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SAI ÀS SEGUNDAS

SEMANA 3D NOS CASTANHEIROS
Esta semana, na EB dos Castanheiros, vai começar a primeira fase do Concurso Literacia 3D, promovido pela Porto
Editora, com a prova de Matemática a realizar pelos alunos de 5° anos e a de Ciências pelos do 6° ano. Na semana
seguinte, de 26 até 30, os alunos do 7° ano realizarão a prova de leitura.
DE PIJAMA NA FRANCISCO VIEIRA CALDAS E NA SECUNDÁRIA
Hoje, dia 20, é o Dia Internacional dos Direitos da Criança. Evocando a data, os alunos da Vieira Caldas são convidados
a vir de pijama para a escola e realizar uma coreografia. A iniciativa associa-se ao dia nacional do pijama, proposta pela
organização MUNDOS DE VIDA (http://www.mundosdevida.pt/), com a finalidade de sensibilizar o país para o "direito
de uma criança crescer numa família", promover o acolhimento familiar de crianças e reduzir o número de crianças
institucionalizadas.
Na Secundária, os alunos do curso de técnico de apoio à infância (bem apijamados) surpreendem nos primeiros
intervalos da manhã e da tarde com um energético flash mob que anima o átrio de entrada da escola.
NA CESÁRIO VERDE
Também hoje, 20, a turma CV2C desloca-se ao Polo de Caneças da Biblioteca Dom Dinis para participar na Hora do
Conto.
No dia 21, os alunos do quarto ano vão assistir a uma sessão sobre os malefícios do tabaco dinamizada pelos alunos do
10º ano do curso de Técnico de Auxiliar de Saúde.
SAÚDE CONTRA O TABACO
Além da sessão aos alunos da Cesário Verde, os alunos do 10º ano do curso de Técnico Auxiliar de Saúde e do Projeto
Educação para a Saúde, no âmbito da disciplina de Gestão e Comunicação em Saúde, vão também realizar sessões
sobre prevenção tabágica na EB Maria Costa, entre outras escolas do 1.º ciclo, e, na Escola dos Castanheiros, aos
alunos do 5º e 6º anos, durante os dias 21 e 22, da parte da manhã. Esta iniciativa surge como forma de comemorar o
Dia Mundial do Não Fumador, que teve lugar no passado dia 17.
VENDAS COMPAL
Dia 20, os alunos do Curso Profissional de Técnico de Vendas deslocam-se à Fábrica da Sumol/Compal em Almeirim.
Esta atividade tem como objetivo vivenciar in loco o que é uma empresa, como se organiza, articulando desta forma os
conhecimentos teóricos com a realidade empresarial nacional.
100% EM JORNAL DE PAREDE
Comemorado, no passado ano letivo, o 15º Aniversário do 100% Jornal (o jornal escolar da Escola Básica dos
Castanheiros), surgiu a necessidade de lhe dar um novo rosto. Nasce, deste modo, o JORNAL DE PAREDE na Biblioteca
dos Castanheiros. A equipa continua a contar com os seus colaboradores assíduos e com todos os alunos que queiram
nele participar. Assim, convidamos os alunos a entregar os seus artigos à professora bibliotecária ou à Dª. Rosa, na
biblioteca.
JOGO DO GALO NOS CASTANHEIROS
Inaugura na biblioteca dos Castanheiros uma exposição com trabalhos "Jogo do Galo" elaborados por alunos do 5° ano
em Educação Tecnológica e Educação Visual.
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MUSEU GULBENKIAN
Os alunos do 11.ºT visitam na manhã de sexta-feira, 23, o Museu Gulbenkian. Além dos conhecimentos sobre a arte do
século XVII que pode ser apreciada na coleção do Fundador, o objetivo da visita também visa o reconhecimento da
importância dos espaços culturais na geografia da cidade.
BARCAS DE GIL VICENTE: QUINHENTOS ANOS
Os autos com barcas de Gil Vicente foram representados há quinhentos anos: Inferno, em 1517, Purgatório, em 1518,
Glória, em 1519. Aproveitando a efeméride, apresentamos, no pequeno auditório da Secundária, uma perspetiva
teatral sobre o teatro de Gil Vicente a partir de Inferno aos alunos do 9.ºano das turmas D, às 13h35 e C às 17h10,
numa parceria da biblioteca e da disciplina de Português.
DESPORTO ESCOLAR
Sábado, dia 24, jogamos fora: a equipa de ténis de mesa desloca-se a Loures e a de basquetebol feminino à Escola
Dom Pedro V, em Lisboa.

CORTA-MATO EM BALANÇO
Os responsáveis pelo corta-mato do nosso agrupamento realizado no passado dia 16, com a participação de 226
atletas (153 masculinos e 73 femininos), não querem deixar de registar o nível de qualidade dos mais jovens (infantis
masculinos e femininos que foram selecionados a partir de mínimos de exigência), o apoio dos alunos das turmas dos
cursos profissionais que ajudaram na organização, controlo e logística da prova, bem como o apoio da direção, o
profissionalismo dos nossos amigos bombeiros de Caneças e, ainda, a disponibilidade dos professores que
contribuíram de forma decisiva para o sucesso do evento.
EM VEZ DE QUERO ESCREVE NÃO QUERO
A árvore dos nãos nas mãos é uma iniciativa da responsabilidade dos alunos do 9º A e dos participantes do programa
Eco-Escolas da Escola Secundária de Caneças. Como noticiámos, os alunos, com o apoio dos colegas do 12.º ano de
Artes, vão construir uma árvore, cuja montagem deverá coincidir com a semana que se inicia a 10 de Dezembro, Dia
Internacional dos Direitos Humanos. Por agora procuram-se as “folhas” dessa árvore que em formato do sinal de STOP,
dizem não… não ao ódio, não ao racismo, não à crueldade com os animais, não à guerra, não à pobreza, não à
poluição, não ao desperdício…
CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
Estão abertas as inscrições até ao final do mês para o Concurso Nacional de Leitura. Como já dissemos, este ano, os
livros para os quais os alunos são convidados a refletir são: Mar me quer, de Mia Couto, para o 3.º ciclo, e Alma de
Manuel Alegre, para o secundário. Na EB Artur Aves Cardoso, o livro escolhido para o concurso é O livro que só queria
ser lido de José Jorge Letria. Os dois melhores de cada ciclo disputarão a fase concelhia na Biblioteca Municipal Dom
Dinis.

