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Na próxima quarta-feira, concluídos os conselhos de turma, reúne-se o Conselho Pedagógico do Agrupamento.  

As transmissões do Estudo em Casa começam hoje na RTP Memória, das 9h às 16h30, com conteúdos que fazem parte 
das Aprendizagens Essenciais. Tal como no ano passado, os blocos da manhã são dedicados aos 1º e 2º ciclos e os da 
tarde ao 3º ciclo, fazendo por norma a disciplina de Português Língua não Materna a transição entre os dois turnos. As 
sessões estão disponíveis em https://www.rtp.pt/estudoemcasa e na App #EstudoEmCasa. Os horários da semana com 
os sumários dos assuntos tratados podem ser consultados em https://www.rtp.pt/play/estudoemcasa/horarios.  

Os alunos do 12.ºT, do curso profissional de turismo, iniciam hoje, dia 19 a sua formação em contexto de trabalho na 
vertente de "Serviços de Receção e Acolhimento em Unidades Turísticas", que a pandemia impediu de realizar em 
junho passado. Os nossos alunos estarão em formação nas seguintes entidades parceiras: Lisboa Corínthia Hotel, 
Bernardino Gomes – Gestão Hoteleira, S.A. - Grande Real Villa Itália Hotel & SPA , MIRUT, S.A. –Turim Boulevard Hotel,  
Lutécia Hotéis – Exploração Turística e Hoteleira, S.A., Hotel do Chiado, Mobimacus – Sociedade Administradora de 
Imóveis, S.A.-  Hotel Turim Liberdade, República da Europa, LDA. – Hotel 3K Europa, Hosteling You, Lda. – My Story 
Hotel Tejo, Begónia Lilás, S.A. – Hotel Exe Liberdade, Portis - Hotéis Portugueses S.A. - Hotel Ibis Lisboa José Malhoa, 
Perfeito Diamante, S.A. – Hotel Exe Saldanha, Dule Hotel S.A. - Hotel Ibis Styles, Lisboa Embaixador. 

A Direção-Geral da Educação, no âmbito do Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde (PAPES), criou 
uma distinção – Selo Escola Saudável - a conceder às escolas que integrem e assumam nas suas práticas quotidianas a 
promoção da saúde e do bem-estar da comunidade educativa. Tendo sido reconhecido o  mérito do Agrupamento das 
boas práticas em saúde, foi atribuído novamente o mesmo nível e verba do ano letivo anterior.  

Face à pandemia, e para evitar aglomerações de alunos, a biblioteca da EB dos Castanheiros tem novas regras de 
acesso. Assim os alunos só poderão deslocar-se à biblioteca quando um professor falta ou nos dias em que têm aulas 
em contra horário, ou seja, os 5.° e 6.° anos nos dias em que têm aulas à tarde e os 7.° anos nos dias em que tem aulas 

de manhã.  
Entretanto, continuam as apresentações na biblioteca da Secundária aos alunos do 8.º e do 10.º ano e, na EB dos 
Castanheiros, aos alunos do 5.º ano. 

Nas próximas duas semanas realiza-se uma recolha excecional de pilhas. Já temos cerca de 40 kg, se conseguirmos 
chegar perto dos 50 kg, temos algumas hipóteses de receber um prémio em novembro. Locais de recolha: sala de 
professores (colocar no pilhão); entregar à funcionária do PBX. 

Terminado o ciclo 2017/2020 do curso profissional de Técnico Auxiliar de Saúde é com grande orgulho que recebemos 
notícias das nossas alunas que ingressaram em enfermagem, na Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha. 
Manifestaram o apreço e o agradecimento pelos conhecimentos e experiências adquiridos durante o curso. Outras 
alunas também ingressaram em cursos superiores na área da saúde.  

Uma sugestão aos Pais para apoiarem os vossos filhos na leitura, numa partilha em família que pode contribuir para 
um bom convívio em casa:- em uma História de A a Z, o texto («A formiga e a neve») aparece, à medida que é dito. 
Trata-se de um conto do livro Contos Populares Portugueses, de Adolfo Coelho, que alguns recordarão - 
https://www.youtube.com/watch?v=bQ3pGlthzlE&feature=emb_logo. 

CONSELHO PEDAGÓGICO 

#ESTUDO EM CASA: COMEÇAM HOJE AS EMISSÕES  

TURISMO EM FORMAÇÂO 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE – SELO ESCOLA SAUDÁVEL 

BIBLIOTECA DOS CASTANHEIROS : REGRAS DE ACESSO  

Eco-Escolas Secundária: POR 50 KG DE PILHAS! 

PROFISSIONAL DE SAÚDE EM BALANÇO 

PAIS:  UM KARAOKE DE LEITURA PARA OS MAIS PEQUENOS 
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