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SAI ÀS SEGUNDAS

UCRÂNIA!
Quando eu morrer, sepultai-me / Dentro da colina,
No meio da vasta estepe, / Da minha amada Ucrânia,
De onde posso contemplar, / Amplos campos ao redor
E ouvir as correntes do Dniper, / Descer com ruidoso rumor.
Quando ele levar da Ucrânia / O sangue vil, inimigo,
Para o fundo do mar.
(Taras Schevchenko, 1814-1861, início do poema Testamento)
A Associação de Estudantes está a levar uma campanha solidária para com os refugiados da guerra da
Ucrânia. A campanha que está a ter grande adesão em bens essenciais e roupa termina hoje e será
transportada para a Roménia por um grupo de voluntários.
Hoje, às 11h00, todos os que na Secundária quiseram e puderam associar-se deslocaram-se ao campo de
jogos, em azul e amarelo, manifestar a sua oposição à invasão da Ucrânia, fazendo um minuto de silêncio
em homenagem às vítimas à guerra.
Também as crianças do 2A da EB Fontes de Caneças deixaram as suas mensagens pela paz nos muros da
escola.
Entretanto, os alunos do curso profissional de Técnico de Ação Educativa vão integrar o projeto Mantas
para Ucrânia, contribuindo com quadrados de crochet ou tricot. Solicitam, por isso, a quem tiver restos de lã
para doar que os deixe nas caixas no PBX ou na papelaria. Se houver alguém interessado em contribuir com
a elaboração dos respetivos quadrados, medidas 20x20 cm ou 30x30 cm, os alunos agradecem.

LEITURAS
Hoje, dia 7, na EB1 / JI Fontes de Caneças, vai haver uma sessão de estórias com a leitura de Pedro
Tomaz, da The Poets and Dragons Society, uma editora independente com um projeto literário assente na
criação poética e na criação de hábitos de leitura junto das crianças

DIA DO BADMINTON
O Torneio do Dia do Badminton realiza-se, na Secundária, no dia 7 para os alunos do 8.º e do 9.º ano e no
dia 9 para os alunos do Secundário.

ECO-ESCOLAS EM CONSELHO
Hoje, dia 7, reúne o Conselho Eco-Escolas para discussão e aprovação do Plano de Ação da Secundária.
Neste conselho participam representantes dos alunos, professores, funcionários, Associação de Pais,
autarquia e Associação Os Amigos de Caneças.
De saudar que, para além dos alunos residentes do Eco-Escolas, participarão também três elementos da
Associação de estudantes recém-eleita.

DESCONSTRUÇÕES
Sob o título a desconstrução foi solicitado aos alunos do 12AV, na disciplina de Oficina de Artes, uma
reinterpretação livre de obras do século XX, mediante a alteração dos elementos formais, estéticos ou ainda
técnicos da composição através dos contrários. Os trabalhos encontram-se em exposição na sala dos
professores.
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER
O dia 8 de março será evocado pelos alunos do 12.ºT no átrio da Escola Secundária junto ao PBX. O
evento, resultado dos trabalhos de Cidadania e Desenvolvimento que os alunos se encontram a realizar,
também corresponde a uma aplicação prática da organização e gestão de eventos que estão a estudar na
disciplina de OTET.
Também os alunos do 9.º ano, no âmbito da disciplina de Inglês, vão comemorar o Dia da Mulher com uma
exposição de trabalhos subordinada ao tema Women who changed the world. Os trabalhos estarão expostos
na biblioteca.
Outra exposição na biblioteca é a de livros referentes à condição da mulher, ao feminismo, à igualdade de
género, bem como algumas obras literárias pertencentes ao nosso fundo documental.

2022 - ANO EUROPEU DA JUVENTUDE
Proposto pela Comissão Europeia, e aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União
Europeia, este ano é dedicado à juventude. Nesse sentido, o Gabinete de Juventude, da Câmara Municipal
de Odivelas, propõe-se iniciar a celebração deste evento, envolvendo a participação dos jovens estudantes
do concelho, através da redação de frases, ideias, aspirações face ao contexto europeu, no âmbito de uma
Europa mais humanitária/solidária, ecológica e digital. Os contributos dos jovens alusivos à Europa, serão
publicitados através de faixas a colocar no exterior da Casa da Juventude. Os alunos do secundário já estão
a participar nesta iniciativa que se integra no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento.

DESPORTO ESCOLAR
Durante esta semana, as nossas equipas estão em competição. Já na quarta-feira, dia 9, a equipa de
infantis masculinos e femininos joga na Escola Humberto Delgado, em Santo António dos Cavaleiros; na
sexta-feira é dia do corta-mato no Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria. Sábado, dia 12, enquanto a
equipa de basquetebol, juvenis masculinos, vai jogar no nosso pavilhão gimnodesportivo, deslocamo-nos à
Pedro Alexandrino, na Póvoa de Santo Adrião (futsal, iniciados masculinos), à EB1 da Bobadela (ginástica trampolim) e à Secundária Gago Coutinho, em Vila Franca de Xira (ténis de mesa).
Não se espera menos que grandes resultados.

EXPO RECICLÁVEIS
Na biblioteca dos Castanheiros apresentam-se, em exposição, Jogos Recicláveis, realizados pelos
alunos do 6.º ano.
PROTEÇÃO CIVIL NOS CASTANHEIROS
Já devíamos ter falado da iniciativa dinamizada, durante o mês passado, pela Proteção Civil de Odivelas,
sobre planos de emergência. Estas sessões de sensibilização/informação para as turmas do sétimo ano
decorreram nos Castanheiros e caracterizaram-se pelo seu dinamismo, o que contribuiu para um bom
envolvimento/participação por parte dos alunos.

