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SAI ÀS SEGUNDAS

REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO
O Conselho Pedagógico reúne-se no dia 21 de março para apreciação de situações especiais e/ou específicas
relacionadas com a avaliação do segundo período.

AS PROPOSTAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Na sexta-feira, os alunos do 7.º ano da Escola dos Castanheiros e os da Secundária vão escolher, através do seu
voto, qual dos projetos propostos irá melhorar as respetivas escolas. Nas duas escolas iremos ter, nos intervalos das
aulas, durante esta semana, momentos em que os proponentes apresentarão as suas propostas.

VENCEDORES DO OUVIR-TE LER
Marta Ferreira da Silva, do 4.º A da EB Professora Maria Costa, Daniel Silva, do 5.º F da EB dos Castanheiros,
Constança Cruz, do 7.º E da EB dos Castanheiros e Miriam Domingues, do 11.º CT2, e Rui Bernardino, do 10.º CT1,
ex-aequo, da Secundária, foram os vencedores do concurso de leitura expressiva do nosso agrupamento. Mas todos
os participantes estão de parabéns pela voz que deram aos textos que leram, numa sessão que encheu o Auditório
da Secundária e que juntou alunos de todas as escolas do Agrupamento.

PENSAR A ESCOLA - CICLO DE CINEMA NA SECUNDÁRIA
O Ciclo de Cinema “Pensar a Escola”, integrado na disciplina de Psicologia, a decorrer nos dias 19, 20, 22 e 23, às
14H20, no auditório, é uma interessante forma de os alunos do secundário terminarem o 2º período. Os filmes em
exibição são “A Onda”, de Dennis Gansel, “Central do Brasil”, de Walter Salles, “To Sir, With Love”, de James Clavell,
e “Elephant”, de Gus Van Sant, e serão apresentados pelos alunos do 12.º CT1/CT2/LH1, Teresa Fernandes, Ana
Sofia Oliveira, Miguel Nunes e Welzimar Gomes.

LER CIÊNCIA
Nesta segunda-feira e na próxima quarta, 21, os alunos de Física do 12.º ano vão apresentar, em sessões abertas na
biblioteca, as suas leituras de obras científicas e de divulgação científica, numa parceria entre a biblioteca da
Secundária e o departamento de Física. Nas escolhas dos alunos, este ano, quatro recensões sobre obras de
Stephen Hawking não deixarão de ser uma homenagem ao físico desaparecido há uma semana.

LEITURAS ACORDADAS À NOITE
Quarta-feira, 21, vamos ter na biblioteca da Secundária, pelas 19h30, mais um encontro de leituras. Procuramos,
assim, numa conjugação de vontades entre a biblioteca e o Centro Qualifica Caneças, desenvolver o gosto pela
leitura entre os nossos alunos e formandos adultos. A sessão dará a conhecer dois livros de Pepetela: Se o passado
não tivesse asas e Parábola do cágado velho, apresentados, aquele, por uma das nossas formandas dos cursos
noturnos, este por um professor da biblioteca.

COM OS MAIAS, POR LISBOA
Dia 20, os alunos de Português das turmas LH1 e LH2 do 11.º ano vão realizar um percurso literário por Lisboa, a
partir da obra Os Maias de Eça de Queirós e, assim, percorrer ao vivo a cidade falada (e protagonista) no romance.
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FORMAÇÃO OFFICE 365
Como forma de promoção das competências associadas à literacia da informação, continua a formação Office 365,
no dia 20, na biblioteca da Secundária, desta vez destinada à turma CT2 do 10.º ano.

DESPORTO ESCOLAR – MARATONA DE VOLEIBOL
No dia 23, haverá, a partir das 20h00, mais uma maratona de voleibol no gimnodesportivo da Secundária. Podem
participar equipas de 4 elementos masculinos ou femininos, tanto da escola como de fora da escola. Basta que se
apresentem no próprio dia. Entretanto, no dia 21, a equipa de futsal infantis desloca-se aos Moinhos da Arroja e,
posteriormente, já no dia 24, o núcleo de ténis a Santo António dos Cavaleiros.

PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
No âmbito do PES, irá decorrer, no dia 23, um workshop sobre o cancro do colo do útero (HPV) para as turmas D, F e
G do 9.ºano e para as turmas do curso profissional de apoio à infância.

CUIDAR DA IMAGEM
Amanhã, os alunos do curso de vendas vão participar no workshop "Cuidados com a Imagem", com o objetivo de
compreender o impacto de uma boa imagem pessoal como forma de marketing pessoal.

ESTÁGIOS DE OBSERVAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CURSO DE AUXILIAR DE SAÚDE
Os alunos do curso de auxiliar de saúde encontram-se a fazer estágios de observação nas residências sénior de
Caneças, Solar de Caneças e Casa de Saúde e Repouso da Amoreira. Nos meses de abril e maio irão estagiar no
Hospital Beatriz Ângelo.

DIA MUNDIAL DA ÁGUA – 22 DE MARÇO
Na EB dos Castanheiros, apresenta-se uma mostra de trabalhos dos alunos sobre o tema "A água potável através do
mundo". Na biblioteca da Secundária, o dia será evocado com uma exposição do Eco Escolas, com trabalhos de alunos
do 8.º B, C, D e G e 11.º SE1, LH1, LH2 e LH3. No dia 22, no mesmo local, quem quiser pode fazer a simulação da sua
pegada hídrica, recorrendo a uma calculadora online, disponível num computador situado junto à exposição.

100% JORNAL DOS CASTANHEIROS
Já está em distribuição a edição de março (2º período) do 100%. Segundo dizem as nossas fontes, é com grande
entusiasmo que os alunos têm procurado adquirir o mesmo. Destacam-se as atividades que têm decorrido na Escola
dos Castanheiros, nomeadamente os vários projetos que estão a ser desenvolvidos no 2º ciclo, bem como os textos
produzidos na Oficina de Escrita do 7.º ano. Salienta-se, ainda, a participação da Associação de Pais da Escola Básica
dos Castanheiros.

ATIVIDADES NO DIA 23 NAS ESCOLAS DO 1º CICLO
Na EB Cesário Verde, a Livraria dos Cabeçudos dinamiza três sessões de Filmes com Histórias;
Na EB Artur Alves Cardoso, será representada uma versão teatral de o Feiticeiro de Oz;
Na EB Francisco Vieira Caldas, às 14h30, o TIL (Teatro Infantil de Lisboa) apresenta O Soldadinho de Chumbo;
Na EB Professora Maria Costa, os alunos irão realizar uma caça aos ovos de Páscoa, esperando-se que encontrem os
respetivos de cada turma.

PÁSCOA
Chegamos ao fim deste período no princípio da primavera. Bons descansos! Sirva a pausa para restabelecer dos
cansaços e preparar o que aí vem.

