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SAI ÀS SEGUNDAS

ÚLTIMA SEMANA: ATÉ DIA 30, CANDIDATA O TEU LIVRO PREFERIDO
O Concurso Miúdos a Votos encontra-se na fase de candidatura do livro que cada aluno mais gostou. Os alunos de
todas as escolas do Agrupamento e de todos os ciclos podem participar. Para já, devem fazer a nomeação online do
livro preferido, sabendo que se esse livro tiver muitas nomeações pode ir a votos. Até dia 30 de novembro: para votar
basta clicar em https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_lpoEh3CNhcZuRBKtsi3HZ7jcfevZwE6yIdoJA4qqz4ylZw/viewform

REUNIÕES COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Continuam durante esta semana, por videoconferência, as reuniões com os encarregados de educação. Lembramos
que o comunicado da direção aos encarregados de educação pode ser lido em http://aecanecas.com/.

SENTIR A PANDEMIA
Numa iniciativa dos professores de Psicologia B (do 12.º ano), somos convidados a ler online os relatos sobre o modo
como os alunos viveram o período de confinamento. Trata-se de um documento extenso, constituído pelo relato
anónimo de mais de 300 alunos, que não deixa de constituir um bom instrumento de reflexão
https://padlet.com/daliabotinas/xp3tzedbuprf6d6s .

INTERCÂMBIO INTERNACIONAL
Continuando o intercâmbio Intercultural Understanding & Exchange, associado à ASEF (ASIA-EUROPE FOUNDATION),
alunos e professores do 11ºT estão hoje, segunda-feira, em mais uma sessão síncrona com a escola da Indonésia,
nossa parceira, a AQL Islamic School. Desta vez, a assistir ao trabalho de apresentação realizado pela colegas
indonésias. Em breve, será a vez dos nossos alunos apresentarem um pouco do nosso país.

FAÇA LÁ UM POEMA
«Um verso. Nada mais que um verso cintilante
Contra o equilíbrio cósmico e a expansão do universo
Na cauda do cometa mais errante
No coração do espaço e seu avesso
Uma sílaba cantante
Um verso.»
Assim começa um poema de Manuel Alegre em Senhora das tempestades, que pode ser lido na totalidade no nosso
blogue Leituras Acordadas, http://leiturasacordadas.blogspot.com/. Vem a propósito de um concurso de poesia.
Convidamos os professores de Português a alertar os seus alunos para esta possibilidade de participação com
trabalhos poéticos depurados e pensados.
O prazo de entrega dos poemas na biblioteca da Secundária (diretamente ou por mail devidamente identificado) é 15
de dezembro. Os três melhores de cada ciclo serão apresentados a concurso. O concurso Faça lá um poema é
individual e tem bons prémios. Informação em http://www.pnl2027.gov.pt/np4/flup2021.html.
“ESTE NATAL, OS ENFEITES ESTÃO POR TUA CONTA
Além da Secundária, também a EB dos Castanheiros aderiu ao desafio de criar enfeites de Natal com materiais
recicláveis, promovido pela Compal e pela Tetra Pak, em parceria com o Programa Eco-Escolas. A nossa participação
visa chamar a atenção dos jovens para a importância da reciclagem e da proteção do ambiente. Informação sobre o
concurso e sobre os materiais a utilizar nos enfeites pode ser lida em https://enfeitesdenatal.abae.pt/regulamento/
O concurso termina no dia 11 de dezembro, data de receção dos trabalhos nos Castanheiros, na Secundária serão
escolhidos no dia 9.

ALUNOS NO DIA DA FILOSOFIA
O dia da Filosofia, este ano, em algumas turmas da nossa escola, foi comemorado online. Através de
https://padlet.com/daliabotinas/v8aw0b49xowjkmke podem ser lidos e vistos trabalhos e imagens associados a
pensadores, filósofos, mas também a modos originais de abordagem da filosofia pelos nossos alunos.

SEPARA E GANHA
O Município de Odivelas, tal como em anos letivos passados, vai continuar a desenvolver o concurso Separa e Ganha,
no qual a EB dos Castanheiros participa. O objetivo é dinamizar, promover e incentivar a comunidade escolar e as
famílias dos alunos para a separação e recolha de resíduos. O concurso está dividido em duas vertentes: embalagens
(plástico e metal) e papel e cartão. Os contributos para reciclar são recolhidos todas as sextas-feiras em recipientes
que para esse efeito estarão junto ao portão da escola.

LIGAÇÕES ON
O Bloguinho Saloio http://bloguinhosaloio.blogspot.com/, blogue da biblioteca dos Castanheiros, voltou a estar
presente com notícias sobre as atividades realizadas naquela escola.

MENTORIA – ÚLTIMOS DIAS PARA SE CANDIDATAREM
Até ao fim de novembro, aceitamos inscrições nas bibliotecas da Secundária e da EB dos Castanheiros de todos os
alunos que estejam interessados em participar neste programa, que possibilita a alunos, com competências e
conhecimentos adequados, ajudar colegas em apoios continuados e/ou especializados sobre os conteúdos das
disciplinas.

ÀS AVESSAS
O jornal da Secundária já tem um corpo redatorial constituído por alunos do secundário que terá as suas reuniões na
biblioteca às terças-feiras das 14h00 às 15h00. Quem quiser comparecer para participar neste projeto é muito bemvindo. Também iremos ter uma redação do 3.ºciclo que se está a consolidar.

LUZ, CÂMARA, AÇÃO!
A turma do 11ºT participou no Geek e Hertz- International and National Fest, projeto Lights, Camera, Action
subordinado ao tema Lockdown diaries. Este projeto é promovido pela escola St. Mark's Sr. Sec. Public School, de
Meera Bagh, New Delhi, escola da União Indiana com quem temos cooperado há já alguns anos.
Dos vídeos de 3 a 4 minutos, realizados pelos alunos dois foram escolhidos dois para ir a concurso, cujo resultado será
conhecido no próximo dia 26.

ALUNOS NUMA CIDADE EDUCADORA
Por ocasião do Dia Internacional da Cidade Educadora, as fotografias selecionadas que ilustram Odivelas como cidade
educadora enviadas pelos nossos alunos das turmas que, no ano letivo passado, integraram o
Programa ParticipAtiva, serão divulgadas nos meios de comunicação social da Câmara Municipal de Odivelas entre os
dias 30 de novembro e 4 de dezembro de 2020.

SOLIDARIEDADE
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.

INESPERADAS PONTES
Nas próximas duas segundas-feiras, a tolerância de ponto não permitirá a saída do Em Progresso, que só se publicará
nas quartas-feiras a seguir aos feriados se houver material informativo relevante que o justifique.

