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Assinalamos hoje, dia 25, o Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra as Mulheres, com o objetivo de exigir 
aos diversos governos dos países do mundo políticas ativas para a erradicação da violência de género e, 
especificamente, da violência contra as mulheres. Associamo-nos à iniciativa proposta pela Câmara Municipal de 
Odivelas e convidamos todas e todos a atar uma fita solidária na estrutura de rede metálica que foi colocada à entrada 
da Secundária. A ver: https://www.youtube.com/watch?v=dfnCZFRakio. 

As três escolas com biblioteca do Agrupamento vão participar no Concurso Nacional de Leitura. As obras escolhidas 
para a prova de escola, primeira fase do concurso, são: O Beijo da Palavrinha, de Danuta Wojciechowska e Mia Couto, 
no 1.º ciclo, História de um gato e de um rato que se tornaram amigos, de Luis Sepúlveda, no 2.º ciclo, O fantasma dos 
Canterville, de Oscar Wilde, no 3.º ciclo, e Fala-lhes de Batalhas, de Reis e de Elefantes, de Mathias Enard, no 
Secundário. A prova na EB Artur Alves Cardoso está prevista para o dia 13 de dezembro, as da Secundária realizam-se 
no dia 7 de janeiro (atenção que é no segundo dia depois das férias de Natal) e as inscrições podem ser feitas até dia 
13 de dezembro na biblioteca. Contamos com a publicidade criativa dos professores junto dos seus alunos de modo a 
mobilizá-los para esta atividade.  

Começa esta segunda-feira a decoração de Natal da Secundária da responsabilidade das turmas de Comunicação -
Marketing e Vendas. Além do gosto que esta atividade dá, os alunos aplicarão estratégias e técnicas criativas  de 
sensibilização para esta época. Neste propósito, os alunos irão aplicar técnicas de vitrinismo na decoração da montra 
da secretaria e da papelaria. 
Natal Solidário é outra atividade destas turmas dos cursos profissionais que decorre a partir da próxima segunda-feira. 
Esta atividade traduz-se numa campanha de solidariedade para a recolha de géneros alimentícios, roupas e brinquedos 
para as famílias mais carenciadas dos alunos da nossa escola.  

Esta semana decorre na EB dos Castanheiros o Concurso Literacia 3D. Os alunos realizam provas  de Matemática (5º 
ano), Ciências (6º ano) e Leitura (7º ano).  

No dia 26, a turma do jardim de infância da EB Professora Maria Costa vai assistir à Hora do Conto, no Pólo de Caneças 
da Biblioteca Municipal. 

No dia 28,  os alunos das turmas dos cursos profissionais de Técnico de Vendas e de Comunicação e Mrketing (10º CM, 
11º V e 12º V) assistirão a uma palestra subordinada ao tema "A comunicação persuasiva" proferida pela Dra. Vanessa 
Oliveira do Departamento de Relações Públicas  da organização Partilha Fundamental 

(http://www.partilhafundamental.com/) que visa a promoção, comercialização e divulgação de produtos.  

No próximo sábado, dia 30, a Secundária irá ser a anfitriã da realização do 1º encontro de MULTIATIVIDADES. Irão 
estar presentes  várias dezenas de alunos em representação de 6 escolas do distrito de Lisboa. Os alunos, organizados 
por equipas, terão oportunidade de realizar diversos jogos/desafios de dinâmica de equipa, bem como várias 
Atividades de Exploração da Natureza (Slide, Rapel; Escalada, Orientação, Tiro com Arco e Paralelas).   

Na biblioteca dos Castanheiros está patente a exposição "Áreas protegidas de Portugal" com trabalhos realizados nas 
aulas de Ciências da Natureza.  
Na biblioteca da Secundária, trabalhos de alunos de Artes Visuais comemoram o dia da Filosofia.  
No átrio da Secundária, trabalhos de alunos do 8.ºano evocam o Dia Nacional da Cultura Científica. 
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