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CASTANHEIROS: ESCOLA AMIGA 

Pelo terceiro ano consecutivo, a EB dos Castanheiros foi distinguida com o selo "Escola Amiga da Criança". 
Concorremos, com o apoio da equipa Eco-Escolas, a partir do tema "Sustentabilidade". Com este projeto, 
procurámos promover a qualidade do nosso ambiente e a segurança do espaço escolar, de modo a que os 
nossos alunos se possam sentir mais alegres e felizes. 

Dias 6 e 7 decorre a campanha eleitoral para a Associação de Estudantes da Secundária. Concorrem duas 
listas e a eleição será no dia 9.  

 
 

QUEM PRECISA DA NOSSA AÇÃO? 79LY 

Como em anos anteriores, aderimos à iniciativa Maratona de Cartas da Amnistia Internacional. Conheça os 
casos das cinco pessoas que se encontram em risco e que precisam da nossa ação imediata. Agora é a 
nossa vez de não ficarmos em silêncio: Chow Hang-tung, Dorgelesse Nguessan, Nasser Zefzafi, Luis 
Manuel, Aleksandra Skochilenko.Saiba mais sobre estas pessoas em perigo. Assinamos o nosso nome 
pela sua libertação e participamos no concurso para as escolas. Aceder a https://www.amnistia.pt/maratona-
escolas/#assinar e inserir o código da escola: 79LY. 

 
 

INTRODUÇÃO À ARQUEOLOGIA COM O 5.ºANO 

Dia 5, os alunos do 5.º ano irão assistir, no Auditório da Escola Secundária, à atividade "Viagem na Pré-
História" no âmbito da disciplina de História e Geografia de Portugal, dinamizada pelo arqueólogo Pedro 
Cura. Uma viagem que os vai levar ao encontro do homem pré-histórico e à descoberta do seu modo de vida. 

Dia 5, as turmas LH1, LH2 e LH3 do 11.º ano participam na visita de estudo interdisciplinar 

Português/História à Igreja de São Roque, para assistirem  à peça de teatro Paiaçu - Pai Grande, em defesa 

dos índios, dos escravos e da salvação dos homens, baseado na obra do Padre António Vieira; de seguida,  

visitam a igreja e o museu, no âmbito do barroco joanino e da afirmação do poder político de D. João V.  

 

MENTORES EM REUNIÃO 

Dia 5, realiza-se uma reunião com os mentores, os alunos voluntários que se disponibilizam para apoiar os 

seus colegas com alguma dificuldade no processo da aprendizagem. Esta reunião visa dar apoio formativo e 

informação sobre procedimentos. 

Na EB Artur Alves Cardoso, nos dias 6 e 7, as professoras Paula Rocha e Sandra Andrade realizam 
atividades de sensibilização, no âmbito da comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. 
 
 

DIREITOS HUMANOS EM REFLEXÃO 

No próximo dia 9, terá lugar uma palestra subordinada ao tema Direitos Humanos, dinamizada pelo Dr. 
Fernando Sousa da Amnistia Internacional. Estarão presentes todos os alunos do Curso de Marketing, 
Relações Públicas e Publicidade. 

 

ELEIÇÕES PARA A ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 

 

O PADRE ANTÓNIO VIEIRA EM CONTEXTO 

 

PENSAR NOS OUTROS 

mailto:emprogresso@aecanecas.com
https://www.amnistia.pt/maratona-escolas/#assinar
https://www.amnistia.pt/maratona-escolas/#assinar


                Em Progresso 12                        2022-2023 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Inicia-se no dia 9, a série de sessões destinada às turmas do 9.ºano, sobre a Barca do Inferno de Gil Vicente 

vista numa perspetiva da imagem e do teatro. Uma parceria da biblioteca com a disciplina de Português. 

 

INSCRIÇÕES PARA O FUTSAL 

Estão abertas as inscrições para o Torneio de Futsal do 6.º e do 9.º ano que se vai realizar no próximo dia 
15, das 9 às 13h00. 
 

ESTAFETAS DE CONTOS 

Este ano, a equipa dos professores de Português dos Castanheiros em parceria com as turmas do 1.º ciclo e 
JI da EB das Fontes deu início a um novo projeto "Estafeta de contos".  
LER, LER+ é o nosso lema e, neste momento, partilha-se entre as diferentes turmas a leitura de um conto, 
com muitos voluntários a quererem serem protagonistas desta "atividade. 

Já está publicado o Curiosidades Científicas de dezembro. Desta vez sobre os problemas evidentes nos 

glaciares devido às alterações climáticas. 

 

À ESPERA DA VOSSA INSCRIÇÃO 

Durante este mês, podem inscrever-se no Concurso Nacional de Leitura, nas bibliotecas e no Clássicos em 

Rede, na Secundária, de que demos notícia no último Em Progresso. 

 

CONHECER COM ARTES 

Continua até dia 13, no pequeno auditório da Secundária, a exposição interativa O Prado vem à Escola, com 
réplicas de obras do Museu do Prado, dinamizada por alunos de Espanhol.  
Entretanto, o Clube das Línguas e das Artes propôs para o mês de dezembro a criação de adventos de 
Natal - Turmas felicitam outras turmas. Estes estão a ser desenvolvidos em interdisciplinaridade e depois 
serão mostrados à comunidade escolar. 
Em dezembro, na Escola dos Castanheiros, irá decorrer uma exposição de trabalhos interdisciplinares 
alusivos ao Natal, dos alunos do 7.ºano. Estes trabalhos foram desenvolvidos nas disciplinas de Ed. Visual, 
Inglês, Francês e Cidadania. 
 

 

PAIS NATAIS SOLIDÁRIOS 

A APEE dos Castanheiros vai, uma vez mais, juntar-se à iniciativa Pais Natais Solidários, promovida pela 
APEE da António Gedeão, que tem como objetivo a recolha de brinquedos e bens essenciais para posterior 
entrega através de ciclistas vestidos de Pai Natal. 
Até ao dia 16, recebem-se no Bloco A da EB dos Castanheiros brinquedos, novos ou usados (mas que 
estejam em boas condições), livros e bens essenciais (de desgaste rápido, farmácia, higiene e alimentação). 
A entrega será efetuada na manhã do dia 18, por ciclistas vestidos de Pai Natal, que irão percorrer as ruas 
do concelho e fazer a distribuição nas seguintes instituições: CAT - Casa Rainha Santa Isabel; Associação 
Moradores Bairro Serra da Luz; Associação Amovalflor. 
 

 

NATAL NA CASA DA CULTURA 

Até dia 18, na Casa da Cultura em Caneças, irá decorrer a Feira de Natal, uma iniciativa da União de 
Freguesias Ramada e Caneças, que conta com a participação da comunidade escolar do Agrupamento. Aos 
sábados, domingos e feriados poderá visitar e aproveitar para comprar alguns presentes de Natal e fazer 
uma pintura facial. Às 15h00, o Pai Natal conta uma história e às 16h00 disponibiliza-se para uma sessão 
fotográfica. A APEECASTANHEIROS também vai estar presente nos próximos dias 10 e 11 de Dezembro, 
com uma banca de Natal de encantar, que vos espera! 

 

GIL VICENTE 

 

CURIOSIDADES CIENTÍFICAS 


