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A NOITE SERÁ DE BRUXAS - O DIA É DO PÃO POR DEUS 

Na EB dos Castanheiros, no dia 31, expõem-se trabalhos alusivos ao Halloweent dos alunos do 7.º ano, 

realizados no âmbito de  Educação Visual e Inglês, continuando expostos os trabalhos dos alunos do 2º ciclo 

sobre o mesmo tema. 

Na Secundária, na biblioteca, o Eco-Escolas propõe um concurso de máscaras originais com materiais 

reciclados para celebrar o Hallowe'en.   

 

 

MAS TAMBÉM  DOS MUERTOS 

El Día de Muertos é uma das festas mais animadas no México, pois, segundo dizem, os mortos vêm visitar 

os seus familiares. Festeja-se com comida, bolos, festa, música e os doces preferidos dos mortos. Segundo 

a crença popular, nos dias 1 e 2, chamados de Días de los Muertos, os mortos têm permissão divina para 

visitar familiares e amigos. Por isso, as pessoas enfeitam as suas casas com flores, velas e incensos, e 

preparam as comidas preferidas dos que já partiram. As pessoas fazem máscaras de caveira, vestem 

roupas com esqueletos pintados ou mascaram-se de morte.  

Assim sendo, para comemorar estes dias, convida-se toda a comunidade escolar a apreciar os trabalhos dos 

alunos de Espanhol na Secundária e nos Castanheiros através de altares e exposições de "catrinas". 

Também será dinamizada uma atividade "Caza a las Catrinas" e, no caso de alguém se cruzar com uma 

delas, "Hay que vivir sonriendo para morir cantando", como dizia Frida Kahlo. 

 

 

O TEATRO COMO AÇÃO EDUCATIVA 

Os alunos do curso profissional de Técnico de Ação Educativa deslocam-se no próximo dia 2, numa 

atividade letiva diferenciada, ao Teatro Politeama, assistir ao espetáculo Cinderela, seguindo-se um 

percurso por Lisboa. 

Também os alunos do 11.ºT, do curso profissional de turismo, vão realizar um roteiro pelo barroco de Lisboa, 

com visitas ao Panteão e a São Roque, entre outros espaços arquitetónicos. Esta atividade letiva em 

contexto profissional envolve as disciplinas de Português, História da Cultura e das Artes e Introdução à 

Atividade Turística e acontece na sexta-feira, dia 4. 

 

 

UM PAÍS POR MÊS 

Este ano, na Secundária, há um desafio proposto aos alunos de Geografia: em cada mês serão 

apresentados na biblioteca trabalhos sobre um país específico. Começamos com Portugal, pois claro. 
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SEMANA VERDE 

Nas últimas semanas, no âmbito da disciplina de Inglês, os alunos das turmas do 9.ºano participaram num 

trabalho integrado nas Global Action Days (GAD), criando slogans, pequenos filmes e posters com 

mensagens que serão divulgadas no dia 3 no COP 27 (Conference of the Parties: a assembleia anual das 

Nações Unidas sobre a mudança do clima), tendo contado com o apoio dos alunos do Centro de Apoio à 

Aprendizagem. Também durante a semana, serão expostos na biblioteca da Secundária os testemunhos 

(bastões) criados pelos alunos que (como numa corrida de estafetas), não se podem deixar cair. Este projeto 

enquadra-se na atividade internacional Running Out Of Time.  

Durante a semana serão disponibilizados os meios para avaliar a pegada de carbono das pessoas que fazem 

parte da comunidade escolar. 

No final da semana, dia 4, pelas 11h00, será hasteada a Bandeira Verde, galardão que nos acompanha há 

muitos anos e que reconhece o trabalho realizado pelo Eco-Escolas da nossa escola pelo ambiente. 

 

 

MIÍUDOS A VOTOS 

Na biblioteca dos Castanheiros, até ao dia 18 de novembro, já é possível aos alunos apresentar os seus 

livros favoritos como candidatos às eleições deste ano do "Miúdos a Votos", bastando, para o efeito, 

preencher o formulário disponibilizado nos computadores da biblioteca. O Concurso Miúdos a Votos é uma 

atividade proposta pela Visão Júnior e pela Rede das Bibliotecas Escolares. O processo também se vai 

desenrolar na Secundária e nas escolas do 1.º ciclo.   

Ver https://visao.sapo.pt/visaojunior/miudos-a-votos/2022-09-13-miudos-a-votos-esta-de-regresso-3/. 

  

 

ESCOLA AMIGA  

A Linha Escola Amiga, dinamizada pelo Serviço de Psicologia e Orientação regressa hoje. De segunda a 

quinta-feira, entre as 10:00 e as 13:00 pode contactar o número 912764212. Também poderá utilizar o email: 

linhaescolaamiga@aecanecas.com.  

Esta linha de emergência anónima de apoio e aconselhamento psicológico está disponível a Pais, 

Encarregados de Educação, Cuidadores e Alunos do Agrupamento. 

 

 

NA BIBLIOTECA DA ESCOLA DEPOIS DA GUERRA 

Hoje, último dia de outubro, publicamos no blogue Leituras Acordadas e no facebook da biblioteca, o último 

texto literário que escolhemos subordinado ao tema do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares ler para 

a paz e para a harmonia globais: 

Ao entrar sinto a cara a arder: / montes de livros, migalhas de cultura e de beleza / juncam o chão como 

espigas calcadas / após a passagem de um brutal furacão. 

A poeira da guerra veio pousar nos lábios / dos homens de génio. Vozes incorruptíveis / a troar por cima do 

espaço e do tempo./ Mas incapazes de esmagar as botas do fantasma. 

Apanho o livro pouco espesso furado / Por uma bala. A chaga é horrível./ Todas as folhas estão manchadas 

de sangue. 

Abro. Leio. Não posso reter as lágrimas / quando o título vem dançar diante dos meus olhos: / «Os sonetos 

sangrentos de Hviezdoslav». 
Julius Lenko (1941-1991), in A rosa do mundo 2001 poemas para o futuro, (dir edit. Manuel Hermínio Monteiro) Lisboa: Assírio e Alvim, 2001, 

pp.1547-1548 

O livro referido no final apresenta 32 poemas pacifistas do poeta eslovaco Pavol Országh Hviezdoslav, no 

qual se interroga sobre a responsabilidade do horror da guerra. Também na nossa proposta de textos para a 

paz, a maioria fala da guerra. Sim, é a guerra que nos faz falar da paz. 
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