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SAI ÀS SEGUNDAS

PROVAS DE AFERIÇÃO EXTERNA: EDUCAÇÃO FÍSICA DO 5.ºANO
Durante esta semana, os alunos do 5.º ano realizarão a prova de aferição de Educação Física na Escola dos
Castanheiros, no horário predefinido.
DIA 24: DAR SANGUE
Na biblioteca da Secundária, entre as 09h00 e as 13h00, os alunos do curso profissional de Apoio à Infância, em
parceria com o curso profissional de Auxiliar de Saúde, vão realizar uma recolha de sangue organizada pelo Instituto
Português do Sangue e da Transplantação. Dos 18 aos 65 anos, todos os que reúnam as condições necessárias estão
convidados a participar. Informação em http://ipst.pt/ . Gestos simples que salvam vidas!
DIA 24: PELO AMBIENTE
Sexta-feira é dia de greve estudantil mundial pelo ambiente. É provável que alguns alunos da Secundária faltem às
aulas e se desloquem à manifestação que se inicia no Marquês de Pombal, às 10h00, respondendo à convocatória do
movimento FridaysforFuture, iniciado pela jovem ativista sueca Greta Thunberg.
ATIVIDADES NA EB ARTUR ALVES CARDOSO
No dia 24 de maio, no período da manhã, a biblioteca receberá a visita da escritora Maria Francisca Macedo, que
dinamizará atividades no âmbito da literacia e das ciências experimentais.
ATIVIDADES NA EB DOS CASTANHEIROS
Na biblioteca, expõem-se trabalhos dos alunos de Educação Tecnológica do 6.º ano, sobre o tema “Eu quero ser ...” .
ATIVIDADES NA EB CESÁRIO VERDE
– No dia 24, a sala 2 do pré-escolar deslocar-se-á, em visita de estudo, ao Museu de Stº. António;
– também no dia 24, os alunos do 1º ciclo irão participar no projeto “KidFun – Educação para Valores” da Fundação
Benfica que visa apoiar a Escola e a Família na educação das crianças, ao nível do Saber Ser, motivando-as à descoberta
e aprofundamento dos valores fundamentais de conduta e vida em sociedade.
ATIVIDADES NA SECUNDÁRIA
– Até ao final deste mês estará patente, no átrio da biblioteca, uma exposição de maquetes realizadas pelos alunos do
8.º ano. Sob o tema “O Espaço Urbano e o Espaço Rural – conhecer e construir”, esta exposição de caráter
interdisciplinar pretende representar diversos tipos de ocupação do território, áreas de atividade, tipos de arquitetura
e exemplos do património construído, bem como questões de caráter ambiental identificadas e recolhidas pelos
alunos, numa atividade de campo que ocorreu na vila de Caneças e no seu espaço envolvente.
– Na biblioteca, apresentamos a exposição Entre os textos e o real – obras e documentos do nosso fundo documental
que se relacionam com a obra O ano da morte de Ricardo Reis de José Saramago.
– Dia 20, os alunos das turmas do 10º e do 11º ano do curso profissional de Apoio à Infância visitam o polo do Lumiar
da VALORSUL, no âmbito do programa Eco-Escolas, com o objetivo de sensibilizar para a recolha seletiva de materiais.
Ainda nesta visita, cinco alunos do 11.ºLH2 irão recolher dados sobre a «viagem de uma garrafa de plástico do
consumidor à reciclagem».
– Na biblioteca, os alunos de Artes expõem objetos criados a partir de plásticos, refletindo sobre o abandono dos
plásticos nos mares.
– Dia 22, realiza-se uma palestra, pela psicóloga Ana Ribeiro, destinada aos alunos do 10º e do 11º ano do curso
profissional de Apoio à Infância, sobre «comunicação e desempenho na interação com as crianças e encarregados de
educação», assim como sobre a importância do perfil pró-atividade em contexto de trabalho.
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DESPORTO ESCOLAR
Quarta-feira, dia 24, o grupo de escalada desloca-se ao Vale do Silêncio, nos Olivais.

PATRIMÓNIO EM EXPOSIÇÃO
Dia 23, pelas 18h30, inaugura na Casa da Cultura de Caneças a exposição Olhares sobre o Património. A exposição de
artesãos e artistas integra trabalhos inspirados no património cultural de Caneças e é promovida pela Associação de
Amigos de Caneças. A exposição estará patente ao público até ao dia 4 de junho, no seguinte horário:
de segunda a sábado: das 16h às 19h; domingos: das 10h30 às 12h30.
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 24, às 21h30, na Igreja paroquial da Sagrada Família, Pontinha, o último dos
concertos de Maio, desta vez com a orquestra dos sopros do Conservatório de Música Dom Dinis.

RECOLHAS PELO AMBIENTE
Até ao final do ano, o programa Eco-Escolas está a recolher para que os resíduos tenham um bom fim.
Recolhemos: rolhas de cortiça; papel/papelão; plástico e metal; materiais elétricos e eletrónicos; tampas de garrafas
de plástico (a serem entregues à Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa (APCL), Polo de Odivelas).

