrital. 

 

 

 

 

09 MAR 

(9H25) 

Há Cinema na BECRE – “A 

rapariga que roubava livros”. 

Atividade aberta a toda a 

comunidade escolar. 
 

(13h00 – 15h00) 

Palestra "A Nova Lisboa: 

turistificação, gentrificação e crise 

de habitação" – Orador: Dr. Luís 

Mendes do IGOT. Atividade da 

responsabilidade das professoras 

Cristina Lourenço e Susana 

Messias, destinada aos alunos que 

frequentam Geografia no 11.º ano 

e realizada no auditório.  

 

(14h10) 

Conferência – “Árvores do 
Calendário Celta”. Atividade com 
organização conjunta da BECRE e a 
professora Helena Cruz, dirigida 
aos alunos das turmas G e N do 
10.º ano. 
 

(19h30) 

Clube de Leitura – “Leitura 
partilhada de excertos de artigos 
científicos”. Atividade com 
organização conjunta da BECRE e a 
professora Egídia Azevedo. 
Dirigida aos alunos do Ensino 
Noturno. 
 

09 a 13 MAR 

“10 minutos a ler” – atividade 

organizada pela BECRE que decorre 

no átrio da entrada e é aberta a 

toda a comunidade escolar. 
 

09 a 13 MAR 

“Leitura porta a porta” – atividade 

organizada pela BECRE, que 

decorre nas salas de aula e é 

aberta a toda a comunidade 

escolar. 
 

 

 

10 MAR (14h10 – 17h10) 

Aula no exterior – Museu 

Medieval de Almada, com 

orientação do Dr. João Valente. A 

atividade é da responsabilidade 

da professora Susana Messias e 

destina-se aos alunos da turma N 

do 10.º ano.  
 

10 MAR (19h30) 

Clube de Leitura – “Leitura 

partilhada de excertos de 

crónicas”. Atividade com 

organização conjunta da BECRE e 

professora Carla Silva, dirigida aos 

alunos do Ensino Noturno. 

 

10 MAR 

Visita de Estudo à Escola 

Secundária Fonseca Benevides – 

Palestra com a escritora Rita 

Taborda Duarte “A importância 

da leitura e da literatura”. Visita 

organizada pela professora Ana 

Paula Silva, no âmbito do projeto 

Humaniza+Ação, dirigida aos 

alunos das turmas 10.º D e 10.º G. 
 

11MAR 

 
Dirigido a todas as turmas da 

ESCT, permite o apuramento para 

a Fase Local/Regional, que se 

realiza no dia 28 de abril, no 

Montijo. Este ano, esta atividade 

realiza-se em parceria com a 
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associação de Estudantes (AE) 

que solicita a todos os 

participantes uma “Taxa de 

Participação Solidária” = Género 

alimentar/Equipa que reverterá a 

favor de uma Instituição a 

designar pela AE. 
 

11 MAR (19h30) 

Clube de Leitura – “Leitura 

partilhada de excertos de contos 

Atividade com organização 

conjunta da BECRE e o professor 

Miguel Almeida, dirigida aos 

alunos do Ensino Noturno. 
 

11 a 20 MAR 

Exposição “Jovem XXI – Ativo e 

saudável”, na BECRE. 
 

12 MAR (11h50 – 12h50) 

Palestra: “Os vários caminhos 

para a comunicação criativa”, 

com a oradora: Sofia Gonçalves. 

Atividade da responsabilidade da 

professora Domitila Cardoso e 

realizada na BECRE. Participam os 

alunos dos C.P. de Marketing e 

Vendas e Marketing. 
 

12 MAR (11h50) 

Cerimónia de entrega de prémios 

de mérito relativos ao 1.º 

semestre, no Auditório. 
 

12 MAR (19h30) 

Clube de Leitura – Leitura 

partilhada de textos/Teatro/ “O 

Bairro da Tabela Periódica”, 

seguida de debate sobre o teor 

do texto e do género literário 

"Comédia". Atividade com 

organização conjunta da BECRE e 

a professora Gabriela Gonçalves,  

com as turmas S18+S19. 

 

13 MAR(19h30) 

Clube de Leitura – “Partilha de 

leituras de excertos de 

romances”. Atividade com 

organização conjunta da BECRE e 

o professor Miguel Martins, 

dirigida aos alunos do Ensino 

Noturno. 
 

13 MAR (10h40) 

Encontros – “Azulejos on the 

rocks: Fusão do património 

natural e cultural em azulejos 

lisboetas do século XIX”, pelo 

professor Carlos Marques da 

Silva. Atividade com organização 

conjunta da BECRE e F4, dirigida à 

Comunidade Escolar. 
 

14 MAR 

Visita de estudo ao Museu da 

Farmácia. Organização conjunta 

dos professores Egídia Azevedo, 

Carla Silva e Miguel Martins e 

dirigida aos alunos EFA S17 e S24. 
 

