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Mais uma vez, o país entra num estado perigoso de contágio da pandemia, fazendo o nosso concelho parte daqueles 
que se encontram em confinamento parcial. As escolas têm cumprido a sua função e vamos continuar a trabalhar 
seguindo as regras de segurança que têm garantido que não sejamos um foco de contágio. O Conselho Pedagógico já 
aprovou o modelo em regime misto que se aplicará nas escolas caso haja limitações ao ensino presencial. Do mesmo 

modo, está definido que, nas turmas que tenham que ficar em quarentena ou isolamento profilático, o horário será 
integralmente cumprido em sessões síncronas, com os alunos obrigados ao dever de assiduidade e de pontualidade, 
caso a sua saúde o permita e tenham os meios/equipamentos necessários. 
 

Como dissemos no último número, hoje, dia 2, comemora-se o Día de Muertos nos países de tradição hispânica. Para 
além da exploração do filme de animação Coco, inspirado na tradição mexicana do Día de Muertos, para os alunos do 
10.º ano, os alunos de Espanhol do ensino secundário foram convidados a participar num concurso de fotografias de 
Catrinas (representação do esqueleto de uma senhora da alta sociedade na cultura popular mexicana). 
Esta atividade tem como objetivo conseguir a participação ativa dos alunos, promover a criatividade artística e divulgar 
a original tradição hispano-americana desta época.  
Entretanto, está a decorrer na Biblioteca Escolar dos Castanheiros, uma Exposição do "HALLOWEEN" com trabalhos 
dos alunos do 2º ciclo para a disciplina de Inglês. 

Dia 2, de manhã, os alunos do 11.ºT iniciaram o intercâmbio Intercultural Understanding & Exchange, associado à ASEF 
(ASIA-EUROPE FOUNDATION), com a AQL Islamic School, uma escola feminina situada perto de Jakarta, na Indonésia. 
O encontro online entre os alunos correspondeu a um primeiro momento de quebrar as barreiras de uma distância 
que é geográfica, mas que também é cultural e que pode ser um importante passo formativo no reconhecimento do 
que é diferente. 

Se ainda houver pilhas por aí podem trazê-las para a EB dos Castanheiros, que começa este ano a participar na 
Geração Depositrão pela recolha de pilhas. As pilhas usadas devem ser depositadas nos recipientes próprios colocados 
junto ao PBX (antes da escada da Biblioteca).  

Na Secundária, os domínios obrigatórios  no ensino secundário definidos em Conselho Pedagógico para serem 
trabalhados na área interdisciplinar de Cidadania e Desenvolvimento são, para o 10.º ano, os direitos humanos, 
desenvolvimento sustentável e educação ambiental; para o 11º ano, a interculturalidade e a saúde; e para o 12º ano, a 
igualdade de género. 

A Escola Básica dos Castanheiros está a recolher, às segundas-feiras, tampas de plástico, rolhas de cortiça e tampas de 
metal para ajudar o Rui Mário, um menino com paralisia cerebral que precisa de tratamentos de fisioterapia. No 
portão da escola estarão caixotes onde podem deixar o vosso contributo. 
  

Falámos, no último número, no projeto de apoio entre alunos. Projeto de participação voluntária, o programa de 
mentoria visa convidar alunos a ajudar colegas, seja de uma forma continuada ao longo do ano, a começar em janeiro, 
seja em apoios especializados num determinado assunto. Convidamos os professores a conversar com alunos que se 
integrem no perfil de mentor de modo a refletirem sobre uma possível participação. Aceitamos inscrições nas 
bibliotecas da Secundária e da EB dos Castanheiros até ao fim de novembro, realizando-se depois uma pequena 
formação que habilitará os mentores na sua atividade.  
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