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Nesta e na próxima semana os encarregados de educação da Secundária e dos Castanheiros são convidados a 
comparecer a uma reunião com o diretor da turma dos seus educandos. A finalidade destas reuniões é a de dar 
informações sobre a organização do ano letivo e a eleição do representante dos Pais e encarregados de educação de 
cada turma.  

Hoje, segunda-feira, dia 7, das 10h05 até às 11h35 e das 12h00 às 13H20, temos a presença, no pequeno auditório, da 
jovem autora Inês Mota Batista que apresentará o seu livro Permite-te Viver. As sessões integram-se no âmbito da 
disciplina de Psicologia do 12.º ano e abordarão, entre outros assuntos, a questão da ansiedade e os modos de lidar 
com ela a partir da experiência pessoal da Autora. O livro pode ser adquirido neste dia. 

No dia 10 vamos comemorar o Dia da Saúde Mental, com a presença da enfermeira Alexandra da Saúde Escolar e com 
a presença da psicóloga do Centro de Saúde. Todos os alunos, incluindo os do Jardim de Infância, vão participar com 
diferentes atividades.  

Com o objetivo de celebrar o Dia Mundial da Alimentação (16 de outubro), a Associação de Pais da Escola EB 23 dos 

Castanheiros promove esta semana, depois da aula de Educação Física, uma entrega de fruta aos alunos. Com esta 

atividade procura-se incentivar os bons hábitos de alimentação saudável. 

Desde o ano passado que o Às Avessas, jornal da Secundária, tem uma redação constituída por alunos. Queremos 

continuar o trabalho este ano, acrescentar-lhe uma nova dimensão, também com notícias mais imediatas no 

Instagram (@avessascanecas), mas precisamos de gente interessada em participar neste projeto. O grupo do jornal 

reúne-se às quartas-feiras, às 13h20, na biblioteca. Apareçam! 

Na Secundária: 
 - concluem-se as apresentações aos novos alunos do 8.º e do 10.º ano;  
 - termina no dia 9 a exposição de obras sugeridas para leitura no programa de Português para o 10.º ano. Os alunos 
que se inscreveram poderão levar para casa já nesse dia o livro solicitado. 
Na EB dos Castanheiros: 
- continua a exposição de trabalhos realizados pelos alunos do 2º ciclo alusivos à comemoração do Dia Internacional 
das Línguas.  
 

A Rede das Bibliotecas Escolares, em parceria com outras instituições, lança um concurso para trabalhos que 
«relacionem o uso dos media e o atual problema da desinformação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
n.º 5 (Igualdade de Género), n.º 13 (Ação Climática) ou n.º 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), a saber, que 
relacionem os media e a desinformação com problemas de igualdade/ violência de género, questões ambientais ou 
formas várias do designado discurso de ódio». Os trabalhos dos alunos devem ter o máximo de três minutos e podem 
ser em formato vídeo ou áudio. Regulamento e mais informações em http://www.rbe.mec.pt/np4/2381.html 

Estamos no mês internacional das bibliotecas escolares. O tema proposto pela IASL (International School Library 
Month) reflete muito do que constitui o trabalho das bibliotecas como se sugere pelo lema: Vamos imaginar… 

REUNIÕES COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

PERMITE-TE VIVER (SEM ANSIEDADE) NA SECUNDÁRIA 

SAÚDE MENTAL NA EB PROFESSORA MARIA COSTA 

ENTREGA DE FRUTA NA EB DOS CASTANHEIROS 

ÀS AVESSAS: PARTICIPAR NO JORNAL DA ESCOLA 

NAS BIBLIOTECAS 

MEDI@ÇÃO 2020 

VAMOS IMAGINAR 
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