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No São Martinho, castanhas e vinho. Deixando para outros lugares a parte do vinho, temos castanhas, com o assador a 
ir às escolas, hoje, dia 11, da parte da manhã, na Escola Básica Artur Alves Cardoso e, à tarde, na EB Professora Maria 
Costa, cujos alunos desenvolverão atividades dento das salas pela manhã. Na EB Fontes de Caneças, o magusto com o 
respetivo assador será no dia 12.  
Na EB Cesário Verde, numa colaboração da Associação de Pais, serão os pais de alguns alunos quem tratará, hoje, do 
assunto da assadura com castanhas para todos.  
Aproveitando, ainda, o facto de se assinalar esta semana, a Semana da Diabetes, os alunos da EB Artur Alves Cardoso 
poderão acompanhar as castanhas assadas com água aromatizada com fruta, em substituição das bebidas açucaradas, 
que consomem com alguma regularidade e que não fazem bem algum.  
Também, associando o São Martinho aos bons hábitos de alimentação saudável, a Associação de Pais da Escola dos 
Castanheiros promove esta semana a entrega de fruta aos alunos depois das aulas de Educação Física.  
 

Nos próximos dias 15 e 18 as aulas interrompem-se na Secundária e na EB dos Castanheiros para se realizarem 
reuniões de avaliação intercalar. Momento particularmente importante, nesta primeira metade do semestre, para se 
avaliarem processos, identificarem-se problemas, e para recolher informação sobre como se está a desenvolver a 
aprendizagem dos alunos e a proceder, se for caso para isso, a novas estratégias e a mudanças de atitude. Escusado 
será dizer como é importante pais e alunos estarem a par dessa informação.  
 

No dia 15, às 11h15, e com a duração de um minuto, acompanhando uma iniciativa nacional, realizamos nas escolas do 
1.º ciclo um exercício de prevenção do risco sísmico: à hora exata toda a população escolar deverá realizar os 3 
gestos: Baixar, Proteger e Aguardar.  
Entretanto, na EB Cesário Verde, iremos dar continuidade às ações de sensibilização dinamizadas pela Proteção Civil 
para as turmas CV3A, CV3B e CV3C. 
 

Ao longo desta semana, os alunos do sétimo ano vão assistir a uma palestra promovida pela PSP subordinada à 

temática da Segurança Rodoviária.  

 

As turmas dos cursos profissionais de Comércio e Marketing do 10ºano e de técnico de vendas do 11º e do 12º 
deslocam-se ao Correio da Manhã, no dia 12. Esta atividade letiva em contexto profissional tem como objetivo permitir 
aos alunos o contacto direto com o funcionamento de uma redação e com o processo de produção de um jornal. 
 

Ao longo da próxima quarta-feira, dia 13, os alunos do 10.º ano de Línguas e Humanidades e de Ciências 
Sócioeconómicas e do 11.º do curso de Turismo vão participar, na biblioteca da Secundária, numa ação de formação 
sobre a Pordata orientada por uma formadora da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a instituição que gere aquela 
importante base de dados. A Pordata tem sido um apoio à investigação dos nossos alunos e tem proporcionado 
trabalhos de excelência como os que se podem consultar no nosso blogue http://leiturasacordadas.blogspot.com/. 
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 O dia do atletismo (uma festa que junta todas as escolas do Agrupamento) realiza-se na Secundária, na próxima 
quinta-feira, com corta-mato às 10h00 e prova de velocidade às 15h00. As inscrições terminam hoje, segunda-feira.  

Além do Concurso Nacional de Leitura, no qual todas as escolas com biblioteca escolar do agrupamento participarão, 
alertamos os professores para os concursos que o Plano Nacional de Leitura disponibiliza em 
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/lancamentos2020.html, dos quais destacamos, desde já, o concurso Faça lá um 
poema, a que podem participar alunos a partir do 2.º ciclo. 

O grupo de teatro da Secundária já está a ensaiar no auditório da Secundária, às quartas-feiras, das 14h30 às 16h10. 
Aceitamos voluntários para participar neste grupo seja como atores seja como elementos de apoio aos espetáculos a 
realizar. O perfil que os alunos devem ter à saída do 12.ºano passa também pela sua participação em atividades não 
curriculares onde, por exemplo, possam fazer uso da sua criatividade e de exploração de recursos ou fomentar 
vivências diferenciadas que permitam o aprofundamento da criação dramática, entre outros objetivos deste grupo. 

- Na biblioteca da Escola dos Castanheiros está patente a exposição "Dia Nacional do Mar" com trabalhos elaborados 
pelos alunos do 2º ciclo em Oficina Criativa Experimental. 
- No átrio exterior da biblioteca da Secundária continuam as construções poéticas, instalações dos alunos do 9.ºano 
realizadas o ano passado em Oficina de Comunicação e Expressão; à entrada expõem-se trabalhos sobre o Halloween, 
realizados por alunos de Inglês. 
- Na biblioteca da Secundária continua a exposição de obras de Jorge de Sena pertencentes no nosso fundo 
documental. 

Promovido pela Divisão de Projetos Educativos, Igualdade e Cidadania da Câmara de Odivelas e destinada à 
comunidade educativa do concelho decorre no próximo dia 13, a partir das 15h30, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, 
a conferência As novas tecnologias como fator de inclusão na educação. Esta iniciativa, inserida no ciclo de 
conferências Novos Rumos, Novos Desafios na Educação visa «promover a reflexão e o debate em torno das alterações 
decorrentes do Decreto-Lei n.º 54/2018 – Educação Inclusiva, com especial enfoque no papel das novas tecnologias de 
informação».  

A experiência do projeto Começar mais cedo, desenvolvido pela disciplina de Educação Física no Agrupamento, foi 
tema da comunicação «Processos de coadjuvação de Educação Física no 1.º ciclo», apresentada por Raquel Santos ao 
Congresso Nacional de Educação Física, realizado na passada semana. Raquel Santos foi, no ano passado, nossa 
estagiária naquela disciplina. 
 

É já na próxima semana que se iniciam as competições do desporto escolar deste ano letivo. Quarta-feira, dia 20, 
vamos ter no nosso pavilhão jogos de basquetebol juvenis femininos, com jogos entre a equipa da nossa escola e as 
das secundárias do Forte da Casa e Jorge Peixinho, da CD Setúbal. 
 

Depois de uma votação renhida, o grupo de Espanhol conseguiu apurar os resultados das melhores caveiras realizadas 
para a comemoração do Dia dos Mortos que estiveram expostas no átrio da Secundária: Carolina Ferreira, do 10º LH2, 
ficou em primeiro lugar (caveira nº 21); o segundo lugar (caveira nº 20) foi para Carlos Ferreira, do 10º LH1, e o 
terceiro lugar (caveira nº 42) para Inês Emídio, do 10º LH2. Parabéns aos felizes contemplados, que serão 
presenteados em breve com alguns prémios. Os professores de Espanhol agradecem também a todos os alunos que 
participaram e que demonstraram o seu empenho e talento. Os trabalhos premiados estão expostos na biblioteca. 
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