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SAI ÀS SEGUNDAS

A TERRA TREME ÀS 11h05
Hoje, segunda-feira, às 11h05, durante um minuto (e quem já passou por isso sabe como um minuto parece uma
eternidade), que realizámos nas escolas do Agrupamento um exercício de prevenção do risco sísmico: a um toque toda
a população escolar realizou os gestos Baixar, Proteger e Aguardar.
Durante esta semana continuaremos a falar do risco sísmico e de saber como atuar.
MIÚDOS A VOTOS: AINDA ATÉ 7 DE NOVEMBRO
O prazo para a nomeação pelos alunos dos seus livros preferidos foi alargado até dia 7, quarta-feira. Já tivemos, na
Secundária, algum movimento com muitas candidaturas dos alunos do 8.ºano, mas os do Secundário ainda parecem
revelar alguma timidez. Se queres que o teu livro preferido seja um dos escolhidos para votação final promove-o junto
dos teus colegas e convence-os a participar, preenchendo o formulário que está em http://bit.ly/2oZ2cuu.

OUVIR-TE LER – FASE TURMAS
Com final marcada para o dia 13 de março, quarta-feira, pelas 17h00, a primeira fase do concurso de leitura
expressiva, que junta todas as escolas do Agrupamento, prolonga-se até dezembro. Este momento, que se inicia agora,
corresponde ao trabalho realizado nas turmas pelos respetivos professores de Português e visa escolher o
representante de cada turma a uma eliminatória que escolherá os três alunos representantes de ano. Também no
primeiro ciclo, os professores titulares de turma, escolherão até dezembro, os três alunos por turma do 4.º ano que
disputarão o lugar de representante de cada escola na final.
CONTOS E S.MARTINHO NA EB MARIA COSTA
Na sala do Jardim de Infância, a escritora Manuela Castro Neves vai apresentar o livro Um Fantasminha no Jardim. No
dia 7, a turma MC1A, irá participar na Hora do Conto no Pólo de Caneças e no dia 9 toda a escola vai comemorar o dia
de S. Martinho.
TEMPO DE S.MARTINHO NA EB CESÁRIO VERDE
Também na Cesário Verde o S. Martinho se comemora no dia 9. Os alunos irão assistir à peça de teatro infantil O Sr.
Pardal e a Alimentação, dinamizada pela Companhia de Teatro Infantil Muzumbos. A peça terá lugar no polidesportivo
da escola com início às 10h30. O Sr. Pardal e a Alimentação é uma peça de teatro sobre alimentação saudável e de
promoção do exercício físico. De seguida, abandona-se o exercício e avança-se para o tradicional magusto com a
colaboração da Associação de Pais.
PELA LISBOA MANEIRISTA E BARROCA
A turma de Artes Visuais do 11.º ano desloca-se no dia 9 a Lisboa. Objeto da visita: o Panteão Nacional e a sua fachada
barroca do século XVII, a igreja maneirista de São Vicente de Fora e a igreja de São Roque, exemplo do «estilo chão»
próprio daquela que foi a igreja sede da Companhia de Jesus, com as suas capelas ornamentadas da talha dourada
barroca e a capela de São Batista, construída em Itália e instalada na igreja em 1750 por encomenda do rei João V.
PELOS TEMPOS ROMANOS
Os alunos do 10º ano de Línguas e Humanidades vão no dia 9, sexta-feira, ao Museu PO.RO.S. (Portugal Romano em
Sicó), em Condeixa-a-Nova. É um museu multimédia que permite recuar no tempo 2000 anos. Esta saída completa-se
com uma visita guiada às Ruínas de Conímbriga, possibilitando aos nossos alunos relacionar a história nacional com a
mundial e valorizar o património histórico numa perspetiva de construção da cidadania.
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EB DOS CASTANHEIROS: UMA MAGIA DE LEITURA
Durante a semana decorre, na biblioteca, a Semana da Magia da Leitura dedicada aos alunos dos 5° e 6° anos. Nestes
encontros entre turmas, os alunos de uma turma irão ler textos escolhidos e selecionados por eles aos colegas de
outra turma, os quais lhes responderão do mesmo modo.

BASQUETEBOL
Sábado, dia 10, das 9h00 às 12h00, decorre, no nosso Gimnodesportivo, o 1.º Encontro NBA Júnior. Com a participação
de equipas de infantis de seis escolas, o basket começa a encestar.

CURIOSIDADES CIENTÍFICAS
Já se encontra, nos lugares habituais da Secundária, o Curiosidades Científicas de novembro. Este número é dedicado
aos laureados com o Prémio Nobel da Física de 2018. Os cientistas Arthur Ashkin, Gérard Mourou e Donna Strickland,
pelos seus trabalhos na área da física do laser, são responsáveis, entre outras aplicações, pela apanha de bactérias
vivas sem as lesionar ou pelas operações cirúrgicas de alta precisão.

EXPOSIÇÕES
Ainda decorrem na Secundária as exposições sobre o Padre António Vieira, no átrio da biblioteca e a dos alunos de
Artes do 11.º ano intitulada Ilustrações, no átrio de entrada da escola. Novidades, a exposição de alguns trabalhos
realizados por alunos de Inglês referentes ao Halloween e uma mostra de textos de apoio ao estudo de Fernando
Pessoa.
Na biblioteca da EB dos Castanheiros, continua a exposição com trabalhos dos alunos de Inglês sobre o Halloween.

GRANDES OBRAS NA BIBLIOTECA: WALT WHITMAN, FOLHAS DE ERVA
De aqui de Portugal, todas as épocas no meu cérebro,
Saúdo-te, Walt, saúdo-te, meu irmão em Universo.
………………………………………………………………………………
Tu sabes que eu sou Tu e estás contente com isso!
Álvaro de Campos/Fernando Pessoa, na sua Saudação a Walt Withman, evidencia a importância da obra deste poeta
norte-americano (1819-1892) para a sua poesia. Na biblioteca da Secundária, pode-se ler Folhas de erva (Leaves of
Grass), edição bilingue da Relógio d’Água traduzida por Maria de Lourdes Guimarães. O livro (de 1855) é um grande
poema em verso livre que começa assim:
Canto aquele que existe em si mesmo, uma pessoa simples e independente.

