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Adiado por causa do mau tempo, o corta-mato do Agrupamento de Escolas de Caneças realiza-se na Secundária, terça-
feira, dia 3, entre as 10h00 e as 13h00, com a participação de alunos da Secundária e da EB dos Castanheiros. 

  

A partir de hoje, promovida pelos cursos do ensino profissional de Vendas e de Comunicação, Marketing, Relações 
Públicas e Publicidade, decorre, na Secundária, uma campanha de solidariedade para a recolha de géneros 
alimentícios, roupas e brinquedos para as famílias mais carenciadas dos alunos da nossa escola.  
Também na EB dos Castanheiros, a Associação de Pais vai uma vez mais juntar-se à iniciativa PAIS NATAIS SOLIDÁRIOS, 
promovida pela APEE da EB António Gedeão, que tem como objetivo a recolha de brinquedos e bens essenciais para 
posterior entrega. 
Este ano (11ª edição) serão organizados cabazes dirigidos especificamente às famílias carenciadas do nosso concelho, 
pelo que a Associação de Pais apela à participação de todos:  a partir do dia 4 e até ao dia 13 de dezembro, poderão 
entregar, no Bloco A da EB dos Castanheiros, brinquedos, novos ou usados (mas que estejam em boas condições), 
livros e bens essenciais (de desgaste rápido, farmácia, higiene e alimentação). 
 

As turmas do 9.º e do 10.º ano estão a assistir, durante estas semanas a sessões promovidas pelo Programa de 
cidadania participativa organizado pela Divisão de Projetos Educativos, Igualdade e Cidadania da Câmara Municipal de 
Odivelas. 
 

A Barca do Inferno começa a ser estudada pelos alunos do 9.º ano e a biblioteca da Secundária propõe uma visita à 
exposição de obras de e sobre Gil Vicente que temos no nosso fundo documental. Ainda a propósito da Barca do 
Inferno, decorrem, durante esta semana e o princípio da próxima, sessões de introdução ao estudo do auto destinadas 
às turmas do 9.º ano, organizadas pela biblioteca e pelas professoras de Português. 

Durante esta semana, entre as 9h às 16h, realiza-se na biblioteca dos Castanheiros, a Feira do Livro, aberta a toda a 
comunidade escolar.   
Também na biblioteca está patente a exposição “Texto institucional” com trabalhos dos alunos do 6.ºD, no âmbito da 
disciplina de Oficina Criativa Experimental. 
 

Dia 3, os alunos do 6.º ano deslocam-se em visita de estudo ao  MARL (Mercado Abastecedor da Região de Lisboa), no 
âmbito da disciplina de Ciências da Natureza. 
 

No dia 6, o 3.º A da EB Cesário Verde desloca-se à Biblioteca D. Dinis - Polo de Caneças, para assistir à Hora do Conto 
"O Feitiço das Histórias". 
 

No sábado dia 7, jogamos e praticamos fora: a equipa de voleibol (iniciados femininos) desloca-se à Escola Humberto 
Delgado, em Stº António dos Cavaleiros,  e a das atividades expressivas (Danças) à Secundária do Forte da Casa. 
Seguramente, mais uma vez, o nosso Agrupamento vai estar bem representado. 
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No âmbito  do Programa de Educação e Sensibilização Ambiental, a EB dos Castanheiros, sendo uma Eco Escola, está a 
participar no concurso “Separa e Ganha”, em parceria com a Câmara Municipal de Odivelas. A ideia da Associação de 
Pais é solicitar a colaboração de todos para a recolha de embalagens e de papel/cartão, que poderão ser entregues na 
escola, todas as quartas-feiras, deixando os resíduos devidamente acondicionados, nos caixotes existentes para o 
efeito, junto ao portão de entrada. 
 

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. 

RECICLAR NOS CASTANHEIROS 

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA: ABERTAS AS INSCRIÇÕES  


