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Reunido o Conselho Geral, depois de realizado o respetivo processo concursal, o actual diretor, professor 

Fernando Costa foi eleito, por unanimidade, diretor do Agrupamento.  

Estão abertas as eleições para o Conselho Geral do Agrupamento. Os prazos de entrega de listas são os 
próximos dia 25, para os alunos, e 27, para o pessoal docente e não docente. As eleições realizam-se nos 
dias 30, para eleger os representantes dos alunos, e no dia 2 de junho para os dos docentes e funcionários. 

Disponibilizam-se na página do IAVE (https://iave.pt/provas-e-exames/informacoes/) as instruções de 
realização e os critérios de classificação das provas  finais de ciclo e dos exames finais nacionais, bem como 
das provas de aferição do 5.º ano de Educação Visual e Educação Tecnológica e do 8.ºano de Educação 
Física. As provas do 5º ano continuam esta semana nos dias 23 e 25, e as do 8.º nos dias 25 e 27. 

No dia 23, pelas 10h00, no auditório do Pavilhão Multiusos, em Odivelas, o 10T representa a Secundária de 

Caneças na ação de sensibilização “Namorar com Fair Play”, promovida pela Câmara de Odivelas, em 

parceria com o IPDJ, no âmbito da Quinzena da Juventude e Desporto. 

O Núcleo de Estagiárias de Educação Física promove dia 23, na Secundária, uma ação de 

consciencialização para o problema do bullying, procurando alertar para os diferentes tipos de 

comportamentos agressivos que vitimam tantos alunos, e que muitos tantas vezes testemunham. Dar a voz, 

anónima, a quem conhece casos de bullying, para que os conte, distribuir textos com informação relevante, 

enviar mensagens positivas através de um QR Code, sortear prémios entre os participantes, fazem parte 

desta iniciativa. 

Nos dias 23, 24 e 25, os alunos do 1.ºciclo da EB Cesário Verde participam no projeto municipal “A Bicicleta 

vai à Escola”. Este projeto procura que as crianças do concelho de Odivelas adquiram hábitos e estilos de 

vida saudáveis que perdurem ao longo da sua vida adulta. Nada melhor que a bicicleta para ganhar saúde. 

Nos dias 24 e 31, será desenvolvida uma atividade com o contador de estórias Pedro Tomaz, junto de todas 

as turmas/salas da escola da EB Artur Alves Cardoso em parceria com The Poets and Dragons Society. 

No dia 25, na EB Professora Maria Costa, decorre o lançamento de dois livros cujos autores são os nossos 

alunos. As turmas MCJI, MC1A e MC2A desenvolveram o Projeto "Estórias Pintadas" e as turmas MC3A, 

MC4A e MC4B desenvolveram o Projeto "Pequenos Grandes Escritores". 

 

TEMOS DIRETOR! 

 

ELEIÇÕES PARA O CONSELHO GERAL 

 

EXAMES E AFERIÇÕES  

 

SE AMA NÃO BATE! 

 

0-0 BULLYING 

 

BICICLETAS NA CESÁRIO 

 

CONTAM-SE HISTÓRIAS NOS CAMPOS 

 

 LIVROS NOVOS DE GENTE NOVA 
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Quarta-feira, dia 25, realiza-se o Dia do Voleibol na EB dos Castanheiros para os 5.º, 6.º e 7.º anos. 

No dia 26, os alunos da sala 2 do pré-escolar da EB Cesário Verde vão em visita de estudo ao Museu da 

Cidade. 

Quinta-feira, dia 26, a nossa equipa de escalada desloca-se a Cascais para mostrar o que vale nas paredes 
de escalada da Guia. 

A turma 11CT4 vai realizar o roteiro pela Lisboa de Os Maias de Eça de Queirós numa iniciativa Escola a Ler 

da disciplina de Português e da biblioteca, na tarde de sexta-feira, dia 27. Entretanto, a biblioteca continua a 

organizar visitas livres orientadas seja no próximo sábado seja em dia a combinar, mediante inscrição.  

No âmbito das disciplinas de História e de História da Cultura e das Artes, os alunos das turmas LH2,  LH3 e 

AV1 do 11.º ano participam, no dia  27, numa visita de estudo ao Centro Português de Fotografia: Antiga 

Cadeia da Relação do Porto e ao Museu de Arte Contemporânea de Serralves, seguindo-se um percurso 

orientado pela cidade do Porto. Nos objetivos, o encontro com obras de referência nas artes plásticas e artes 

performativas e a visita a lugares representativos da cidade do Porto, ligados ao período liberal. 

Integrado no projeto de Cidadania e Desenvolvimento, as turmas 11AV e 11SE1 realizam, sábado, 28, das 

10 às 12h30, atividades desportivas variadas, procurando promover um estilo de vida saudável a partir da 

prática da atividade física. Esta iniciativa realiza-se no gimnodesportivo da Secundária e as famílias dos 

alunos estão convidadas a participar. 

"Cheira bem, Cheira a Lisboa"! Há sardinhas, perdão, há manjericos na sala de professores da Secundária a 

lembrar os Santos Populares! Celebrando a tradição,  o  eco-escolas promove uma venda de manjericos. 

Na sala de professores, estão abertas as inscrições para este momento de informação sobre saídas 

escolares e profissionais organizado pela Inspiring Future que se realiza na Secundária, na próxima 

segunda-feira, dia 30. 

No âmbito da ilustração, abordada nas aulas de OCE, os alunos do 7.ºE participaram no concurso de 
sardinhas "Segurança nas Festas de Lisboa" organizado pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. 
 
 

 

VOLEIBOL NOS CASTANHEIROS 

 

NO MUSEU DA CIDADE 

 

ESCALAR EM CASCAIS 

 

MAIAS, LISBOA   

 

VISITA AO PORTO  

 

VIDA SAUDÁVEL 

 

OLH’Ó MANJERICO! 

 

INSPIRING FUTURE 

 

SARDINHAS NOS CASTANHEIROS 


