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 - Até dia 18, em todas as escolas do Agrupamento, recolha de brinquedos para distribuir pelas crianças e jovens mais 
carenciados da nossa comunidade (iniciativa da União das Freguesias de Ramada e Caneças); 
 - Até dia 18, na Secundária, recolha de alimentos e de roupas para distribuir pelas famílias dos colegas mais 
necessitados (iniciativa do curso profissional de Comércio e Marketing).  

Germain Rukuki, do Burundi, Jani Silva, da Colômbia, Melike Balkan e Özgür Gür, da Turquia, Nassima al-Sada, da 
Arábia Saudita, Paing Phyo Min, de Myamar, El Hiblu 3, em Malta, foram as pessoas escolhidas pela Amnistia 
Internacional para figurar na iniciativa Maratona das Cartas, uma ação que lembra o exemplo dos que sofrem por 
lutarem pelos Direitos Humanos e que interpela os responsáveis políticos de diversos países para que lhes seja feita 
justiça. Convidamos todos a aceder ao site https://www.amnistia.pt/maratona/ e assinar pela libertação e defesa 
destes ativistas. Como participamos, também, enquanto escola, é necessário inserir o código 2yv5 quando for 
solicitado no envio das assinaturas.  
 

Os alunos que estão a ter dificuldades no estudo podem ter o apoio de colegas a partir do programa de mentoria. Para 
entrarem neste programa de apoio entre pares os alunos devem inscrever-se na biblioteca da Secundária, durante esta 
semana. Convidamos os professores a lembrar aos alunos esta possibilidade de apoio que queremos iniciar no próximo 
mês.  
 

O prazo de entrega dos poemas na biblioteca da Secundária (diretamente ou por mail devidamente identificado) é o 

dia 15 de dezembro. Os três melhores de cada ciclo serão os nossos candidatos a concurso. Informação em 

http://www.pnl2027.gov.pt/np4/flup2021.html.   

 

As inscrições para participar no Concurso Nacional de Leitura podem ser feitas nas bibliotecas escolares do 
Agrupamento. Demos notícia dos livros a concurso no último número: O murmúrio do Mundo, de Almeida Faria, para 
os alunos do ensino secundário, Sexta-feira ou a vida selvagem, de Michel Tournier, para os do 3.ºCiclo, Rosa minha 
irmã Rosa de Alice Vieira, para os do 2.ºCiclo e, para os alunos do 1.ºciclo, O beijo da palavrinha, de Mia Couto. As 
provas realizam-se em janeiro, a do 2.º ciclo, no dia 6, às 14h00, a do 3.º ciclo, no dia 8, às 10h30, a do secundário no 
dia 11, às 14h00. Regulamento em http://www.pnl2027.gov.pt/np4/CNL2021.html. 
 

O boletim de divulgação científica da Secundária, da responsabilidade do departamento de Física e Química, deste mês 
apresenta um trabalho do aluno André Crispim, do 11.ºCT1, sobre o aperfeiçoamento do processo que será usado 
para, a partir do solo lunar, extrair oxigénio, abrindo, assim, novas expetativas para a exploração espacial. 
 

Já está exposta, nas escadas do Bloco A, a Árvore de Natal da biblioteca dos Castanheiros com o título "Natal com 
Mãos" realizada com a colaboração de todos os utilizadores (alunos dos diversos anos) da biblioteca. Subindo a este 
espaço da Escola dos Castanheiros, os utilizadores são convidados a escrever uma Carta ao Pai Natal, e a deixar uma 
mensagem com os seus desejos. 
 
