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SAI ÀS SEGUNDAS

OUVIR-TE LER
Vai ser já na próxima sexta-feira, 16, no Grande Auditório da Secundária que, a partir das 15h30, decorrerá a final
do concurso de leitura expressiva Ouvir-te Ler. Trata-se de uma grande festa da leitura, promovida pelas bibliotecas
e pelos departamentos de Português e do 1.ºciclo, que reúne alunos de todas as escolas do Agrupamento. Os
alunos lerão textos em prosa e em verso – Hans Christian Andresen, Afonso Cruz e Almeida Garrett serão alguns dos
autores lidos na sessão. Convidamos os pais e encarregados de educação dos alunos participantes, bem como os
professores e alunos a estar presentes nesta festa, que terá o acolhimento e apresentação dos alunos do 11º T, do
curso de turismo.
O concurso conta com o apoio da Porto Editora.

REUNIÕES DE DIRETORES DE TURMA
Quinta-feira, dia 15, os diretores de turma dos 2º e 3º ciclos e do ensino secundário reúnem-se para preparar as
reuniões de avaliação do final do 2º período.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS 2018
No dia 23 decorrerão as votações do orçamento participativo na Escola dos Castanheiros e na Secundária. Ainda se
está a fazer um esforço para fundir propostas, uma vez que naquela primeira escola o seu número é elevado.
Concluído este processo, passamos à fase de divulgação das propostas pelos seus proponentes.

A CESÁRIO VERDE NO PALÁCIO NACIONAL DE SINTRA
Hoje, dia 12, os alunos das turmas CV4A e CV4B da EB1/JI Cesário Verde vão em visita de estudo ao Palácio Nacional
de Sintra.

BD NA BIBLIOTECA DOS CASTANHEIROS
No dia 15 será inaugurada a exposição de BD, na biblioteca dos Castanheiros, intitulada “A imaginação de uma
história - narrativa - transposta para registo gráfico em BD”.

PALESTRA SOBRE HIGIENE ORAL
Na quinta-feira, dia 15, os alunos do curso de apoio à infância vão assistir, no pequeno auditório da Secundária, a
uma palestra sobre higiene oral.

FUTURÁLIA – FEIRA DE EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO EDUCATIVA
A Futurália, feira orientada para a oferta educativa, formação e empregabilidade, decorre entre os dias 14 e 17 de
março, na FIL – Parque das Nações.
No sábado, dia 17, os nossos alunos do curso de apoio à infância vão apresentar, no Palco Futurália, a peça Alice no
Jardim, a convite da ANEQEP (Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional).
Entretanto, os alunos do curso de vendas e de auxiliar de saúde, no dia 15, e os alunos do 9º ano, no dia 16, visitam
o certame para conhecerem as diferentes ofertas e atividades aí desenvolvidas.
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LEITURAS
Alguns alunos do 11.º e do 12.º ano continuam nestas duas semanas finais do segundo período, a visitar aulas de
Português do 10.º e do 11.º ano, apresentando o livro que leram no ano passado no âmbito do projeto de leitura.
Na última semana, a iniciar no dia 19, vamos ter o Ler Ciência, atividade conjunta da biblioteca e do departamento
de Física, na qual os alunos de Física do 12.º ano irão apresentar livros de carácter científico.

DESPORTO ESCOLAR – UMA VITÓRIA EM MULTIATIVIDADES
No passado dia 28, o grupo equipa de multiatividades classificou-se em primeiro lugar, entre 11 equipas de 7
escolas, no torneio de multiatividades realizado na escola B2/3 António Ataíde, em Castanheira do Ribatejo.
Na próxima quarta-feira, dia 14, o grupo equipa de Escalada vai representar o Agrupamento no torneio organizado
pelo colégio CEBI em Alverca.
Dia 17, há saídas com o núcleo de voleibol iniciados femininos a deslocar-se à Arroja e o de ténis de mesa a Loures.
O núcleo de basquetebol juvenis femininos fica no Gimnodesportivo da Secundária.

OUVIR-TE LER: REPRESENTANTES DA SECUNDÁRIA
Os representantes do3.ºciclo da Secundária ao concurso Ouvir-te Ler são: André Gonçalves, 8.ºE, Leonardo
Marques, 8.ºG, Inês Teixeira, 8.º C, Inês Rosa, 9.ºF, Carlos Moço, 9.ºE e Simão Gomes, 9.º G. Os representantes do
secundário são: Júlio Rodrigues, 10.ºCT5, Carolina Martins, 10.ºCT4, Rui Bernardino, 10.ºCT1, Lara Caçador, 11.ºCT1,
João Guerreiro, 11.ºLH1, Sílvia Policarpo, 11.ºLH1, Miriam Domingues, 11.ºCT2, Ana Oliveira, 12.ºCT1, Mariana
Vargas, 12.ºLH3 e Paulo Rodrigues, 12.ºAV1.

OS DOZE MANDAMENTOS PELA PAZ
Numa iniciativa da biblioteca da Secundária, lançámos um desafio aos alunos à procura das boas práticas nas
relações humanas. Uma Fábrica de Ideias produziu 12 mandamentos para nos entendermos bem: Experimenta a
Não-Violência; Respeita; Sê tolerante; Sê compreensivo; Sê amigo e ajuda o outro; Diz não ao preconceito; Não
discrimines os outros pela religião, raça, sexo e orientação sexual; Respeita os idosos; Valoriza a educação, esta é
uma vacina contra a violência; Não pratiques a violência, esta é um refúgio do incompetente; Não pratiques
bullying, coloca-te no lugar do outro.

O CLUBE DE GEOLOGIA NO MUSEU GEOLÓGICO
Os alunos do Clube de Geologia, da EB dos Castanheiros, visitaram o Museu Geológico, no passado dia 3, no qual
realizaram atividades no âmbito da geologia e entregaram uma amostra da rocha representativa da região de
Caneças (calcário conquífero) para o espólio deste museu. A visita contou com a participação de alunos das turmas
5º E, 7º A, 7º D e 7º F e com o apoio e colaboração de duas encarregadas de educação.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
No sábado passado, os alunos do 11º T, do curso de turismo, participaram na organização e foram responsáveis pela
apresentação da tertúlia Mulher, passado, presente e futuro, dinamizada pela Junta da União de Freguesias de
Ramada e Caneças.

ARTES CANEÇAS
https://www.facebook.com/groups/197790810809110/ é uma nova página facebookiana que procura ser um
ponto de encontro entre antigos e novos alunos que, na Secundária, frequentaram o curso de Artes.

