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SAI ÀS SEGUNDAS

6 DE FEVEREIRO: DIA DA INTERNET MAIS SEGURA 2018
Amanhã, às 10h05, haverá, no auditório da Secundária, uma peça de teatro relacionada com a segurança na
internet, pelos alunos do 3º ano da EB Cesário Verde, e um debate sobre a mesma temática, orientado por alunos
do 10º ano dos cursos profissionais. Os professores interessados em participar nesta atividade devem inscrever as
respetivas turmas no impresso que se encontra na sala de professores.
Ao longo do dia, haverá, na biblioteca da Secundária, a partir das 9h00, sessões de esclarecimento sobre os perigos
e segurança na internet orientadas pelos professores de Informática. As inscrições das turmas também deverão ser
feitas no impresso próprio que se encontra na sala de professores.
A biblioteca dos Castanheiros assinala a data com a realização de jogos e outras atividades relacionadas com a
segurança na Internet ao longo de toda a semana.
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO: 1203€ na Secundária; 500€ na EB dos Castanheiros
O valor definido que cabe às duas escolas está definido. Agora, é só pensar em como, com a quantia definida, se
pode melhorar a escola para a maioria dos alunos. Este é o mês para a apresentação de propostas para o
Orçamento Participativo das Escolas 2018. Ver informação na página do Agrupamento: http://www.aecanecas.com.

OUVIR-TE LER
Na EB dos Castanheiros, apuram-se esta semana os representantes do 5.º ano para a final do concurso de leitura
expressiva Ouvir-te Ler, que mobiliza para a leitura todas as escolas do Agrupamento.
OLIMPÍADAS DA BIOLOGIA JÚNIOR
No dia 7, pelas 14h30, os alunos de 9º ano vão participar nas Olimpíadas de Biologia Júnior. Como sempre, a adesão
foi grande e, assim, temos 60 alunos inscritos nesta atividade.

FORMAÇÃO EM CONTEXTO PROFISSIONAL COM ALUNOS DO 10º T, EM LISBOA
Os alunos do 10º ano do curso de turismo vão, no dia 7, passar pelo S. Carlos, Chiado e Ruínas do Carmo e, no final,
visitar um hostel da cidade, para conhecimento de Lisboa enquanto destino turístico e para um primeiro contacto
com unidades de alojamento, onde, no segundo ano do curso, realizarão a sua formação em contexto de trabalho.
FORMAÇÃO OFFICE 365 E FORMAÇÃO PORDATA NAS TURMAS DO 10º ANO
Esta semana, na terça-feira, é a turma do 10.º CT4 que terá a formação do Office 365 na biblioteca da Secundária. O
10.º LH2 terá a formação Pordata, na quinta-feira.
DESPORTO ESCOLAR EM AÇÃO
Depois do encontro de Multiatividades realizado na Secundária e que envolveu várias escolas, haverá novo
encontro desta modalidade em Castanheira do Ribatejo. No dia 16, os nossos tenistas jogam em Loures. Entretanto,
também iremos participar na prova de corta-mato na Povoa de Santa Iria, no dia 8.
No gimnodesportivo da Secundária, vamos ter jogos de voleibol nos dias 6, 7 e 17 e de futsal no dia 10.
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O NOSSO CARNAVAL
Antecipando o Carnaval, dia 9, sexta-feira, a Secundária recebe os alunos das escolas do 1.º ciclo, devidamente
mascarados, que assistirão a um espetáculo a propósito, no auditório.

MONSTRINHOS
Na biblioteca da Secundária mostram-se monstros, ou melhor, monstrinhos realizados pelos alunos de Expressão
Plástica das turmas C, D, F e H do 8.º ano.

A PRÉ-HISTÓRIA CONTINUA
Quem ainda não visitou a exposição sobre a Pré-História na biblioteca dos Castanheiros ainda pode fazê-lo até ao
final desta semana.
EM NOME DA IGUALDADE DE GÉNERO E DA CIDADANIA
Estão disponíveis na página do CIG (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género) os Guiões de Educação,
Género e Cidadania para todos os níveis da escolaridade obrigatória (do pré-escolar ao secundário):
https://www.cig.gov.pt/documentacao-de-referencia/doc/cidadania-e-igualdade-de-genero/guioes-de-educacao-genero-e-cidadania/.

PARA A SEMANA: VISITAS
Para a próxima semana, devido à interrupção carnavalesca, não sai o Em Progresso, mas, para os dois dias finais da
semana, há notícia de visitas de estudo:
Os alunos do 11º ano do curso de turismo vão, no dia 16, a Sintra apreciar o Palácio da Pena e ver como funciona o
posto de turismo daquele espaço património da humanidade.
Também no dia 16, os alunos do 10.º ano de Artes Visuais, deslocam-se a Lisboa, para visitar o Castelo de S. Jorge, o
Teatro Romano e a Sé de Lisboa.

PARA A SEMANA: UMA EXPOSIÇÃO PÓS-CARNAVAL
Os alunos do 7.º ano de Francês e os do secundário de Espanhol expõem máscaras elaboradas com material
reutilizável e trabalhos elaborados sobre os países francófonos e de língua espanhola.
PARA A SEMANA: AMORES
É no dia 14 que se comemora aquela tradição anglo-saxónica do dia dos namorados. É uma boa data para
agarrarmos um problema. Promovido pelo departamento de Línguas, vai realizar-se, durante duas semanas, um
ciclo de palestras destinadas aos alunos do 10º ano sobre a violência no namoro. As palestras serão dinamizadas
pela enfermeira do Agrupamento e por um agente da Escola Segura.
No dia 15, a biblioteca da Secundária abre o Concurso “Compota de Poesia”. No regulamento diz-se “Faz um poema
para o teu amor” e coloca-o numa das caixas que se encontra na biblioteca da Secundária e no PBX. Serão
escolhidos os “três mais doces sem açúcar” para serem premiados.
Os alunos do curso de vendas vão, também no dia 15, organizar uma Banca de Doces alusivos ao Valentine’s Day.
Parece, assim, que isto de amores tem a ver com doces. Bom Carnaval.

