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SAI ÀS SEGUNDAS

DIA DA EUROPA
O Dia da Europa celebra-se a 9 de maio, dia em que Robert Schumann proferiu, em 1950, o seu célebre discurso em
defesa de uma comunidade europeia para gerir o carvão e o aço e, consequentemente, a paz e a unidade na
Europa, tendo como ideia fundadora a coesão entre os povos. A data corresponde também à assinatura de
capitulação da Alemanha nazi, em 1945.
Na Secundária, o Dia será assinalado com debates dos alunos de Economia à volta dos desafios que, atualmente, se
colocam a Portugal no contexto da União Europeia.

INTERNET MAIS SEGURA
A Câmara Municipal de Odivelas virá à Secundária, no dia 9, para dinamizar, no âmbito do Projeto SeguraNet a
sessão informativa Internet Mais Segura, no pequeno auditório, destinada a uma turma do ensino básico e a duas
turmas do ensino secundário.

O 9º ANO VAI AO MUSEU DA ELETRICIDADE
Também no dia 9, os alunos do 9º ano visitam o Museu da Eletricidade, em Belém, para observarem a evolução da
eletricidade até às energias renováveis e, com isso, aprofundarem conhecimentos de Físico-Química.

DESPORTO ESCOLAR
Ainda a 9, no gimnodesportivo da Secundária, decorrem os jogos do pré-regional de basquetebol iniciados feminino,
com a participação das equipas do Agrupamento de Escolas de Vialonga e de uma escola da Lezíria Médio Tejo.
No mesmo dia, a nossa equipa de voleibol juvenis masculino, vencedora da fase local da LOVFX (Loures, Odivelas e
Vila Franca de Xira) desloca-se à Secundária Madeira Torres, em Torres Vedras, onde vai participar nos regionais e
as nossas equipas de escalada participam no encontro que se realizará nos Maristas de Carcavelos.

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ECO-ESCOLAS E PES
Na próxima sexta-feira, 11, a partir das 18h00, no pequeno auditório da Secundária, decorrerá a cerimónia de
encerramento das atividades deste ano letivo desenvolvidas no âmbito do Programa Eco-Escolas e PES (Programa
de Promoção e Educação para a Saúde).
Os alunos envolvidos nestes projetos convidam a comunidade escolar a participar na cerimónia, que incluirá uma
mostra de trabalhos realizados, encenações, dança e jogos didáticos criados pelos próprios alunos.

VISITAS DA SECUNDÁRIA: WORLD PRESS PHOTO / MUSEU DA PRESIDÊNCIA
No dia 11, os alunos do 10º AI, do curso de apoio à infância, visitam a exposição World Press Photo – fotografias
premiadas na área do fotojornalismo, no Hub Criativo do Beato, enquanto os alunos das turmas de História e de
Economia / Sociologia do 12.º ano se deslocam em visita ao Museu da Presidência, em Belém.
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ALUNOS DA CESÁRIO VERDE VÃO AO PANTEÃO NACIONAL
Também no dia 11, os alunos da EB Cesário Verde deslocam-se ao Panteão Nacional para, através de um peddy
paper, descobrirem alguns dos segredos de quem vive nele.

NOTÍCIAS DOS CASTANHEIROS
Já abriram as inscrições para “A Minha Escola Tem Talento”. Este espetáculo terá lugar na festa final de ano, a 15 de
junho de 2018. Os alunos interessados em participar devem inscrever-se na Biblioteca em formulário online. O
regulamento deste concurso de talentos encontra-se disponível no sítio da Biblioteca dos Castanheiros e afixado em
cartazes na escola.
A nível do Eco-Escolas, foi lançado o concurso “Roupas usadas não estão acabadas – A nossa floresta em tecido”. Até
dia 23 de maio, os alunos poderão entregar os seus trabalhos que serão expostos na Biblioteca dos Castanheiros. O
mais votado será enviado, até 28 de maio, para a ABAE para o concurso nacional.
A Escola dos Castanheiros concorreu, mais uma vez, ao Projeto “SOS Azulejo”, do Museu da Polícia Judiciária, com
trabalhos dos alunos. Este ano não foram trabalhos de cerâmica, mas sim uma aldeia com paredes de azulejo em
“cartão e papel”. Estes trabalhos estarão expostos na Biblioteca durante a próxima semana. As respetivas fotos e
memória descritiva foram enviadas para o Projeto.

CURIOSIDADES CIENTÍFICAS
No Curiosidades Científicas de maio explica-se a forma como o Facebook, depois de ter reinventado a forma como
grande parte das pessoas passa o seu tempo, pretende reinventar, também, uma nova unidade de tempo – o Flick.
Curioso? Consta que um Flick é um “estalido” equivalente a 1/705 600 000 de um segundo. Mais explicações
poderão ser encontradas nos locais onde o Curiosidades Científicas se encontra habitualmente afixado.

VENDA DE ERVAS AROMÁTICAS
No âmbito do Programa Eco-Escolas, encontram-se à venda, na sala de professores da Secundária, ervas aromáticas
em vasos, mas que poderão ser transplantadas para vasos maiores ou para hortas ou jardins onde melhor se
poderão desenvolver.

ÁGUA FONTE DE VIDA
Na passada sexta-feira, no espaço de convívio dos alunos conhecido como jacúzi, os alunos do 8º H convidaram os
alunos do 8º G para jogarem o jogo que criaram na disciplina de Ciências Naturais, enquadrado no Projeto Água
Fonte de Vida. O jogo decorreu depois de uma breve explanação sobre a importância da água para a sobrevivência
dos seres vivos e sobre os riscos que corremos com a sua crescente escassez.

VENCEDORES DO PEDDY PAPER DECO
Apresentamos os vencedores do Peddy Paper da DECO (Organização de Defesa dos Consumidores), ocorrido no
passado 23 de março: Dinis Marques, Rita Fontes, Rodrigo Dias e Sara Castelo, todos do 8º H.

ÀS AVESSAS
Este ano, tínhamos uma ideia diferente para o Às Avessas, jornal da Secundária, que não lográmos concretizar.
Contudo, não vamos deixar de publicar um número que apresente algumas das atividades realizadas na escola
durante este ano. Temos espaço para a publicação de textos de alunos pelo que os convidamos a participar nesta
atividade. Façam-nos chegar esses textos para os endereços da biblioteca (be.esc@aecanecas.com) ou do Em
Progresso até ao próximo dia 14.

