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Participámos com alunos dos quatro ciclos do nosso agrupamento: a Mara e a Leonor, da EB Artur Alves Cardoso, a 
Diana e a Matilde, da EB dos Castanheiros, a Maria Inês e o João Pedro (do 9.º ano) e a Bruna e a Joana (do 12.º ano) 
da Secundária de Caneças na fase concelhia do Concurso Nacional de Leitura que se realizou no passado dia 4, na 
Biblioteca Municipal Dom Dinis. Os três melhores classificados de cada ciclo apuravam-se para a final intermunicipal de 
Lisboa (que se realizará em Loures, no dia 15 de abril) como representantes do concelho de Odivelas. O João, a Inês 
(pelo 3.º ciclo) e a Joana (pelo secundário) foram apurados e estarão em Loures a representar o nosso concelho. 
Estamos de parabéns por todos os que participaram e estamos contentes. Porque temos gente que lê, que gosta de 
ler, e que lê bem. 
A leitura continua! 

Durante esta semana as turmas dos cursos profissionais de Comércio e Marketing e de Vendas (10.º CM e 11.º V) vão 
estar envolvidas em diversas atividades que procuram estudar a importância da imagem para a sua profissão. 
Assim, no dia 10, os alunos das turmas referidas visitarão as instalações da RTP, onde lhes será dado a conhecer um 
pouco sobre o mundo da televisão; no dia 11, os alunos do 10ºCM participarão num workshop sobre "Novas 
Tecnologias de Informação e Comunicação" no Auditório do Pavilhão Multiusos de Odivelas e, no dia 13, ambas as 
turmas participam num workshop sobre "Cuidados com a Imagem", cujo objetivo é consciencializar os alunos para a 
importância de uma boa imagem pessoal como forma de marketing pessoal. Dia 14, é tempo de aplicação da matéria 
dada, e os alunos do 10º CM e 11º V estarão envolvidos na comemoração do Dia dos Namorados com a criação de 
uma banca onde irão vender bolos e doces, aplicando diversas técnicas de marketing. 

Também durante esta semana, 85 alunos do nosso Agrupamento participam em competições do Desporto Escolar. A 
saber: no dia 11, os juvenis de futsal jogam em casa a partir das 18h30 e, no dia 15, é a vez dos infantis da NBA jr 
alinhar para a  2ª jornada, no nosso pavilhão, a partir das 9h00. Jogam fora, no dia 12, a equipa de futsal infantis dos 
Castanheiros, que se desloca à Arroja, os iniciados de futsal, que vão à Pedro Alexandrino e a equipa de ténis de mesa, 
a Loures. Já no sábado, dia 15, os iniciados femininos de voleibol vão à Arroja de manhã e a equipa de ténis joga na 
Quinta das Flores, em Stº António dos Cavaleiros, das 14 às 17h00. 

Semana dedicada à literatura, diversos escritores vêm à escola apresentar os seus livros:  
– no dia 11, Marta Coelho apresenta o seu livro "Não tenhas Medo",  às turmas MCJI e MC1A; 
– no dia 12, João Ferreira Oliveira apresenta o seu livro "Monterrosso" às turmas MC2A e MC2B; 
– no dia 13, Margarida Teixeira apresenta o livro "Quando a Mãe era Pequena" às turmas MC3A e MC4A. 
Para lá das letras, a música também terá o seu grande momento com a presença, no dia 12, da Orquestra Maestrinho, 
que vem à escola dar as boas vindas a este segundo semestre com a apresentação de um concerto para todos os 
nossos alunos.  
 

Dia 10, os alunos do curso profissional de Apoio à Infância,  deslocar-se-ão ao Teatro Politeama, para assistir ao 
Musical A Rainha do Gelo. O contacto com o espetáculo promove o desenvolvimento da imaginação, do 
pensamento  e da sensibilidade estética. O espetáculo no mundo da criança promove a oportunidade de esta, através 
do faz de conta,  descobrir o mundo que a rodeia; descobrir-se a si e aprender a regular as suas emoções. Nesta 
perspetiva, a visita de estudo tem como objetivo sensibilizar os alunos para a importância do espetáculo no mundo da 
criança. 

Nos dias 10, 14 e 17, o Lions Clube de Odivelas vem à escola com o objetivo de dinamizar uma ação gratuita de rastreio 
da saúde da visão na escola. 

