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Plano formação alunos_Fevereiro_audácia
A audácia que não se preste a servir a justiça é falsa. Sem “causa justa”, não há audácia.
Não é o sofrimento que decide, mas a causa. A audácia implica vulnarabilidade.

GARRA PARA
FAZER COISAS
DIFÍCEIS
Pode entender-se a audácia
como a garra para fazer coisas
difíceis, em ter metas altas,
alicerçadas em valores
perenes. A ambição boa
é aquela que promove a
melhoria pessoal e daqueles
que convivem connosco,
confiando neles. A ambição
má é egoista, invejosa perigosa. A audácia leva-nos
sempre a querer atingir um
bem. Mas para tomarmos
grandes decisões, temos de
estar rijos, física e intelectualmente, identificando o bem
como bem.A audácia convidanos a sermos homens livres,
capazes de fazer mais do que
parece, de vencer a preguiça,
0 egoismo, a falta de vontade
para tudo. Quando não cultivamos as nossas capacidades
é natural que não nos conheçamos, que não tenhamos
auto-domínio nem espírito de
serviço. Apoderam-se de nós
vícios, tememeridades, cobardias, e pusilaminidades.
Encolhemo-nos perante a
mais pequena dificuldade.

Temos de arriscar deixando
de contar apenas com as
nossas próprias forças,
talentos ou qualidades.
A audácia leva-nos a gostar
dos outros, a ajudar os outros,
a ter objectivos e encargos
comuns, a perceber o que
fazemos mal e a rectificar. A
justiça exige que nunca estejamos em paz com o perverso
ou injusto. Não podemos
aceitar o silêncio perante um
mal que em certas circunstâncias até pode parecer
cumplicidade. A nossa luta
contra o mal é uma consequência do nosso amor pela
liberdade. Não está na nossa
mão impedir o mal mas devemos limitar o seu poder. A
audácia convida-nos a sermos
mais valentes. A questão em
aberto é saber o que vamos
fazer com aquilo que recebemos dos nossos pais, professores e colegas. Concretiza
planos, sê corajoso, acredita.
Sonha! Começa agora!
ap

Como reconhecer o bullying virtual?
Qualquer mensagem ofensiva,
humilhante ou ameaçadora enviada
por meios eletrônicos é considerada
bullying virtual. Esse tipo de ataque
também inclui a publicação de
fotos ou vídeos humilhantes em
sitespúblicos como o Facebook ou
o YouTube sem consentimento.
Perfis ou sites falsos que tenham
o objectivo de expor a vítima ou
invadir sua privacidade também
são considerados bullying virtual.

Proteja-te do bullying virtual.
Qualquer pessoa que tenha um
smartphone, pode-se tornar
alvo do bullying virtual. Bloqueia
as contas usadas para disseminar
o discurso do ódio. Denuncia os
responsáveis às autoridades. Proteje
todas as tuas senhas e defina um
código para bloquear o telefone.
Como combater o bullying virtual?
Embora as ferramentas e os truques
usados no bullying possam parecer
óbvios, a parte mais difícil do
combate a esse tipo de ataque pode
ser convencer as vítimas humilhadas
ou intimidadas a admitir que
estão a lidar com um problema.
Evitar o uso das redes sociais seria
uma óptima maneira de fugir a
este problema, sendo no entanto
uma medida extrema.

NUNCACAMINHARÁSSOZINHO

DE ONDE
SURGE O
BULLYING
VIRTUAL?

O bullying virtual tem origem no mesmo lugar sombrio e perturbado do bullying da vida real.
Parte de pessoas que desejam exercer de alguma forma o seu poder e elevar o seu estatuto social.
Por isso fazem ameças, humilham e gozam aqueles que consideram mais infantis, fracos ou frágeis.
Tanto do ponto de vista fisico como psicologicamente. Tornam-se por isso pessoas perigosas,
cheias de truques, intolerantes, vaidosos, convencidos e arrogantes. Atacam! Tanto podem
realizar publicações anônimas, ou ocultar-se por trás de identidades on-line ou até usar as suas
identidades verdadeiras com a confiança de que não serão confrontados fisicamente pela
vítima ou pela autoridade legítima. avast_site
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interstellar_filme da semana
Pragas nas colheitas fizeram a civilização
humana regredir para uma sociedade agrária
em futuro de data desconhecida

Vale a pena ler O Diário de Anne Frank?
Embora seja um dos livros de não ficção mais importantes de todos os tempos,
o Diário de Anne Frank não é exatamente uma obra agradável de ler. Primeiro, por não se tratar
de algo que foi escrito para ser lido. Ela mesma escreve, nos primeiros dias, que nunca deixaria
alguém ler aquilo. Além disso, a obra é baseada no sofrimento, sem romantismo, num dos períodos
mais horrendos da história da humanidade. Para uma menina de 13 anos, Anne Frank escreve
extremamente bem. Ela é contraditória, por vezes irritante, por vezes assustada, outrora esperançosa.
É uma obra diferente de qualquer outro livro que venhas a ler. W_Andrade, advogado e jornalista