 

NATAL: PENSAR NO OUTRO 

NATAL: PENSAR NO OUTRO  

RECEBER O APOIO DOS COLEGAS – ABERTAS AS INSCRIÇÕES 

FAÇA LÁ UM POEMA ATÉ TERÇA, 15 

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA – PROVAS EM JANEIRO 

CURIOSIDADES CIENTÍFICAS 

NATAL NA BIBLIIOTECA DOS CASTANHEIROS 
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Já tínhamos referido os horários de algumas das atividades do Desporto Escolar oferecidas na Secundária. 
Apresentamos, hoje, toda a oferta desportiva do Agrupamento, lembrando a importância do desporto como veículo de 
saúde e de formação cívica:  
- Atividades Rítmicas Expressivas, misto, vários escalões, terça-feira, 11h00-12h30; sexta-feira, 10h00-10h55; 
- Basquetebol, feminino, juvenis, segunda-feira, 13h45-15h15; quarta-feira, 13h45-15h15;  
- Basquetebol, masculino, iniciados, quarta-feira, 11h15-12h00; sexta-feira, 11h10-12h40; 
- Basquetebol, masculino, juvenis, segunda-feira, 13h00-13h45; quinta-feira, 13h00-15h00; 
- Basquetebol, misto, infantis B, terça-feira, 8h15-9h45; sexta-feira, 13h30-14h15;  
- Desportos Gímnicos, misto, vários escalões, segunda-feira, 13h30-15h00; quarta-feira, 14h00-14h45; 
- Desportos Gímnicos, misto, vários escalões, terça-feira, 13h00-13h45; quinta-feira, 13h00-14h30; 
- Escalada, misto, vários escalões, terça-feira, 12h00-13h30; quinta-feira, 13h55-14h40; 
- Futsal, masculino, infantis B, quarta-feira, 13h30-14h30; sexta-feira, 13h00-15h00; 
- Futsal, masculino, iniciados, quarta-feira, 17h00-18h30; sexta-feira, 17h00-18h30; 
- Futsal, masculino, juvenis, quarta-feira, 18h40-20h00; sexta-feira, 18h30-20h00; 
- Multiatividades de Ar Livre, misto, vários escalões, segunda-feira, 14h00-15h30; quarta-feira, 12h00-13h30; 
- Ténis, misto, vários escalões, terça-feira, 12h00-13h30; quinta-feira, 11h00-12h00; 
- Ténis de Mesa, misto, vários escalões, terça-feira, 14h30-15h15; sexta-feira, 11h15-12h45; 
- Voleibol, feminino, infantis B, terça-feira, 14h00-15h30; quinta-feira, 14h00-15h00; 
- Voleibol, feminino, iniciados, segunda-feira, 13h30-15h00; terça-feira, 13h30-14h15; 
- Voleibol, feminino, juvenis, quinta-feira, 13h30-15h00; sexta-feira, 13h30-14h15; 
- Voleibol, masculino, infantis B, segunda-feira, 13h00-15h00; quinta-feira, 13h00-14h00; 
- Voleibol, masculino, juvenis, segunda-feira, 17h00-18h30; quarta-feira, 16h00-16h45. 
 
  

Como as medidas preventivas da pandemia nas escolas têm dificultado a comunicação entre professores e o contacto 
direto com os alunos, pedimos a colaboração dos professores para transmitirem aos vossos alunos as atividades que 
aqui publicamos, alertando nomeadamente para os prazos que terminam esta semana.   
 

Interrompem-se as aulas no final da semana e a seguir os conselhos de turma reúnem para um balanço intercalar a 
preparar um mês de trabalhos que, esperamos, levem a boas avaliações no final do semestre. Depois de um ano tão 
bizarramente estranho, faltava ainda passarmos por esta experiência de um Natal e de uma passagem de ano em 
confinamento. Modo de resistirmos ao vírus, fortalecidos por estarmos juntos nisto, solidários com os outros, não 
estamos em isolamento. Bom Natal.  
 

E terminamos com a revelação de que um grupo de estrelas nasceu: a turma do 11ºAI, curso profissional de Apoio à 
Infância, sob orientação da professora Joana Maurício, gravou um vídeo de Natal intitulado Alegria na tal máscara 
dedicado a todo o Agrupamento que pode ser visto e ouvido aqui: https://youtu.be/f8HPZ6ODOHo 
  

 
 

DESPORTO ESCOLAR – ATIVIDADES & HORÁRIOS 

PASSAR A NOTÍCIA 

NATAL DE TODOS 

A TODOS UM BOM NATAL 

https://youtu.be/f8HPZ6ODOHo

