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SAI ÀS SEGUNDAS

SEGURANÇA TOTAL - ENTREGA DE PRÉMIOS
Terça-feira, dia 14, pelas 10h00, vamos ter, no Auditório da Secundária, a entrega de prémios do concurso "Em
Odivelas, Segurança Total!", com a participação de alunos do 1.º ciclo das escolas do nosso agrupamento. O evento
contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Odivelas e de outras individualidades.
Um autocarro da Rodoviária ficará estacionado na entrada interior da escola para se poder ver o cartaz do trabalho
vencedor.
PEDAGÓGICO DO AGRUPAMENTO
Realiza-se na quarta-feira a reunião ordinária do Conselho Pedagógico. Não foi nada que não tivéssemos anunciado,
com algum fundamento, na semana passada, mas, ao fundamento faltou a oportunidade e a reunião é mesmo nesta
semana.
PRÉMIO UMA AVENTURA
A nossa aluna Cláudia Bita, do 9.ºD, venceu o primeiro prémio (ex aequo), na modalidade de desenho, do Concurso
Uma Aventura Literária 2019, proposto pelas autoras da série Uma Aventura . Mais informação sobre este concurso
em http://www.uma-aventura.pt/index.php?.
ATIVIDADES NA EB DOS CASTANHEIROS
- Na Biblioteca continua a exposição do projeto “SOS Azulejo”, enquanto ainda se respira a festa dos 30 anos que se
realizou na semana passada com a presença de pais, professores e assistentes operacionais. Ecoa ainda o concerto
com os professores Eduardo Abrantes, Carlos Lopes e José Penedo, com os alunos das turmas D e G do 5.º ano e com a
assistente operacional Maria João, no qual se cantaram músicas conhecidas com letras adaptadas à escola que estão
afixadas no jornal de parede escolar.
- A Associação de Pais da escola está a proceder à distribuição de peças de fruta junto dos alunos aquando da
realização das aulas de Educação Física com dois tempos. Esta iniciativa dos Pais procura assegurar a entrega de fruta
(principalmente, maçãs) aos alunos, pelo menos, duas vezes por semestre, estando a decorrer, agora, a última entrega
do semestre aos alunos do sexto ano.
- A Associação de Pais da Escola E.B. 2 3 dos Castanheiros celebrou, durante o passado mês de Março de 2019,
protocolos com vários centros de estudos da zona envolvente à escola. Assim, quem for sócio da Associação de Pais
terá condições vantajosas. Para mais informações ver: https://www.facebook.com/APEscoladosCastanheiros.

ATIVIDADES NA EB CESÁRIO VERDE
Esta semana, duas farmácias são protagonistas de acções de dinamização e de sensibilização para todos os nossos
alunos do Jardim de Infância e do 1.º Ciclo:
- no dia 13, sobre a importância do sono, dinamizada pela Farmácia Holon;
- no dia 15, sobre proteção solar, dinamizada pela Farmácia Universo.

ATIVIDADES NA EB FRANCISCO VIEIRA CALDAS
- Dia 13, na Casa da Cultura de Caneças, a Junta de Freguesia, em parceria com a farmácia Universo, realiza um
conjunto de sessões dirigidas aos alunos do 1º ciclo e do Jardim de Infância, sobre higiene oral;
- dia 16, pelas 12h00, na Sociedade Musical de Caneças, os alunos do 3º e 4º anos irão assistir à peça de teatro «John
and the enchanted forest», no âmbito da disciplina de Inglês.
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ATIVIDADES NA SECUNDÁRIA
- Está patente, no átrio de entrada da escola, uma exposição com trabalhos de alunos de Artes (11. E 12.º anos) a partir
do tema fragmentação de uma obra de arte. Estes trabalhos estiveram expostos na Casa da Juventude de Odivelas
entre 1 e 12 de abril;
- dia 13, as turmas CT3 e CT4 do 10.ºano deslocam-se à zona da Lourinhã observar as formações geológicas nas praias
da Consolação e de Paimogo, no âmbito de Biologia e Geologia; a visita repete-se no dia 15 para as turmas CT1 e CT2;
- na sala de professores, mantém-se a exposição de Ervas Aromáticas (a quem é dada uma nova oportunidade de
mostrar os seus aromas) e de Velas Novas realizadas pelos alunos com reutilização de sobras de velas.
DESPORTO ESCOLAR
Em modo de parabéns, as nossas meninas juvenis de basquetebol ganharam o terceiro lugar no regional de Lisboa,
tendo trazido para a escola a medalha de bronze correspondente.
Sábado, a equipa de ginástica – trampolim desloca-se ao Pavilhão Multiusos e a equipa de ténis joga, a partir das 14
horas, em Santo António dos Cavaleiros.
No pavilhão da Secundária jogam os infantis masculinos+ femininos de voleibol.

CONCERTOS DE MAIO
Numa iniciativa da Câmara de Odivelas, com o apoio funcional dos nossos alunos do curso profissional de técnico de
turismo, realiza-se no próximo dia 18, às 21h30, na Igreja Matriz de Odivelas, um concerto do Conservatório de Música
Dom Dinis - Coro Dom Dinis.

RECOLHAS PELO AMBIENTE
As coordenadoras do programa Eco-Escolas gostariam de recordar a comunidade escolar que continuam a decorrer
quatro concursos que visam sensibilizar para a necessidade de se fazer uma recolha seletiva dos resíduos sólidos
urbanos, a saber: concurso GREEN CORK (recolha de rolhas de cortiça); dois concursos SEPARA e GANHA (para
papel/papelão e para plástico e metal); concurso DEPOSITRÃO (materiais elétricos e eletrónicos).
Para além destes concursos, continuamos a recolha de tampas de garrafas de plástico que são entregues à Associação
de Paralisia Cerebral de Lisboa (APCL), Polo de Odivelas.
Colaborar nestas recolhas permite juntar utilidade e contribuir para uma sociedade mais sustentável.

CATÁLOGO ON-LINE
Depois de muitos meses em reestruturação, o catálogo geral da Rede de Bibliotecas Escolares já está disponível e,
assim, é possível consultar o catálogo da biblioteca da Secundária e descobrir o livro que anda à procura. A pesquisa
também já está mais facilitada porque uma parte importante das nossas obras encontra-se indexada, graças ao apoio
especializado de muitos professores que propuseram os assuntos de cada livro, permitindo a busca por assuntos.
Acede-se ao nosso catálogo através do blogue Leituras Acordadas (http://leiturasacordadas.blogspot.com/).

