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Tanto na Secundária, como na EB de Castanheiros, temos propostas para o Orçamento Participativo das Escolas (uma 
na Secundária, sete nos Castanheiros). Agora, essas propostas serão, em cada escola, objeto de melhoria e de eventual 
fusão, em reuniões entre a coordenação local do OPEscolas e os vários proponentes. Depois será tempo de 
apresentação das propostas até à votação no dia 24 de março (dia do estudante). 

Durante esta semana, decorre, em diversas escolas, o apuramento dos representantes de ano para o concurso de 
leitura expressiva do nosso Agrupamento, Ouvir-te ler. O concurso vai ter lugar no próximo dia 19, pelas 17h00, no 
Auditório da Secundária. Os apurados do 1.º ciclo são: da EB Fontes de Caneças, David Alexandre Santos e Carolina 
Dias; da EB Cesário Verde, Diana Conceição da Silva e Beatriz Ribeiro; da EB Artur Alves Cardoso, Mara Santana da Silva  
e Leonor Mouta; da EB Professora Maria Costa, Gabriel da Silva Augusto. 
 

No dia 3, cerca das 10h00, os alunos do curso de Comunicação- Marketing, Relações Públicas e Publicidade e os alunos 
do Curso de Técnico de Vendas, estarão presentes numa palestra a realizar na Secundária, subordinada ao tema "O 
sucesso está em ti!". A palestra será dinamizada pelo atleta paralímpico, Jorge Pina. Pretende-se sensibilizar os alunos 
para a necessidade de direcionar a vida para os nossos sonhos. Este atleta tem com toda a certeza uma grande 
mensagem de vida a transmitir aos  alunos. 
 

Nos dias 3 e 6, as turmas CV3C e CV1B irão assistir à Hora do Conto na Biblioteca D. Dinis - Polo de Caneças;  
- a turma CV4A irá participar na sessão prática RodOdivelas, inserida no projeto Ser Seguro; 
- nos dias 4 e 5, as turmas do 2º/3º e 4º anos irão participar na Ação de Sensibilização sobre Bem-Estar Animal. 
 

No dia 4, os alunos do 2º ciclo irão assistir, no auditório da Secundária,  à peça de teatro "A história do pescador que 
deixou o coração atrás da porta e dos peixes que choveram", no âmbito das disciplinas de História e Geografia de 
Portugal e Ciências Naturais. 
 

Também no dia 4, os alunos do Jardim de Infância da Escola Básica Artur Alves Cardoso, vão ao TIL (Teatro Infantil de 
Lisboa) assistir à peça de teatro 'Heidi'. 

No pavilhão da Secundária, as nossas equipas de basquetebol juvenis masculinos e de juvenis, masculinos e femininos, 
de voleibol jogam, respetivamente, na quarta-feira, dia 4, e sábado, dia 7. Atuam fora, no dia 7, a equipa de iniciados 
de futsal (em Montemaior), o Ginástica Grupo e o grupo de danças, no Pavilhão Multiusos de Odivelas. 
 

Na Biblioteca da EB dos Castanheiros apresenta-se a exposição "Sustentabilidade num saco" com trabalhos dos alunos 
do 6º ano, no âmbito das disciplinas de Educação Visual, Educação Tecnológica e de Complemento à Educação 
Artística. 
 
 
 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS: HÁ PROPOSTAS! 

OUVIR-TE LER EM MARCHA 

ONDE ESTÁ O SUCESSO? – PALESTRA COM O ATELTA PARALÍMPICO JORGE PINA 

ATIVIDADES NA EB CESÁRIO VERDE 

O SEGUNDO CICLO VAI AO TEATRO 

A HEIDI AINDA ANDA POR AÍ!  

DESPORTO ESCOLAR 

SUSTENTABILIDADES 
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A projeção que fizemos no EP 20 para a festa de carnaval na EB dos Castanheiros, realizada no passado dia 21, superou 
todas as expetativas: o desfile que envolveu toda a escola e que contou também com a participação de uma turma de 
4º ano da Escola EB Maria Costa e de todos os alunos da Escola JI/EB Fontes de Caneças contou com cerca de 800 
mascarados, tendo o baile da parte da tarde contado com cerca de 300 alunos. 
Não o noticiámos, mas na passada sexta-feira, dia 28, os alunos do 9.º ano deslocaram-se a Lisboa onde, no Teatro do 
Bairro, assistiram à representação do Auto da Barca do Inferno, numa produção da Ar de Filmes, tendo também 
visitado o Museu Nacional de Arte Antiga, tomando contacto com a arte do tempo de Gil Vicente. 
 
 

Estamos atentos à propagação do novo coronavírus, e seguimos as instruções que nos são dadas pela Direção-Geral de 
Saúde (DGS).  
Assim, em comunicação do dia 27 de fevereiro, a DGS indica que às crianças, jovens e adultos que regressem de uma 
área com transmissão comunitária ativa do vírus «não existe recomendação para evicção [afastamento], escolar ou 
profissional, ou necessidade de isolamento.  
No entanto, aconselha-se, nos próximos 14 dias:  
• Estar atento ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade respiratória;  

• Medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar os valores;  

• Verificar se alguma das pessoas com quem convive de perto, desenvolvem sintomas (febre, tosse ou dificuldade 
respiratória);  

• Caso apareça algum dos sintomas referidos (no próprio ou nos seus conviventes), não se deslocar de imediato aos 
serviços de saúde;  

• Telefonar antes para o SNS24 (808 24 24 24) e seguir as suas orientações.  
 
Recomenda-se também:  
• Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 segundos;  

• Reforçar a lavagem das mãos antes e após a preparação de alimentos, antes das refeições, após o uso da casa de 
banho e sempre que as mãos estejam sujas;  

• Usar, em alternativa, para higiene das mãos, uma solução à base de álcool;  

• Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;  

• Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;  

• Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;  

• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções respiratórias;  

• Nos 14 dias após o regresso: o promover o distanciamento social, nomeadamente, não permanecendo em locais 

muito frequentados e fechados, sem absoluta necessidade (exceto atividades letivas e profissionais);  

• Evitar cumprimentos com contacto físico.  

  
 
 
 
 
 

COISAS DO PASSADO 

COVID 19: SEM PÂNICO, COM ATENÇÃO 


