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SAI ÀS SEGUNDAS

CLOVIS RAZAFIMALALA, FARID AL-ATRASH E ISSA AMRO, OS 11 DE ISTAMBUL, SHACKELIA JACKSON,
SAKRIS KUPIL.
Há gente acusada, presa e em perigo, porque pensa e atua. São atuações generosas a pensar nos outros, em muitos
países onde a liberdade não está a passar por ali. Todos os anos aderimos, por ocasião da celebração do Dia
Internacional dos Direitos Humanos (a 10 de dezembro), à iniciativa Maratona das Cartas, da Amnistia
Internacional, que exige às autoridades que se faça justiça a pessoas cujas vidas e liberdades estão em risco.
Este ano, os casos em foco são Clovis Razafimalala, acusado por proteger a floresta tropical de Madagáscar, Farid AlAtrash e Issa Amro, palestinianos que protestavam contra os colonatos israelitas, os 11 de Istambul, presos por
defenderem os direitos humanos, Shackelia Jackson, em luta na Jamaica contra crimes policiais e Sakris Kupila, o
finlandês transgénero que luta pelo reconhecimento da sua identidade.
Quem quiser participar nesta força coletiva mundial pode fazê-lo assinando a(s) carta(s) na biblioteca da Secundária.
Em paralelo, os alunos de Inglês vão escrever cartas personalizadas, dirigidas diretamente às pessoas em foco, para
“que saibam que não se encontram sozinhos”.
“As nossas assinaturas têm mais poder do que imaginamos”, lê-se na página da Amnistia Internacional:
http://www.amnistia.pt/peticao/.
Assinalando o Dia Internacional dos Direitos Humanos, alunos do curso de vendas expõem, na biblioteca da
Secundária, “O Mundo à Nossa Volta” - um globo, onde se retratam situações em que os direitos humanos não são
respeitados.

DIPLOMAS 2016-2017
Quarta e quinta-feira (dias 13 e 14), às 18h00, realiza-se, no auditório da Secundária, a cerimónia de entrega, aos
alunos finalistas e quadro de mérito, dos diplomas referentes ao passado ano letivo. Contamos com a presença dos
alunos diplomados, das suas famílias, amigos e professores.

CONSELHO PEDAGÓGICO
O Conselho Pedagógico volta a reunir na próxima sexta-feira, dia 15, para, de entre outros assuntos, aprovar o Plano
Anual de Atividades.

DIA DO BASQUETEBOL
No dia 13, na Secundária, na variante 3X3, as competições decorrem da parte da manhã, a partir das 9h00, para as
equipas do ensino básico, e da parte da tarde, a partir das 14h30, para as equipas do ensino secundário. O
basquetebol também vai estar em competição entre os alunos da EB dos Castanheiros.
IX MARATONA DE VOLEIBOL
É no dia 15 de dezembro, a partir das 20h00, no gimnodesportivo da Secundária. A participação está aberta a todas
as equipas masculinas e femininas que se queiram inscrever, independentemente de serem ou não alunos da
escola, incluindo equipas federadas de voleibol.

Em Progresso 13

2017-2018

__________________________________________________________________________________________________________________________________

100% CASTANHEIROS
O 100% Jornal, jornal dos Castanheiros, sai esta semana com informações várias sobre o que se passa na escola,
assim como com várias produções escritas realizadas, quer nas aulas de Português, quer aquando das Oficinas de
Escrita na Semana de apresentações de Projetos do 7º ano.

NOS CASTANHEIROS
Nos dias 13, 14 e 15 de dezembro haverá Feira de Minerais, com a empresa Mineralia, e, no último dia 15, uma
grande Mostra de recolhas seletivas, trabalhos de Natal com material reciclável e venda de Natal.
Continuam a feira do livro, na biblioteca, bem como as campanhas de recolha de pilhas e baterias usadas (O Pilhão
vai à Escola), a favor do IPO, e a campanha de recolha de roupa, calçado e brinquedos usados (Roupas usadas não
estão acabadas) a favor da Paróquia de Caneças.

NA ARTUR ALVES CARDOSO
Há visita ao Alegro de Alfragide para ver “A Bela e o Monstro no Gelo” e “Pais Natais Solidários”, uma iniciativa da
Associação dos Pais e Encarregados de Educação, procurando apoiar alunos carenciados da escola.

NA CESÁRIO VERDE
No dia 13, os alunos do 1º ciclo e pré-escolar deslocar-se-ão em visita de estudo ao Teatro Armando Cortez para
assistir ao espetáculo "O Soldadinho de Chumbo".
No dia 15, os alunos da turma CV2B irão à Biblioteca D. Dinis - Pólo de Caneças.
DO 8º ANO, PARA VER NA BIBLIOTECA E NO ÁTRIO DE ENTRADA DA SECUNDÁRIA
Do 8º A, merecem ser apreciadas as Máscaras à Picasso e as Coroas de Natal que fizeram em Expressão Plástica.
Também decoraram a sala de professores, em Inglês, e, numa perspetiva mais multidisciplinar, organizaram uma
exposição a favor da defesa do meio ambiente.
Também pode ser vista a exposição de Pop Ups, composta por uma coleção de desenhos tridimensionais criados
por alunos do 8.ºC, em Expressão Plástica.

OLIMPÍADAS DA BIOLOGIA E GEOLOGIA
Estão de volta as Olimpíadas Portuguesas da Biologia e, como sempre, a nossa escola está presente. A 1ª
eliminatória, para os alunos Sénior, irá realizar-se no dia 17 de janeiro, pelas 14h30, e tem a participação de alunos
dos 11º e 12º anos do Curso de Ciências e Tecnologias.
Também iremos participar na 1ª eliminatória das Olimpíadas Portuguesas da Geologia, no dia 26 de janeiro, pelas
14h30. Esta prova destina-se aos alunos do 11º ano.

JANTAR DE NATAL
E já estamos no final do 1.º período. Dia 19, realiza-se na escola sede do agrupamento o habitual jantar de Natal
para professores, funcionários e respetivos acompanhantes.
A todos, desejamos um bom Natal com descanso em progresso.

