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Pautas afixadas, classificações enviadas, o resultado do trabalho do primeiro semestre está aí. Agora, os pais e 
encarregados de educação são convidados a comparecerem na escola para, em encontros individuais com os diretores 
de turma, tomarem conhecimento da avaliação dos seus educandos realizada pelos conselhos das turmas. Em muitos 
casos, estas reuniões são importantes para conjugar estratégias de atuação comuns na procura de um amplo sucesso 
escolar dos nossos alunos.  

Amanhã, dia 4, pelas 14h30, na biblioteca municipal Dom Dinis, decorre a fase municipal do Concurso Nacional de 
Leitura. Os representantes dos quatro ciclos do Agrupamento vão estar presentes nesta final que irá escolher os 
representantes do concelho na fase intermunicipal da área metropolitana de Lisboa. 

Nos dias 3 e 7, o Lions Clube de Odivelas vem à escola com o objetivo de dinamizar uma ação gratuita de rastreio da 
saúde da visão na escola. 
Entretanto, no dia 4, a Escola Segura vai dinamizar uma sessão sobre o cyberbullying, para os alunos da turma AAC3A. 

E nos dias 4 e 7, as turmas CV2A e CV1A, deslocar-se-ão à biblioteca D. Dinis - Polo de Caneças, para assistir 
à hora do conto "O Feitiço das Histórias". 

Vamos lá a ver se a pausa letiva não vai prejudicar a capacidade competitiva das nossas equipas, que vão jogar esta 
semana. Jogam fora as iniciadas de basquetebol, já no dia 4, à tarde, no Catujal; no sábado, ainda em basquetebol, os 
juvenis rapazes jogam na Secundária da Ramada, a equipa de NBA Jr. vai a Lisboa, jogar no Colégio do Sagrado Coração 
de Maria e a equipa de Danças desloca-se a Alhandra, à Escola Soeiro Pereira Gomes.  
A equipa de infantis, rapazes e raparigas, de voleibol,  joga sábado no nosso pavilhão e aceita o apoio de Pais e colegas. 

Já estão apurados os representantes da EB dos Castanheiros para a fase distrital do Campeonato Nacional de 
LITERACIA 3Di: em Matemática, José Antunes (do 5ºD), em Ciência, Tiago Pereira e Beatriz Silva (do 6ºC) e João Pisco 
(do 6ºG), em Leitura, Ana Sofia Domingues (do 7ºD).   
 

Passou para esta semana, o lançamento jornal da Secundária, Às Avessas. O dossiê especial deste número percorre 
uma área psi, refletindo sobre o tema da depressão e da ansiedade, nomeadamente entre os jovens. A redação que 
define os temas, faz as entrevistas e escreve os artigos continua a ser constituída por alunos, com o apoio de dois 
professores. Já agora, a redação reúne às quartas pelo almoço e novos alunos são bem-vindos. 

Na biblioteca dos Castanheiros continua a exposição "Portugal do Século XVIII e XIX", com trabalhos dos alunos do 6º 
ano realizados na disciplina de História e Geografia de Portugal. 
Na biblioteca da Secundária continuam os 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. Esta semana apresentam-se trabalhos das turmas E,F, G e H. 

O catálogo do fundo documental da biblioteca da Secundária pode ser consultado a partir da página da biblioteca do 
site do Agrupamento (http://www.aecanecas.com/). O catálogo está em permanente atualização, nomeadamente a 
parte da pesquisa por assunto, tornando-se, assim, um importante auxiliar de estudo.    
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