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SAI ÀS SEGUNDAS

UM EURO POR ALUNO OU COMO PARTICIPAR MESMO
O orçamento participativo das escolas garante a estas o direito a receber do orçamento de estado um euro por
aluno para melhorar algum aspeto que seja sentido pela maioria dos alunos. A aplicação desse dinheiro é decidida
pelos alunos. Assim, os alunos da Secundária que tiverem uma boa ideia para a escola que não ultrapasse (mais ou
menos) os mil e duzentos euros – depois diremos a quantia exata – e os alunos do 7.º ano que tiverem uma boa
ideia para a escola dos Castanheiros que não ultrapasse os 500 euros devem apresentar a sua proposta, recolher
assinaturas de colegas, até ao final de fevereiro, e, depois, vamos a votos, que é assim que a democracia funciona.
Toda a informação em https://opescolas.pt. Na página do Agrupamento também é possível conhecer os prazos e
procedimentos sobre como participar.
LEITURAS ACORDADAS AO COMEÇO DA NOITE
O Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago, o Fim da inocência, de Francisco Salgueiro e Mil vezes adeus, de John
Green são as obras que vão ser apresentadas na biblioteca da Secundária, dia 30, às 20h00, por alunos do ensino
secundário noturno da turma S35. Trata-se da primeira sessão Leituras Acordadas / Ler Qualifica (Adultos a Ler +),
uma parceria da biblioteca com o Centro Qualifica.

VIVER O TEATRO
Começa esta semana e prolonga-se pelo segundo período (talvez pelo terceiro, também) a participação do 8º A no
projeto “Viver o Teatro”, dinamizado pela Câmara Municipal de Odivelas. Semanalmente, um ator/formador
trabalha com a turma na área da expressão corporal e expressão dramática, com vista ao desenvolvimento de
competências sociais, mas também para que do grupo saiam, para o futuro, amantes do teatro e das artes em geral.
EXPOSIÇÕES NOS CASTANHEIROS
Na biblioteca da EB dos Castanheiros apresenta-se, durante esta semana, a exposição sobre a dieta mediterrânica
que esteve na biblioteca da Secundária. A exposição, como noticiámos, é uma iniciativa do projeto de educação
para a saúde e do projeto Eco Escolas, com o apoio da Câmara de Odivelas e da editora Santillana.
Também nos Castanheiros, expõem-se trabalhos sobre a Pré-História: comunidades recoletoras e agropastoris.

DIA 30 – OS DOZE MANDAMENTOS PELA PAZ
Como temos vindo a fazer em anos anteriores, não deixaremos de, mais uma vez, assinalar o Dia Internacional da
Não Violência e da Paz nas Escolas, no dia 30 de janeiro. Este ano, pensou-se na Fábrica das Ideias, na qual se
pretende criar os 12 mandamentos das boas práticas nas relações humanas. Para isso, cada um de nós (alunos,
professores e funcionários da escola) poderá deixar as suas ideias nas caixas disponibilizadas para o efeito no bar
dos alunos, biblioteca e PBX, ao longo desta semana. No final, serão selecionados os 12 mandamentos mais
consistentes com a ideia de Paz.
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FORMAÇÃO OFFICE 365 E FORMAÇÃO PORDATA NAS TURMAS DO 10º ANO
Na senda das boas práticas de literacia da informação, esta semana a formação do Office 365 continua com os
alunos de 10º CT3, na terça-feira, e a formação Pordata com os alunos do 10º LH1, na quinta-feira.

VISITA DE ESTUDO
Os alunos do 2.º A da Cesário Verde deslocam-se ao Museu do Ar (Sintra) no dia 31 de janeiro.
DESPORTO ESCOLAR
Os encontros do Desporto Escolar continuam, no dia 3 de fevereiro, com o grupo de ginástica – trampolim a
deslocar-se à Bobadela, o de basquetebol NBA juniores ao Forte da Casa, o de basquetebol iniciados femininos ao
Catujal e o de voleibol juvenis femininos a Loures. No gimnodesportivo da secundária o encontro faz-se entre
equipas de basquetebol masculinos.

DIA DA INTERNET SEGURA
Dia 6 de fevereiro é o Dia da Internet Segura. Para o assinalar, vão realizar-se, na próxima semana, várias atividades
que alertam para os riscos que corremos quando navegamos na WEB e para formas de o fazermos com maior
segurança. Uma dessas atividades, dinamizada pelos professores de TIC, é um debate entre alunos sobre esta
problemática, às 10h05, no auditório da Secundária, seguido de uma peça de teatro por meninos da EB1 Cesário
Verde. Os professores interessados em participar poderão inscrever as respetivas turmas.
FUNDO iMM-LAÇO: A CAMINHO DA CURA
Decorreu na Secundária, na quarta-feira passada, um workshop sobre o cancro da mama, dirigido às turmas do 11º
ano de Ciências e Tecnologias, orientado pelo Fundo de Investigação de Medicina Molecular e a Associação
Laço. O Fundo iMM-Laço: A Caminho da Cura nasceu em 2015 com o objetivo de apoiar projetos de investigação na
área do cancro da mama, procurando assim trazer esperança a milhares de mulheres que são anualmente
diagnosticadas com cancro da mama.
Mais informação em https://imm.medicina.ulisboa.pt/pt/imm-lisboa/apoiar/fundo-imm-laco/.
LIVROS NAS BIBLIOTECAS
As folgas orçamentais de final de ano foram boas para as bibliotecas do Agrupamento e mais e bons livros estão
agora ao dispor dos alunos da Artur Alves Cardoso (como O dia em que os lápis voltaram a casa, de Drew Daywatt),
da EB dos Castanheiros (por exemplo, a novidade editorial que nos faz conhecer, de outro modo, O Diário de Anne
Frank, diário Gráfico de Ari Folman e David Polonsky), e da Secundária (Os livros que devoraram o meu pai de
Afonso Cruz ou a Introdução à Teoria do Conhecimento, de Dan O’Brien, por exemplo, que isto de livros, também é
coisa séria).
TROCA DE LÂMPADAS POR APENAS 1€
Em nome da sustentabilidade ambiental, o Eco Escolas da Secundária informa que é possível trocar algumas
lâmpadas de halogéneo numa loja EDP. Por 1 euro pode trocar as lâmpadas de halogéneo com casquilho E14 de
28W e/ou E27 de 42W por lâmpadas LED.
https://www.edp.pt/particulares/promocoes/troca-de-lampadas/#Simulador-Iluminacao-PPEC.

