Jornal Digital
Concurso de Desenho da Revista Devaneio
Dia Mundial da Poupança

Impressões sobre a vinda, à nossa escola, de André Fernandes

Workshops de Robótica e Posters Científicos

Concurso de desenho da revista Devaneio
A revista Devaneio criou um concurso de desenho que se
destina aos alunos das escolas secundárias de Sines,
Santiago do Cacém e Vila Nova de Santo André.
Procura-se uma ilustração para o 6º número da revista.
O tema é livre e os trabalhos podem ser enviados para o
email “gazetadevaneio@gmail.com” até ao dia 18 de
dezembro.
O primeiro prémio é uma assinatura anual, um desenho
nas redes sociais e um desenho na revista e o segundo e
o terceiro prémios são uma assinatura anual e um
desenho nas redes sociais.

Workshops de Robótica e Posters Cientíﬁcos (Clube Ciência Viva)
O Clube da Ciência Viva divulga duas das iniciativas que irá promover ao longo do 1º
período:
O workshop de posters científicos, com o tema: “Biodiversidade nos Ecossistemas
Marinhos”, pela Bióloga Susana Celestino, MARE- Laboratório Ciências do Mar.
O workshop de Robótica “Lego WeDo 2.0, pela professora Carla Neves (Clube da Ciência)
As inscrições já estão abertas e para mais informação acerca de ambos os Workshops
tenha atenção aos placards no átrio de entrada da Escola Poeta Al Berto.
Inscreve-te e diverte-te!!

Dia mundial da poupança
O Dia da Poupança celebra-se no dia 31 de outubro pretendendo consciencializar as
pessoas de que é importante e necessário poupar para prevenir dificuldades financeiras.
Esta data surgiu em Milão (outubro de 1924) durante o primeiro congresso internacional
da economia. A primeira comemoração foi efetuada pelo instituto mundial de bancos de
poupança, em Itália (1925).
Muitas pessoas não se preocupam em fazer qualquer tipo de poupança (diária, semanal,
mensal, anual…), mas em períodos de crise registam-se maiores índices de poupança e
as famílias tentam comprar menos produtos ditos supérfluos.
Hoje em dia existem muitas ajudas de poupanças como, os simuladores, mas ainda há
várias aplicações que se podem instalar gratuitamente e sites em relação à poupança.

Impressões:
No dia 19 de outubro de 2020 André
Fernandes veio à nossa escola para
falar sobre os seus livros: a maioria
da turma considera que a vinda do
escritor foi importante. Quase todos
os alunos gostaram da forma sincera
com que o escritor falou, das lições
de vida referidas…

Desporto escolar
Já estão abertas as inscrições para o
Desporto Escolar. Os núcleos em
funcionamento são: Futsal, Badminton,
Voleibol e Boccia.
Para te inscreveres no desporto escolar
dirige -te ao teu professor de educação
física ou funcionário do pavilhão, lá poderás
inscrever-te.

Tempestade Bárbara
A Tempestade Bárbara causou estragos na terça-feira dia 20 de outubro. Registaram-se
mais de 800 ocorrências em todo país, tais como quedas de árvores e algumas
estruturas e inundações da via pública sendo declarado o aviso vermelho em 8 distritos.
Lisboa e a região centro foram os locais mais afetados e danificados pela tempestade
porém não houve vítimas. Faro foi também afetado e danificado por 45 alagamentos e
51 árvores derrubadas.

Dia Europeu das Línguas
Este ano, a Escola comemorou, de uma forma mais simples, o Dia Europeu das Línguas.
Os alunos realizaram um marcador de livro em Francês, com galicismos ou relativas a
temas dados. Na disciplina de Inglês, os alunos do 7.º ano criaram uma apresentação
com a correspondência entre países e nacionalidades….

Aviso
Apelamos a que não deitem as
máscaras para o chão, coloquem-nas
nos caixotes do lixo.
Uma vez que se trata de um objeto
que pode estar contaminado, ao atirar
para o chão podemos estar a
transmitir o vírus a outras pessoas,
para além de poluir o ambiente.
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