18 MAR 

2.ª Eliminatória das Olimpíadas 

de Biotecnologia – Professora 

responsável: Egídia Azevedo. A 

atividade decorre no auditório e  

participam os alunos do 12.º ano, 

turmas A, B e C. 
 

19 MAR 

Palestra sobre “Saúde 

respiratória no século XXI: Que 

desafios”. Atividade da 

responsabilidade da professora 

Egídia Azevedo destinada aos 

alunos dos cursos EFA e Ensino 

Recorrente. 
 

20 MAR (a partir de …) 

Exposição: “Nós & as árvores” na 

BECRE. Atividade da 

responsabilidade da professora 

Egídia Azevedo e destinada aos 

alunos dos cursos EFA. 

 

 

 

20 MAR (9H25) 

Workshop sobre “A importância 

do pequeno-almoço”. Atividade 

com organização conjunta da 

BECRE e a professora Elsa Dias, 

dirigida a toda a comunidade 

escolar. 
 

20 MAR (9h25- 11h40) 

“Um olhar sociológico sobre o 

mundo” promovido pelo Núcleo 

de Estudantes de Sociologia do 

ISCTE-IUL em parceria com a  

APS – Associação Portuguesa de 

Sociologia. Professora 

responsável Adriana German. A 

atividade decorre na sala B07 e 

destina-se aos alunos da turma F, 

do 12.ºano 
 

21 MAR 

Olimpíadas de Química Mais 

A ESCT irá participar na edição 

2020 das Olimpíadas de Química 

Mais, que se realizarão no dia 21 

de março, na Faculdade de 

Ciências da Universidade de 

Lisboa, com uma equipa 

constituída pelos alunos Rodrigo 

Severina (11.ºA), Afonso Santos 

(11.ºC) e Guilherme Fustiga 

(11.ºC). A atividade é da 

responsabilidade da professora 

Paula Silvestre. 
 

21 MAR 

 
 

Esta é a segunda edição do 
espetáculo Alma de Almada e o 
tema é baseado nos Romanos, 
que tiveram grande influência na 
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cidade de Almada, deixando 
características tão marcantes. 
Este Espetáculo está integrado 
nos Encontros do Desporto 
Escolar, com organização da 
Escola Secundária de Cacilhas-
Tejo, na pessoa da professora 
Virgínia Gonçalves, com o apoio 
do Desporto Escolar, Câmara 
Municipal de Almada e Academia 
Almadense. Teremos a 
participação em termos 
organizativos, das turmas de 10.º 
e 11.º anos, dos Cursos 
Profissionais Técnico de 
Informação e Animação Turística 
e de Técnico de Turismo 
Ambiental e Rural, assim como o 
o Grupo de Dança Movimentus – 
Desporto Escolar da mesma 
 

26 MAR 
Palestra “A investigação 
Portuguesa na Antártida” - 
professora responsável Egídia 
Azevedo. Participam na atividade 
os alunos das turmas EFA e ensino 
recorrente 

26 MAR 
Visita de estudo à Futurália. 
Professora responsável Sofia 
Condessa. Participam na 
atividade os alunos da turma G, 
do 12º ano. 

26 MAR (8h15- 10h25) 
“Um olhar sociológico sobre o 
mundo” promovido pelo Núcleo 
de Estudantes de Sociologia do 
ISCTE-IUL em parceria com a  
APS – Associação Portuguesa de 

Sociologia. Professora 

responsável Isabel Mendes. A 

atividade decorre na sala B100 e 

destina-se aos alunos da turma D, 

do 12.ºano. 
 

 

 

 

27 MAR(10h40) 

A Dr.ª Manuela Rocha, professora 
do departamento de Química e 
Bioquímica da Faculdade de 
Ciências da Universidade de 
Lisboa, aceitou o convite para 
dinamizar uma palestra 
subordinada ao tema “A água”, 
dirigida aos alunos de Física e 
Química A do 11.º ano de 
escolaridade. 

28 MAR 

 

A equipa de Voleibol, Júnior 
Feminina, disputa a 3.ª jornada, 
ocupando uma posição muito 
confortável (1.ª do grupo). Esta 
posição garante a passagem à 
fase distrital, com data ainda por 
definir. 

28 MAR 
2.ª Eliminatória das Olimpíadas 
de Geologia – Professora 
responsável: Egídia Azevedo. A 
atividade decorre no Escola 
Secundária de S. João do Estoril e 
participam os alunos apurados da 
turma C do 11.ºano.  
 
28 MAR (tarde) 
Visita ao palácio de São Bento 

(Assembleia da República). 

Atividade promovida pela 

professora Adriana German 

destinada aos alunos da turma 

EFA-S17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ESCT 

 

 

PARABÉNS 

 

 

 

 

 

Enviem as vossas atividades 

de abril até 27 de março para 

agenda@escacilhastejo.org 

 

 

 

 

 

 

 

 


