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SAI ÀS SEGUNDAS

PREVENIR A DOENÇA: MINIMIZAR RISCOS
Na página do Agrupamento (http://aecanecas.com/) disponibilizam-se os planos de contingência face ao risco de
contágio do Covid19 para todas as nossas escolas. Recorda-se que, para definição de casos suspeitos, aos critérios
clínicos referidos no documentos, se devem associar os «critérios epidemiológicos» definidos assim pela Direção-Geral
de Saúde, no dia 26 de fevereiro: «História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa nos 14 dias antes
do início de sintomas OU Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19,nos 14 dias
antes do início dos sintomas OU Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa instituição de saúde onde são
tratados doentes comCOVID-19» (https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/documentos-so/orientacao_06_2020pdf.aspx ).

OUVIR-TE LER
Conclui-se durante esta semana, na Secundária, 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 representantes do segundo ciclo são: Gonçalo Marques, do 5.º A, Beatriz Carvalho, do 5.ºD e Laura Carrilho, do
5.ºE, Leonor Domingos, do 6.ºE, Beatriz Silva, do 6.ºC e Miguel Costa, do 6.ºD.

CLUBE DE CIDADANIA
Já temos na Secundária um clube da cidadania. Estes clubes, constituídos no âmbito do Programa de Sensibilização
para uma Cidadania Mais Ativa ParticipAtiva, desenvolvido pela Divisão de Projetos Educativos, Igualdade e Cidadania
da Câmara Municipal de Odivelas, procuram ser um dos meios deste projeto da Câmara Municipal para «promover a
participação ativa e a literacia democrática junto dos jovens».
Dia 10, realiza-se a primeira reunião do nosso clube com o objetivo de definir os temas a debater e a proposta de
projeto a elaborar. «Os temas deverão enquadrar-se nas seguintes áreas de intervenção comunitária: inclusão social,
solidariedade social, participação cívica, igualdade, ambiente, solidariedade intergeracional, educação para a saúde, ou
outro, que naquele contexto escolar seja particularmente relevante».
DESPORTO ESCOLAR:
Sábado, dia 14, pela manhã, a equipa de basquetebol iniciados masculinos joga na Braamcamp Freire, os iniciados de
futsal deslocam-se à Ramada e a e quipá de infantis masculinos+femininos de voleibol a Santo António dos Cavaleiros.
Entretanto, as inscrições para os torneios de dia 20 Março, na Secundária, de badminton e de futsal do 3.º ciclo,
decorrem até dia 17 e devem ser feitas junto dos professores de Educação Física.
EXPOSIÇÕES NO AGRUPAMENTO
Na Biblioteca de Castanheiros continua patente 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.
CASA FIZ DO MUNDO
Na continuação do projeto de cidadania e desenvolvimento realizado no passado ano letivo 2018/2019, que consistiu
no apadrinhamento de seis crianças na Guiné, possibilitando a frequência do ensino e acesso a refeições completas
através da iniciativa “Casa Fiz do Mundo”, a turma 11ºLH1 irá prosseguir com a sua divulgação. Deste modo, alguns
alunos da turma irão partilhar a sua experiência com os alunos do 7º ano da Escola Básica dos Castanheiros, de forma a
sensibilizar e demonstrar o quão importante é o respeito pelos direitos humanos.
É importante referir também que, à semelhança do que aconteceu o ano passado, esta turma irá dar continuação aos
apadrinhamentos, através da venda de canetas (alusivas ao projeto) cujo valor será revertido para esta causa.
Juntos iremos conseguir fazer deste mundo, um mundo para todos!

