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SAI ÀS SEGUNDAS

OUVIR-TE LER
O concurso Ouvir-te Ler entra no seu terceiro ano. Esta atividade é realizada em todas as escolas do Agrupamento,
numa parceria entre as bibliotecas e os departamentos do 1.º Ciclo e de Português, tendo como ponto de partida a
meta dos programas de Português do 1.º ciclo ao secundário: ler expressivamente em voz alta textos literários, após
preparação da leitura. Nesta fase, os professores estão a começar o processo de escolha dos representantes de turma,
entre os quais serão selecionados os representantes de cada ano. A final será no dia 16 de março, na Secundária.
MERCHANDISING, NAS VENDAS
Hoje, às 10h00, realiza-se uma palestra subordinada ao tema "Merchandising na atualidade". Será dinamizada pelo
gerente das Lojas do Sport Lisboa e Benfica e destina-se a todos os alunos do curso de vendas.

FEIRA DO LIVRO
De 28 de novembro a 8 de dezembro, vai realizar-se a Feira do Livro nos Castanheiros – uma boa oportunidade para
adquirir livros para oferecer pelo Natal.
ECO-ESCOLAS CASTANHEIROS
A Escola dos Castanheiros comemorou o “Global Action Days” com a realização de sessões de sensibilização para o
Programa Eco-Escolas, destinadas aos alunos do 5º ano. Começaram a 6 de novembro, nas aulas de Ciências
Naturais, e terminam na próxima semana, visando motivar os alunos para a participação ativa nos projetos em que
a Escola está envolvida.
Vamos começar uma grande campanha de recolha de pilhas e baterias usadas - O Pilhão vai à Escola, até final do 1º
período, a favor do IPO; outra campanha será a de recolha de roupa, calçado e brinquedos usados - Roupas usadas
não estão acabadas, a favor da Paróquia de Caneças; as decorações de Natal serão feitas em materiais recicláveis,
nas aulas de Educação Tecnológica e Educação Visual e, no dia 15 de dezembro, haverá uma grande mostra de
recolhas seletivas, trabalhos de Natal com material reciclável e venda de Natal.

ECO-ESCOLAS SECUNDÁRIA
Na Secundária, no âmbito da celebração da Semana Europeia de Prevenção dos Resíduos, estamos a
recolher receitas de reutilização de sobras do frigorífico, até 11 de dezembro. As receitas podem ser enviadas
para ecocanecas2011@gmail.com; a melhor será levada a concurso. Também estarão expostos, a partir de quintafeira, mascarilhas e máscaras - trabalhos de reutilização de materiais diversos. Relembra-se, por outro lado, que
este ano continuamos a fazer a recolha seletiva de vários resíduos: papel e cartão, rolhas, pilhas/lâmpadas e outros
materiais eletrónicos, vidro e material do amarelão.
Também na Secundária, enquadrada na celebração da Semana da Floresta Autóctone, iniciaremos esta semana a
germinação de bolotas de carvalho e plantação de sementes de pinheiro.
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VISITAS DE ESTUDO
Os alunos do 4.ºano da EB Artur Alves Cardoso visitam hoje o Museu do Traje.
No dia 29, é a vez dos alunos do 3.º ano da EB Francisco Vieira Caldas deslocarem-se ao polo de Caneças da
biblioteca D. Dinis.

FORMAÇÃO EM CONTEXTO PROFISSIONAL – 11º T
No dia 29, os alunos do 11º T, do curso de turismo, vão a Lisboa para, no hotel Ibis Malhoa, conhecerem
pormenores técnicos relacionados com as atividades próprias do rececionista de uma unidade de alojamento. À
tarde, deslocam-se ao Museu Gulbenkian, observar arte europeia dos séculos XVII ao XIX.
BULLYING
Nos Castanheiros, estão a decorrer, até janeiro de 2018, sessões sobre Bullying, dinamizadas pela Escola Segura e
Saúde Escolar, para as turmas de 7º ano.
PROJETO NBA (FPBASQUETEBOL E DESPORTO ESCOLAR)
O nosso Agrupamento irá participar no novo projeto da Federação Portuguesa de Basquetebol com a parceria do
Desporto Escolar, uma réplica da famosa competição americana de basquetebol, o NBA Jr.
São 30 escolas da Grande Lisboa e 30 do grande Porto e decorre em 6 grupos de 5 equipas em cada zona, até à Final
Four.
A nossa equipa de Infantis B (nascidos em 2005/06) dos Castanheiros (em competição com Colégio Bartolomeu
Dias, a EB de Vialonga, a Alves Redol e a EB do Bom Sucesso) estará na zona "Eastern Southeast" e poderá
representar (por sorteio) uma das cinco equipas que fazem parte desta zona - Atlanta Hawks, Charlotte Bobcats,
Miami Heat, Orlando Magic e Washington Wizards.
O "Draft" será no próximo dia 2 de Dezembro e serão distribuídos aos alunos atletas equipamentos originais de uma
destas equipa da NBA. A competição decorrerá de janeiro a abril e temos a certeza que os 15 jovens eleitos dirão
desde o início "I love this game".

