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No dia 17, dia mundial do não fumador, comemoramos, no Agrupamento, o dia do atletismo, com a prova da 

Milha (1609 m), na Secundária, entre as 10h e as 13h, dirigida aos alunos do 8.º ao 12.º ano, e, durante todo 

o dia, o campeonato de Corrida de Precisão, na EB dos Castanheiros para os alunos do 5.º ao 7.º ano. 

No âmbito da exposição sobre alimentação e cozinha saudáveis, o Eco-Escolas, o projeto Promoção e 

Educação para a Saúde (PES) e o Centro de Apoio e Aprendizagem (CAA) propõem um jogo (quizz) sobre o 

conteúdo da exposição. Há prémios e boa disposição garantidas, no átrio da Escola Secundária, a partir de 

segunda-feira, dia 15, às 14h, até quarta-feira, dia 17, às 18h. As instruções estão num placard ao lado da 

exposição. 

Durante esta semana, decorrem na EB Maria Costa diversas ações de sensibilização, que partem da 

necessidade de a escola ser um espaço de formação que também é aprendizagem essencial: 

- no dia 15, os Agentes da Escola Segura dinamizam a ação "O Baltazar Aprende a Lição", sobre o bullying, 

destinada às turmas MC1A e MC2A. Também nesse dia, a Proteção Civil dinamiza as ações "Primeiros 

Socorros" à turma MC4A e "Perigos em Espaços Públicos" à turma MC3A; 

- no dia 17, promovida pela Proteção Civil, decorrem as ações "Sismos", à turma MC2A, e   

"Primeiros Socorros", à turma MC4B; 

- no dia 18, é a vez da ação "Estrada Segura", dinamizada às turmas MC3A, MC4A e MC4B por agentes da 

Escola Segura., numa procura de contribuir para a diminuição da sinistralidade e do número de vítimas que 

anualmente ocorrem nas estradas portuguesas. Ainda neste dia, a Proteção Civil regressa à nossa escola 

para dinamizar a ação Planos de Emergência" à turma MC1A. 

 

Ao clicares no link bit.ly/3jHUlyT, acedes ao formulário que te permitirá participar na proposta para os livros 

que vão a votos este ano. Como noticiámos no número anterior, para saber quais são os livros mais fixes é 

preciso que eles entrem na votação e para entrar na votação têm que ter muitos proponentes. É nesta fase 

que estamos até dia 30. Repetimos o nosso convite aos professores de todos os ciclos do Agrupamento 

para conversarem em aula sobre livros e motivarem os seus alunos para a participação nesta atividade que 

liga leitura e cidadania. E convidamos os alunos a promoverem os seus livros favoritos e a juntar muitos 

proponentes de um livro para que tenha mais hipóteses de estar presente na eleição.   

Este ano, as histórias de Dédalo e Ícaro, Cassandra e Antígona são as propostas para participar nas 

Olimpíadas da Cultura Clássica, um concurso realizado em parceria entre a Rede das Bibliotecas Escolares 

e Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. «Clássicos em rede é um 

programa de atividades para alunos dos ensinos básico e secundário, destinado a divulgar a Cultura 

Clássica e a mostrar aos alunos as suas marcas na atualidade». Os alunos, desde o 4.º ano até ao 12.º, 

podem concorrer às Olimpíadas respondendo a um desafio escrito ou a um desafio de Artes e Multimédia. 

Informação em https://rbe.mec.pt/np4/ClassicosEmRede.html. 

 

DIA 17: TODOS A CORRER! 

 

  DIETAS EM CONCURSO 

 

  NA EB MARIA COSTA, SENSIBILIZAR 

 

MIÚDOS A VOTOS: bit.ly/3jHUlyT 

 

CLÁSSICOS EM REDE 2021-22 
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Comemorado no dia 19, feriado municipal, Odivelas está em festa e algumas iniciativas envolvem alunos da 

nossa escola. É o caso do lançamento, no Mosteiro de Odivelas, do Livro “Mosteiro de Odivelas – histórias, 

mitos e lendas”, uma publicação lúdico-pedagógica dirigida aos alunos do 3.º ano do ensino básico, da 

responsabilidade da Câmara Municipal de Odivelas e da autoria da ilustradora Danuta Wojciechowska. Este 

livro pretende ser um contributo para o desenvolvimento nos alunos de um sentimento de pertença e 

identidade ao concelho de Odivelas e do gosto pela leitura e património cultural. O evento decorre no dia 18 

e temos conhecimento que as turmas do 3.º ano das EB Cesário Verde e Maria Costa (CV3A e CV3B 

e MC3A) foram convidadas a assistir ao  lançamento.  

No âmbito do dia do município, realiza-se, no dia 20, com visita do público entre as 10h e as 18h, a abertura 

do Centro Interpretativo das Águas de Caneças (CIAC). Nesse dia, decorrerão várias atividades culturais no 

espaço. A Associação dos Amigos de Caneças, associação parceira do nosso Agrupamento e da biblioteca, 

terá no CIAC uma sala cedida pela Câmara, celebrando-se  uma cerimónia protocolar nesse dia para 

assinalar o acontecimento. Recordamos que na página do Agrupamento, temos um espaço de imagens 

sobre o património de Caneças: http://aecanecas.com/index.php/bibliotecas-escolares/biblioteca-es-

canecas/patrimonio-imagens.html. 

 

A poesia é um exercício de criatividade e um desafio à capacidade de escrita. Refletir, expressar, ideias ou 

sentimentos através de palavras organizadas num ritmo próprio não é tarefa fácil, mas é um bom exercício 

de comunicação. Quem arrisca escrever um poema?  

Está aberto o concurso Faça lá um poema, promovido pelo Plano Nacional de Leitura em parceria com os 

CTT, Correios de Portugal, destinado aos alunos do 3.ºciclo e do secundário. O regulamento pode ser lido 

em https://www.pnl2027.gov.pt/np4/flup2022.html . Os poemas não podem ter mais de 14 versos e devem 

ser entregues na biblioteca da Secundária até dia 10 de dezembro. A equipa da biblioteca encarrega-se da 

seleção dos poemas que enviaremos a concurso.  

 
Julgavas, então, que a poesia era um discurso 
de palavras em sentido? Sei quanto a musa aprecia 
glória, poder e uniforme, quanto aguarda 
o cavaleiro que produz. 
A vida, afinal, anda lá fora, antes da folha 
ter passado a prensa; 
a mais pequena árvore é verde eterna, comparada ao arbusto 
que, mal tocada a haste, se desvai em fumo. 
 
Por isso eu fico lendo as crónicas, as lendas, 
o jornal que, bem ou mal, cruza as palavras com o tempo, 
e contudo! quando o lábio se engana, solta 
a mais aguda fífia do trombone, 
e de repente o corpo sabe a gente, e então se diz: eis 
a verdadeira e pura poesia! pois seria, talvez,  
somente a tua mão, cobrindo a folha.  
 
(Alexandre, António Franco – Poemas. Lisboa: Assírio  Alvim,1996, p.366 
(cota na BESC: 821.134.3-1 ALE POE) 

 

 

OS ALUNOS DO 3.ºANO VÃO AO MOSTEIRO 

 

ÁGUAS DE CANEÇAS 

 

FAÇA LÁ UM POEMA! 
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