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Termina no próximo dia 31, a nomeação individual do livro que os alunos mais gostam, uma iniciativa da Visão Júnior 
aberta a todos os alunos, do 1.º ciclo ao secundário. A nomeação com o título do livro é feita através do 
preenchimento do formulário disponível em https://bit.ly/2NovekP.  

Na próxima quarta-feira, dia 30, a partir das 9h00 decorre o dia do Futsal para as turmas do 8.º e do 9.º ano.  
Aceitam-se árbitros para os jogos e esperam-se bons jogos e bom desportivismo. 

Durante esta semana, os alunos do 1ºA e do 2ºA da Escola Básica Artur Alves Cardoso visitam o Jardim Zoológico numa 
visita de estudo. 

No próximo dia 31, as turmas do 11.º T, 11.º V e 12.º V, no âmbito de Área de Integração, realizarão uma atividade 
letiva em contexto profissional a decorrer na Assembleia da República, estando prevista uma visita guiada à casa da 
democracia e assistência de sessão plenária, com o objetivo de os alunos participantes compreenderem a importância 
do local; conhecerem o Parlamento como órgão de soberania representativo de todos os cidadãos portugueses; 
consolidarem conteúdos programáticos relacionados com a atividade parlamentar; reconhecerem a comunicação 
como processo de influência, entre outros. 

Para celebrar o Día de Muertos, festividade que se comemora nos dias 1 e 2 de novembro, os alunos de Espanhol do 
10º ano vão participar num concurso de Catrinas (representação do esqueleto de uma senhora da alta sociedade na 
cultura popular mexicana). Os professores estão convidados a votarem na sua Catrina preferida. Esta atividade tem 
como objetivo conseguir a participação ativa dos alunos, promover a criatividade artística e divulgar a original tradição 
hispano-americana desta época. 

Na Biblioteca da Escola dos Castanheiros decorre a Exposição "Rosa dos Ventos" elaborados pelos alunos do 2º ciclo, 
atividade do Departamento de História e Geografia de Portugal. 
Também na biblioteca se festeja o Halloween com cartazes e desenhos pintados pelos alunos que a frequentam.  

Na Secundária, dia 31, à noite, vamos ter uma atividade no âmbito da formação vivenciada referente ao Dia das 

Bruxas, Halloween - “Trick or Treat?”. Formandos e formadores dos cursos EFA  devem trazer um contributo (doce ou 

salgado) para a degustação e, se possível, à base de abóbora.   

Comemora-se durante este ano o centenário do escritor Jorge de Sena. Da mesma idade que Sophia, à poeta lhe 

dedica este poema, em 1950: 

Filhos e versos, como os dás ao mundo? 

Como na praia te conversam sombras de corais? 

Como de angústia anoitecer profundo? 

Como quem se reparte? 

Como quem pode matar-te? 

Ou como quem a ti não volta mais? 

(in Poesia III, Lisboa: Edições 70, 1989) 

Neste dia 28, dia nacional das bibliotecas escolares, apresentamos, na biblioteca da Secundária, uma exposição das 

obras de Jorge de Sena existentes no nosso fundo documental - um convite para conhecer o autor de Sinais de Fogo. 

MIÚDOS A VOTOS – ÚLTIMOS DIAS 

DIA DO FUTSAL 

VISITA AO ZOO 

VISITA À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

À PROCURA DA MELHOR CATRINA 

VENTOS E BRUXAS NOS CASTANHEIROS 

ELAS ANDAM POR AÍ 

JORGE DE SENA – 100 ANOS 
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