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SAI ÀS SEGUNDAS

PREPARAR O NATAL
Na Secundária, os alunos do curso de técnico de vendas assumiram a responsabilidade de efetuar a decoração natalícia
das montras da secretaria e papelaria, aplicando as técnicas de vitrinismo adquiridas na sua formação técnica. A esta
evocação do Natal e do espírito natalício associa-se a dinamização de uma campanha de solidariedade social, recolha
de géneros alimentícios, roupas e brinquedos, para partilhar com famílias da nossa escola que deles necessitem. Quem
quiser participar nesta ação deve deixar as suas doações nas caixas junto à árvore de Natal que se encontra no átrio da
Secundária.
SOLIDARIEDADE
A Campanha Solidária para o CASA " Cabaz de Afetos", organizada pelos 8º, 11º e 12º anos, que começou na semana
passada, termina no dia 7 de Dezembro.
Os bens que queiram oferecer (mantas, cobertores, sacos cama, gorros, luvas, cachecóis, boxers, meias, camisolas,
kispos, ténis, botas (tamanhos 42 ao 46), gel de banho, shampoo, pastas e escovas de dentes e lâminas de barbear)
devem ser deixados nas caixas que se encontram na biblioteca da Secundária.
Os encarregados de educação, professores e funcionários que queiram participar na entrega, devem notificar o Diretor
de Turma e enviar-lhe nome completo e nº do cartão do cidadão, dados necessários a entregar nas instalações do
CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo, Praça Marechal Humberto Delgado, 1500-423 Lisboa (Metropolitano de
Lisboa-P.M.O.I) ou apoio em dinheiro (IBAN - PT50 0036 0344 99100014358 04). Informações sobre esta instituição em
http://casa-apoioaosemabrigo.org/, facebook CASA Lisboa e facebook CASA Portugal.

NOS CASTANHEIROS
Também nos Castanheiros já cheira a Natal. Na biblioteca, inauguramos uma exposição com trabalhos de alunos do 5.º
ano referentes aos livros que leram e indicaram no concurso Miúdos a Votos. Na sexta-feira será montada a Feira do
Livro, que vai de 7 a 18 de dezembro, onde entregaremos um certificado aos alunos que participaram no Concurso
Literacia 3D.
NA EB CESÁRIO VERDE
Dia 5, as turmas CV3A, CV4B e CV4A irão participar nas sessões de formação teórica do Projeto Serseguro, organizado
pela Câmara Municipal de Odivelas.
12.ºT: A TURMA MAIS AEROTRANSPORTADA DO AGRUPAMENTO
Enquanto metade do 12.ºT ainda se encontra na Índia, como noticiámos, a outra metade desloca-se, dia 6, em
contexto profissional, numa atividade letiva à cidade do Porto, no âmbito das disciplinas da formação técnica do curso.
De entre os vários objetivos desta saída ao Porto em avião, procura-se conhecer o funcionamento de um aeroporto e a
forma como se organiza, bem como tomar contacto com os serviços a bordo de uma aeronave. E conhecer o belo
Porto, claro.
ÀS AVESSAS
Como noticiámos, o jornal da Secundária vai sair em dezembro. Os professores e alunos que tenham textos que
queiram publicar no jornal devem entregá-los até dia 4.
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MARTE NAS CURIOSIDADES
O Curiosidades Científicas de dezembro voa para os mistérios de Marte. O tema recorrente é o de saber das
potencialidades da existência de vida em Marte e, desta vez, fala-se de descobertas recentes que envolvem água
salgada, oxigénio e óxidos de manganês e que apontam sentidos. A ler neste órgão de divulgação, produzido pelo
departamento de Física e de Química do Agrupamento.
DESPORTO ESCOLAR
Na 1ª jornada de iniciados femininos em basquetebol, realizada na semana passada, mostrámos alguma inexperiência
própria da muita gente nova que constitui a nossa equipa e que justificará as derrotas com as escolas do Catujal e com
a Sttau Monteiro, Loures.
Também participámos na jornada de Escalada realizada no Casal Vistoso em Lisboa, e, no sábado passado, marcámos
presença no 1º Encontro de Ténis de Mesa, em Loures. Os nossos dez mesatenistas, entre iniciados
(masculinos/femininos) e juvenis (masculinos), participaram de forma exemplar, dando o seu melhor em todos os
jogos e respeitando adversários e árbitros.

O 8.ºANO EM JORNADA DE RECONHECIMENTO
No passado dia 30, as turmas do 8º ano, no âmbito do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, realizaram
uma saída de campo ( "À descoberta de Caneças"), com dois percursos diferentes: da parte da manhã, zona do Pinhal
e centro de Caneças; à tarde, zona da ribeira e centro de Caneças.
Esta saída de carácter interdisciplinar cumpriu vários objetivos entre os quais o de sensiblizar os alunos para os
problemas ambientais como a poluição do solo e da água, o de constatar a importância das energias alternativas e o de
reconhecer as várias paisagens que coexistem na vila de Caneças assim como o seu património cultural.
Ao longo do percurso, os alunos foram recolhendo várias amostras e efetuando registos fotográficos que serão alvo de
estudo e de trabalho nas diferentes disciplinas.

