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POEMA DA SEMANA- FEVEREIRO

"No que toca à literacia da leitura, estudos como os de Lee e Spratley (2010) defendem a
existência de dois estádios distintos: o período que vai do 1.º ao 6.º ano (predominantemente
dedicado ao aprender a ler, “learning to read”) e o período do 7.º ao 12.º ano (em que se destaca o
ler para aprender, “reading to learn”). No domínio da Leitura, as categorias e géneros textuais
propostos, sendo variados, permitem que, ao longo dos três anos deste Ciclo, os alunos revisitem os
de maior importância para a sua preparação escolar, e possam consolidar o seu conhecimento, sem
prejuízo de contactarem com a real variação dos textos existentes e assim se aperceberem da
riqueza da língua."
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LIVRO DO MÊS DE FEVEREIRO

Quando as cinzas assentaram, ficaram apenas um judeu, um cristão e um livro por
escrever. Paris, 2001. Yankel – um livreiro cego que pede às amantes que lhe leiam na cama –
recebe a visita de Eryk, seu amigo de infância. Não se veem desde um terrível incidente,
durante a ocupação alemã, na pequena cidade onde cresceram – e em cuja floresta correram
desenfreados para ver quem primeiro chegava ao coração de Shionka. Eryk – hoje um escritor
famoso – está doente e não quer morrer sem escrever o livro que o há de redimir. Para isso,

porém, precisa da memória do amigo judeu, que sempre viu muito para além da sua cegueira.
Ao longo de meses, a luz ficará acesa na Livraria Thibault.
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WHY DO WE READ? PROJETO

DA

BIBLIOTECA ESCOLAR-

A Biblioteca Escolar esteve a desenvolver um
pequeno projeto que envolveu a publicação de
comentários online. Podem acessar aos comentários
através do site www.letrasnaosaotretas.blogspot.com

Este Projeto da Biblioteca Escolar contou com a
participação dos alunos de Inglês do 11A e do 11B.

FEVEREIRO
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CONFERÊNCIA -FEVEREIRO

No dia 25/2, segunda-feira, às 10:15, a militar
Noemie

Freire,

em representação

da

marinha

portuguesa, vem à nossa escola, para falar sobre a sua

experiência como primeira mulher a tripular um
submarino.

A militar de 30 anos torna-se a primeira mulher
submarinista de Portugal. Foi admitida no curso de
especialização no ano passado, cumprindo 900 horas
de navegação.
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PROFISSIONAL DE SEGURANÇA E SALVAMENTO

EM

MEIO AQUÁTICO -FEVEREIRO

mini-férias de Carnaval, a nossa turma do Profissional de Segurança e
Salvamento em Meio Aquático proporcionou uma atividade diferente à equipa de
natação de cadetes do Clube Naval Setubalense: Suporte Básico de Vida e
Salvamento Aquático.
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CONFERÊNCIA NA D JOÃO II-FEVEREIRO

My Life, My Kitchen, no dia 28 de fevereiro, com a Drª Joana Lobato na D.
João II.

“Setubalense

de

gema,

actualmente a viver no Barreiro,

depois de já ter feito minhas
algumas cidades portuguesas e alem
fronteiras.”

“Médica de profissão e dona de
casa, cozinheira, mana, filha, amiga
de bons amigos”
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DO PENSAMENTO À ACÇÃO - MARÇO

Evento "Do Pensamento à acção. Movimento Democrático de Mulheres"

O evento teve o seu lugar a 15 de Março, no âmbito do "Março Mulher '19"

realizou-se no local de estágio dos nossos alunos, André Mira e João Batata, do Curso
Profissional de Técnico de Multimédia.
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LIVRO DO MÊS DE MARÇO

A nova edição da obra poética de Alexandre O’Neill adopta o título «Poesias Completas &
Dispersos» e reúne num só volume dois livros do autor.

Poeta português, Alexandre Manuel Vahia de Castro O'Neill de Bulhões nasceu a 19 de
dezembro de 1924, em Lisboa, e morreu a 21 de agosto de 1986, na mesma cidade. Para além
de se ter dedicado à poesia, Alexandre O'Neill exerceu a atividade profissional de técnico
publicitário. Fundador do Grupo Surrealista de Lisboa, com Mário Cesariny, António Pedro,
José-Augusto França, diretamente influenciado pelo surrealismo bretoniano, desvinculou-se
do grupo a partir de Tempo de Fantasmas (1951), embora a passagem pelo surrealismo
marque indelevelmente a sua postura estética.
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DIA MUNDIAL DA POESIA

A Biblioteca da Escola Secundária D. João II, em Setúbal, assinalou o Dia Mundial da Poesia, a
21 de março, com uma exposição de poemas, com um convite à leitura... e leva-nos a refletir
sobre o poder da linguagem e a beleza das palavras.
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PRIMAVERA 2019 NO JARDIM INTERIOR DA BIBLIOTECA ESCOLAR
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SETÚBAL - UMA BAÍA A LER - D. JOÃO II- MARÇO

Alunos põem uma baía a ler!
Leitura e dramatização poética,
expressão corporal dramática e
apontamentos musicais
protagonizados por alunos de
escolas do concelho
compuseram o espetáculo
“Setúbal – Uma Baía a Ler”, na
manhã de dia 12 no Fórum
Municipal Luísa Todi.

Um dos momentos da manhã foi a
interpretação do poema “Calçada de
Carriche”, de António Gedeão, por alunos
da Escola Secundária D. João II, turma do
7ªB. Os alunos do 7ºB foram
acompanhados pelo Professor Nuno
Sousa.

O vídeo está disponível na plataforma
https://letrasnaosaotretas.blogspot.com/
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CONCURSO NACIONAL DE LEITURA - 13ª EDIÇÃO - MARÇO

Foram selecionadas de entre vários candidatos ao Concurso do PNL - Fase escolar, as alunas do
11ºI - Beatriz Crujeira e Iara Ribeiro. As alunas participaram na Fase Municipal do Concurso
Nacional de Leitura em 19 de fevereiro de 2019 e foram selecionadas para a fase
intermunicipal.
A fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura 2019 terá lugar em 4 de maio, em
Oeiras.
(Escola Secundária D. João II - Setúbal / CNL)
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CAMPANHA SOLIDÁRIA COM MOÇAMBIQUE - MARÇO

A nossa comunidade educativa participa nesta campanha solidária com Moçambique. Não
esqueças de ajudar quem precisa de uma mão amiga.
80 embalagens disponibilizadas pelos CTT para ajuda solidária a Moçambique já foram
enviadas. A nossa escola continua a recolher donativos.
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DESPORTO ESCOLAR - VELA - MARÇO
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DIA DA ESCOLA - 3 DE MAIO DE 2019
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