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Hoje, segunda-feira, dia 13, pelas 14h30, um grupo de idosos do Centro Paroquial da Ramada vem à escola das Fontes 
ouvir os alunos cantar as janeiras. 
Na EB das Fontes de Caneças, durante o mês de janeiro, os alunos do primeiro ciclo terão sessões de sensibilização por 
parte da proteção civil relativamente a acidentes domésticos, planos de emergência e perigos em espaços públicos. 
Os alunos mais velhos, do 3º e do 4º ano, terão também ações de rua sobre prevenção rodoviária.  
À entrada da escola encontra-se a árvore do «obrigado», construída para assinalar o dia do obrigado (que se 
comemora a 11 de janeiro), árvore construída com mensagens escritas e desenhadas em folhas pelos alunos.  
 

Nos dias 17 e 21, os alunos do primeiro ciclo desenvolverão atividades no âmbito do Kid Fun– Educação para Valores: 
«um projeto da Fundação Benfica que visa apoiar a escola e a família na educação das crianças, ao nível do Saber Ser, 
motivando-as à descoberta e aprofundamento dos valores fundamentais de conduta e vida em sociedade». 

Nesta e na próxima semana, a PSP dinamiza sessões subordinadas ao tema "Sim à Diferença" destinadas aos alunos do 
7ºano. 

Durante esta semana, a Associação de Pais da Escola dos Castanheiros volta a promover a entrega de fruta nas aulas 
de Educação Física. Dizem-nos que para o ano novo bem começar nada como da nossa alimentação cuidar! Com esta 
atividade a Associação de Pais procura incentivar os bons hábitos de alimentação saudável. 

No dia 15, pelas 15h00, realizar-se-á a 1ª eliminatória da 2ª edição das Olimpíadas da Geografia, uma  iniciativa da 
Associação Portuguesa de Geógrafos e da Associação de Professores de Geografia. Nesta eliminatória participam dez 
alunos da Secundária das turmas LH1, SE1 e SE2 do 10.º ano, T e SE1 do 11.º, e LH1 e SE1 do 12.º ano. 

Esta semana vamos receber outras escolas no pavilhão da Secundária: em basquetebol infantis, na tarde do dia 15, e 
em desportos gímnicos, no sábado, dia 18. Também no dia 18, as nossas equipas de voleibol iniciados femininos, ténis 
de mesa e de ténis deslocam-se, respetivamente, a Santo António de Cavaleiros, Loures e à Quinta das Flores, também 
em Santo António de Cavaleiros.  

E os alunos do 12.ºT que não foram à Índia lá vão em viagem a partir de quinta-feira. A base vai ser em Nice. Daí 
partirão em visita até ao Mónaco, Antibes, Cannes ou Génova. 

Vamos comemorar o dia do voleibol, modalidade em que as equipas da escola dão cartas, no dia 21. As inscrições 
terminam na próxima quinta-feira, dia 16. 
 

Na Biblioteca da Escola Básica dos Castanheiros decorre uma exposição com trabalhos dos alunos do 6º ano, 
subordinado ao tema "Portugal do século XVIII ao século XIX",  realizados em História e Geografia de Portugal. 
No átrio principal da Secundária, expõem-se os trabalhos em têxteis que os alunos de Artes do 12.ºano realizaram no 
âmbito da disciplina de Oficina de Artes.  
Na Biblioteca da Secundária expõem-se trabalhos realizados nas disciplinas de Oficina de Comunicação e Expressão e 
Português do 9.ºano. Sob o tema "Iluminuras e ressignificados", os alunos realizaram verbetes poéticos e letras 
capitulares referentes a diversas palavras. A exposição decorrerá até ao final do semestre, sendo apresentados 
rotativamente os trabalhos de todas as turmas do 9.º ano. Esta semana apresentam-se trabalhos das turmas A e B. 
 

NOTÍCIAS DA EB DAS FONTES DE CANEÇAS 

EB CESÁRIO VERDE: KID FUN 

CASTANHEIROS E A DIFERENÇA 

FRUTA NOS CASTANHEIROS 

OLIMPÍADAS DA GEOGRAFIA 

DESPORTO ESCOLAR 

TURISMO EM VIAGEM 

DIA DO VOLEIBOL 

EXPOSIÇÕES NO AGRUPAMENTO 

mailto:emprogresso@aecanecas.com


                Em Progresso 16                       2019-2020 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

No âmbito do Concurso "Separa e Ganha", recolhemos na passada semana o equivalente a 15 sacos de embalagens. 
Solicita-se a colaboração de todos nesta recolha e também na recolha do papel. A recolha é feita às quartas-feiras. 
A Escola Básica de Castanheiros já está na rede social "Instagram", com o nome ESCOLACASTANHEIROS.CANEÇAS. 
 

 Está aberto o o Concurso Nacional Direitos das crianças em cidadania e igualdade - Os Direitos da Criança em Pop-Up: 
O concurso está dividido em quatro escalões, sendo que cada um corresponde a um ciclo de ensino: 1.º, 2.º, 3.º ciclo e 
secundário. As propostas são coletivas (projetos de turma) e a data limite para entrega em mão ou envio dos trabalhos 
a concurso é 30 de abril de 2020". Mais informação em http://www.rbe.mec.pt/np4/2462.html. 
 

Continua, durante este mês de janeiro, a campanha promovida pela Amnistia Internacional por ocasião do dia 
internacional dos direitos humanos. Apelamos por Sarah Mardini e Seán Binder, José Adrián, Marinel Sumook Ubaldo, 
Magai Matiop Ngong, Yasaman Aryani e Monireh Arabshani, os jovens que foram os exemplos escolhidos para esta 
iniciativa. A proposta é que leiam as histórias de vida que acompanham aqueles nomes e que assinem as cartas, este 
ano online, a partir do site https://www.amnistia.pt/maratona/, a pedir justiça. Ao assinar as cartas não se esqueçam 
de indicar o código da Secundária: PWR7. Ainda vale a pena. 
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