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA: ESTAMOS EM LOURES! 

IMAGEM & COMUNICAÇÃO 

DESPORTO ESCOLAR: E TOCA A ANDAR 

LEITURA E MÚSICA NA EB PROFESSORA MARIA COSTA 

O QUE O TEATRO FAZ ÀS CRIANÇAS 

BOAS VISTAS NA CESÁRIO VERDE 
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No âmbito da disciplina de Geografia, os alunos do 11.º SE2 e LH3, no dia 10, e do 11.ºLH1, no dia13, estudam o meio 
urbano a partir de uma visita a Lisboa. 

No dia 11, nos Castanheiros, contamos com 200 alunos a disputar o campeonato de corrida de precisão, uma das 
atividades anuais da disciplina de Educação Física. 

Os alunos do 11ºano do Curso Profissional  de Técnico Auxiliar de Saúde vão participar, no dia 11, num seminário, no 
Centro de Exposições de Odivelas, cujo tema é "Saúde Sexual...Novos Desafios na UCC de Odivelas". Os interessados 
poderão fazer a sua inscrição através do link: https://forms.gle/PVq5HtUEFYZYs4eC6. 

Para comemorar o Dia da Internet Segura, no dia 11, irá decorrer na EB Cesário Verde a ação de sensibilização "Juntos 
por uma internet segura", dinamizada pela Escola Segura, para todos os alunos do 1º ciclo.  
 

Na biblioteca dos Castanheiros,  nos próximos dias 12 e 13, os alunos do 6º e do 5º ano, respetivamente, terão o 
prazer de assistir ao "Pior Contador de Histórias  - Rodolfo Castro." Verdadeiro espetáculo deste escritor e professor 
argentino, mestre na arte de contar histórias.  

Dia 12, os alunos de Economia e Geografia das turmas SE1 e SE2 do 10.ºano deslocam-se a Lisboa em visita de estudo 
ao Museu do Banco de Portugal – Museu do Dinheiro. 

Nos dias 13 e 14, os alunos de Física do 12ºCT3 irão apresentar a turmas do 10º ano um projeto sobre a 
sustentabilidade, ou de como o desenvolvimento só tem condições de sucesso se respeitar o ambiente, a ecologia, 
compreendendo que os recursos se esgotam e, por vezes, nos esgotam… O projeto visa alertar a comunidade para 
estes problemas e apresenta algumas soluções para abrir a conversa.  

No âmbito do projeto PES, e aproveitando o Dia dos Namorados, os alunos das turmas do 10º ano vão assistir a 
sessões sobre violência no namoro, dinamizadas pela PSP Escola Segura.  

O IST-sat1, primeiro satélite inteiramente português, projetado no Instituto Superior Técnico, prepara-se para ser 
lançado ainda este ano. Esta notícia pode ser lida no número de fevereiro do Curiosidades Científicas, boletim mensal 
do departamento de Física e Química. 

Na biblioteca dos Castanheiros  decorre uma exposição de trabalhos realizados, no âmbito do projeto de leitura, pelos 
alunos do 5º e do 6º ano em Português e em Oficina Criativa Experimental. 
Na Secundária, os alunos do 10.º AS evocam, em cartazes, o dia da não-violência que se comemorou no dia 31 de 
janeiro.  

Os alunos da turma T do 12.º ano do Curso Profissional de Técnico de Turismo iniciam hoje, dia 10, a sua formação em 
contexto de trabalho na vertente de "Serviços em Agências de Viagens". Esta formação prática, que decorrerá até ao 
dia 3 de abril e terá a duração de 300 horas, concretiza-se nas empresas Viagens Abreu, Raso (Geostar), Tropical 
Season, Click Viaja, Travelland, VCLS, Blue Treasure e TUI Ambassadors Tours. 

LISBOA FORA DO MAPA 

PRECISÃO NOS CASTANHEIROS 

SAÚDE SEXUAL 

INTERNET SEGURA 

RODOLFO CASTRO NOS CASTANHEIROS 

O DINHEIRO NO MUSEU 

PENSAR A SUSTENTABILIDADE 

NAMORO SEM VIOLÊNCIA 

UM SATÉLITE PORTUGUÊS 

EXPOSIÇÕES 

TURISMO EM ESTÁGIO 
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