ashline-art-phil-expression

Um bom ator é alguém sempre atento ao mundo ao seu
redor. Ele presta atenção aos
sotaques, aos bordões de linguagem, aos tiques, à postura
corporal, ao tom de voz e a
tudo o que diferencia alguma
pessoa e o (a) torna especial
ou idiossincrático. Há sempre
algo que chama a atenção e
é esse algo indefinível que o
ator procura. Como tal, ele
faz pesquisa, ou seja, muitas
vezes senta-se nos barcos dos
jardins, passeia nas ruas e
escuta e olha atentamente.
O ator pratica até à exaustão,
serve-se de todas as estratégias de memorização
possíveis para decorar o
seu papel, uma vez feita a
“pesquisa” da personagem.
Usa mnemónicas, citações,
truques de linguagem, associa gestos a palavras, locais a
frases, olhares a movimentos.
Mas nada se consegue sem
um bom texto/guião.
Os melhores atores inventam
o seu próprio texto, levando
à loucura os encenadores e os
diretores de cena/filme. Na
verdade, eles são uma espécie
de dramaturgos e guionistas, vivendo a vida das suas
personagens.

Um bom ator entra numa
personagem de forma total,
obsessiva, entrega-se de
corpo e alma. Confunde
a sua vida com a da personagem, imita as suas preocupações e mimetiza os
seus gestos e palavras.
Um bom ator tem de ser o
mais versátil possível e estar
disposto a tudo – cantar,
dançar, fazer piruetas, saltar
de paraquedas, fazer standup. Quanto mais abrangente
for o seu leque de opções,
maior a possibilidade de ter
trabalho. O talento é hoje
completamente sobrevalorizado. O ator talentoso
é aquele que trabalha, disponível a qualquer hora e
a trabalhar fora de horas se
for preciso. Se não trabalhas
não tens possibilidade de
desenvolver o teu talento, se
o tiveres. Um bom ator sua,
um bom ator decora, um bom
ator estuda, um bom ator
trabalha, incessantemente.
aqui, o armário ali e a mesa
no meio. E quando o aborrecimento me consome, recordo os tempos em que fui
revolucionário.

HÁ SEMPRE
ALGO QUE CHAMA
A ATENÇÃO
LUÍSCOSTA
PROFESSOR

algumas informações úteis sobre o horário
Deverá haver tempo dedicado exclusivamente à exploração da parte prática da disciplina.
No caso das disciplinas que façam trabalhos (de grupo ou inidividual) este pode ser um tempo
para desenvolvimento e orientação dos ditos trabalhos. Em substituição da Santa Missa, para as
turmas que a tinham previsto no horário, passará a haver uma sessão com o capelão da turma.
A sessão (prática) deverá decorrer na equipa de RT - teams - da turma.
O intervalo de almoço será entre as 13h30 e as 15h00.

					
					 SEG TER QUA QUI SEX
9h00_9H45
m				m		cn		
9H45_10H30		 m		 geo stm p ef		
11H00_11H45		 ef		 fq		 p		 EV p
12H00_12H45 fq		 ing r		 fq geo
12H45_13H30		 ING p		 h
ing f
15h00_15h45		 r		rt		cn				f
15h45_16h30		 h		 ev		 tic				m		

teresa kogut virgem maría

No início do trabalho_Consagração a Nossa Senhora
Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo(a) a vós, e em prova da minha devoção
para convosco, Vos consagro neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos,
a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso(a),
ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como propriedade vossa. Lembrai-vos que vos
pertenço, terna Mãe, Senhora nossa. Guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa.
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Director da Revista #N3
Todos nós sabemos como têm
sido estes últimos dias, difíceis e principalmente chatos
pois isto de ficar em casa pode
ser bom no início mas depois
começa a ser um bocado chato.
Mas não vai ser o covid que nos
vai separar daquilo que gostamos de fazer, todos temos o
trabalho de cumprir as regras
para isto acabar bem. Todos
nós temos um trabalho sendo
este viver. Professor vou estar
ausentar este fim de semana e
acho que não vou poder ver as
mensagens do professor adeus

Delegado de turma
Olá! Espero que esteja a correr
bem aí em casa. Começaram
agora aulas online a sério, o
que poderá até ser bom.
Para já aulas estão a correr
bem, não acontece nada de
especial que seja muito mau,
e espero que continue assim!
Dá para ver que a turma está
a crescer a cada minuto
que passa!

Fsantanadelegado turma
fredsubdelegado
Bcarvalhosubdelegado
antoniosecretario de linguas
Bsarmentosecretario de ciencias
gabrielpartilha ecras
guilhermeaniversarios
goncaloavisar 5 minutos
zesumarios
rodrigorecreios on line
Fbarrososecretario expressoes
martintestes e avaliacao
migueldieta em confinamento
tomasvisitas estudo on line
tiagovisitas estudo on line
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Director do 3Ceb
Começar a etapa do 3º Ciclo
como vocês – 7º ano –, nestas
circunstâncias, é, sem dúvida,
uma oportunidade única
para marcar a diferença pela
positiva. Agora, que começas a
perceber que és tu o principal
protagonista no teu percurso
escolar, pensa num aspeto
concreto que podes investir
esta semana, uma meta audaz
para ti: alguma coisa que vês
que te pode ajudar a aproveitar
melhor as aulas, talvez alguma
coisa que não tenhas feito tão
bem nos últimos tempos… Tu
saberás. Basta pensar o que há
a fazer, escolher a tua meta e,
por fim, lutar por alcançá-la!
Bom trabalho!

