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SAI ÀS SEGUNDAS

REUNIÃO GERAL DE PROFESSORES
Vai realizar-se, no dia 29 de maio, às 18h00, uma reunião geral de professores para tomar conhecimento sobre os
processos relativos aos exames e provas finais, bem como sobre a autoavaliação do Agrupamento.

ATO ELEITORAL
No dia 29, entre as 11h35 e 19h35, decorre o ato eleitoral dos representantes do pessoal docente e não docente no
Conselho Geral. Os docentes poderão votar na sala de professores da Secundária, os demais funcionários nos
Serviços Administrativos.
No mesmo dia, haverá uma reunião geral de pais e encarregados de educação, também para eleição dos seus
representantes no Conselho Geral.

INTERCÂMBIO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANEÇAS – ST. MARK’S SENIOR PUBLIC SCHOOL (ÍNDIA)
Depois da receção que os alunos do 11º T - curso profissional de técnico de turismo - ontem fizeram aos alunos de
uma turma de Nova Deli, segue-se um programa recheado de atividades, do qual apresentamos uma breve síntese.
Hoje é o dia da receção pelo Diretor do Agrupamento e pelos presidentes da Junta de Freguesia de Ramada e
Caneças e da Câmara Municipal de Odivelas, com visita à Escola e a Odivelas. No final do dia haverá um jantar de
boas vindas na Secundária, seguido de um espetáculo cultural.
Amanhã, vão visitar Lisboa, com percurso na Caravel on Wheels e passeio pela Baixa, Alfama e Castelo de S. Jorge.
Na quarta visitam Belém e os Jerónimos, assistem ao espetáculo Naus do Verde Pinho, com texto de Manuel Alegre,
no Museu de Arqueologia, e, no final, já na Doca de Alcântara, irão assistir ao espetáculo À Descoberta de Lisboa, a
bordo da caravela Vera Cruz, réplica da de Bartolomeu Dias, atividade da Prova de Aptidão Profissional de uma
aluna do 12º T, também do curso de turismo.
Na quinta, visitam Sintra, com direito ao Palácio da Pena e a uma ida à fábrica da Periquita, já se sabe para quê.
Na sexta, na Secundária, da parte da manhã, assistem a uma aula sobre Geografia e Arte em Portugal e visitam
Caneças, com passagem pela Associação Os Amigos de Caneças; da parte da tarde haverá atividades desportivas e
de confraternização; à noite terão um jantar-convívio de despedida com a presença dos pais e encarregados de
educação.
Sábado, será o dia de regresso à Índia.

DIA INTERNACIONAL DA ENERGIA, NOS CASTANHEIROS
Para assinalar o Dia Internacional da Energia, as turmas do 7º ano vão debater, no dia 29, a problemática da
utilização das fontes de energia e a sustentabilidade na Terra, a partir de pesquisas que fizeram sobre o tema.

ALUNOS DA CESÁRIO VERDE NO JARDIM ZOOLÓGICO
Também no dia 29, os alunos das turmas CV1A e CV1B, do 1º ano, e a turma CV2B, do 2º ano, visitam o Jardim
Zoológico para conhecerem as diferentes espécies de animais aí existentes.

TORNEIO DE FUTSAL NOS CASTANHEIROS
O torneio de futsal dos Castanheiros realiza-se no dia 30, com competições interturmas, desde o 5º ao 7º ano,
visando-se a formação cultural, cívica e desportiva dos alunos.
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PELA BATALHA, ÓBIDOS E PORTO
Dia 30 de maio, os alunos do 10º LH3 visitam o Mosteiro da Batalha e a vila de Óbidos para, no âmbito da disciplina
de História, aprofundarem conhecimentos relacionados com a arte, mais precisamente o gótico, e vilas medievais.
No mesmo dia, os alunos do 11º ano do curso de Línguas e Humanidades vão ao Porto para, no âmbito da disciplina
de Português e de História, visitarem o Museu Soares dos Reis, o Museu Romântico e fazerem um percurso pelo
Porto Liberal, com passagem pelos locais mais emblemáticos associados à Revolução de 1820.

1 DE JUNHO - DIA DA CRIANÇA
Nas escolas básicas serão dinamizadas atividades de caráter lúdico em comemoração do dia 1 de junho.
As alunas do curso profissional de Apoio à Infância receberão, na Secundária, na parte da manhã, as crianças dos
Jardins de Infância do Agrupamento e irão desenvolver diferentes atividades sob o tema Os 5 Sentidos.
No Gimnodesportivo da Secundária recebem-se os alunos do 1.º ciclo das escolas Francisco Vieira Caldas, Cesário
Verde e Artur Alves Cardoso para realizarem atividades de Educação Física.

CABEÇUDOS NA SECUNDÁRIA
Trata-se de uma interessante exposição de Cabeçudos que pode ser vista no átrio de entrada na Secundária e que
foi inspirada nos Cabeçudos de Viana do Castelo. Os cabeçudos são bonecos de cabeças enormes utilizados para
desfilarem ao som de fanfarras em muitas das nossas festas populares, nomeadamente nas romarias e nos cortejos
de carnaval.
Na exposição, os Cabeçudos aparecem acompanhados de outros objetos artísticos criados pelos alunos de Artes,
desde exercícios de pintura desenvolvidos a partir da reprodução de pintores conhecidos até figuras esculturais
realizadas em materiais diversos, como poliestireno.

DESPORTO ESCOLAR
Alunos e professores responsáveis pelo Desporto Escolar estiveram em estágio na Serra da Estrela, nos passados
dias 25 e 26, onde puderam praticar e experimentar modalidades desportivas divertidas, como recompensa pelo
esforço e dedicação dispendidos ao longo do ano.
De parabéns está a equipa de voleibol juvenis masculinos pelo 5º lugar conquistado no campeonato nacional da
modalidade.

NA BIBLIOTECA
A propósito do debate nacional sobre a eutanásia, a biblioteca da Secundária apresenta obras do seu fundo
documental sobre a morte (seja o modo como as civilizações a encaram, seja o relato de experiências de quasemorte). Entre os títulos de referência, obras de Morin, Ariès e José Cardoso Pires.

100% mais ÀS AVESSAS
O 100%, Jornal da Escola dos Castanheiros, já se encontra nas bancas. Esta é uma edição especial, uma vez que
comemora (como nós) o seu 15º aniversário (não podemos deixar de dizer que é uma bonita idade). Nesta edição
comemorativa, encontram-se testemunhos de um grupo de alunos que fez parte da equipa que colaborou na
implementação e dinamização da 1ª edição, bem como artigos que dão a conhecer alguns dos momentos
marcantes na vida dos Castanheiros, ao longo destes 15 anos.
Também o Às Avessas, jornal da Secundária (que é coisa do século passado), pode ser adquirido na biblioteca.

