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Retomamos o trabalho neste novo ano, que ainda é o da conclusão do primeiro semestre. Janeiro é assim 

um mês de muito trabalho, no qual se vão incluir, já para a semana, algumas das visitas programadas para o 

mês passado, que a chuva impediu de se realizarem. Agora, com as barragens quase cheias, vamos ter, 

com certeza, para uma boa continuação do nosso trabalho, o benefício do Sol. 

 

 

UM DEPUTADO NA SECUNDÁRIA  

Na próxima quinta-feira, dia 5, às 15h00, no pequeno auditório da Secundária, o deputado Miguel Cabrita vai 

estar presente no debate do Parlamento dos Jovens, com o tema Saúde mental nos jovens. Que desafios? 

Que respostas. Esta sessão insere-se no contexto da reflexão sobre o tema deste ano, prepararando os 

nossos jovens deputados a defender as suas propostas na próxima sessão distrital do Parlamento dos 

Jovens.  

Os nossos representantes da lista do ensino básico eleitos, com 112 votos, no mês passado são Francisco 

Tavares (9.ºA) e Matilde Palhota (9.ºD), sendo Guilherme Salgueiro (9.ºA) eleito como secretário. As 

eleições do secundário e sessão de escola ocorrem no próximo dia 10. 

 

 

ESCOLA A LER: PESSOA & LISBOA 

Amanhã, dia 4, os alunos de Português do 12CT2 e 12CT3 vão fazer um roteiro poético de Fernando 

Pessoa em Lisboa, numa organização daquela disciplina e da biblioteca. Acompanhados pela poesia, esta 

visita propõe-se deambular pelas ruas de Lisboa, reparar nos espaços dos antigos cafés e restaurantes 

frequentados pelo poeta, passar pelos seus locais de trabalho ver as ruas e o Tejo e tudo.  

 

Já são conhecidos os livros que vão a votos no dia 7 de março.  As listas desta iniciativa da revista Visão 

Júnior e da Rede das Bibliotecas Escolares Miúdos a Votos têm muitos livros e estarão disponíveis nas 

bibliotecas. Mas podem-se conhecer em https://www.rbe.mec.pt/np4/MiudosaVotos.html. O desafio, agora, é 

saber quem quer defender o seu livro favorito. 

 

 

QUEM PRECISA DA NOSSA AÇÃO? 

Ainda durante o mês de janeiro, vamos continuar a divulgar 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, de Hong-Kong, a cumprir pena por ter opinião e se manifestar, Dorgelesse Nguessan, dos 

Camarões, presa após ter participado na sua primeira manifestação, Nasser Zefzafi, de Marrocos / 

República Saauri, 20 anos de prisão por exigir mudanças no país, Luis Manuel, Cuba, artista preso por 

defender a liberdade de expressão, Aleksandra Skochilenko, Rússia, presa por se opor à invasão russa da 

Ucrânia.  

A nossa adesão a esta iniciativa da Amnistia Internacional faz parte do nosso comprometimento por uma 

escola pelos Direitos Humanos. Convidamos-vos, caso ainda não o tenham feito, a aceder a 

https://www.amnistia.pt/maratona e assinar por quem entenderem, inserindo o código da escola: 79LY. 

 

VOLTAR 

 

MIÚDOS A VOTOS 
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FUSÃO NUCLEAR 

Com o novo ano, um novo Curiosidades Científicas. Sempre em cima do acontecimento, a notícia não podia 

deixar de ser a experiência de fusão nuclear ocorrida nos Estados Unidos e que deixa grandes esperanças 

para a produção de «uma energia limpa, barata e quase ilimitada». A ler no site do Agrupamento.   

 

A EB dos Castanheiros recebeu um conjunto de 20 bicicletas e respectivos  kits de segurança  para o projeto 

Escola Activa sobre rodas, numa iniciativa conjunta do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., e 

do Ministério da Educação, através da Direção-Geral da Educação.  

 

 

COMEÇAR COM FORMAÇÃO 

Na segunda-feira, 2, o projeto SEI SER FAMÍLIA, da Câmara Municipal de Odivelas, dinamizou na Escola 

Secundária uma ação de sensibilização para as assistentes operacionais do Agrupamento. Esta ação visava 

a abordagem do seguinte tema: Gerir o comportamento na escola - estratégias de prevenção e intervenção. 

 

 

REFLETIR A ARTE 

No passado dia 21, entre as 8h30 e as 17h00, realizou-se uma visita de estudo ao Museu Coleção Berardo, 

MAAT e Museu dos Coches. O pretexto partiu do departamento de Filosofia (a reflexão estética), mas 

revestiu-se de uma dimensão interdisciplinar, nomeadamente com a visita histórica ao Museu dos Coches 

dos alunos de Humanidades e de Artes. Participaram nesta atividade todas as turmas dos cursos científico-

humanísticos do 11.º ano e a turma do Curso de Artes Visuais do 10.º ano. O balanço é muito positivo e 

os objetivos foram plenamente alcançados.  

 

CONVÍVIO DE NATAL REAL 

Não foi antes do Natal porque as aulas acabaram quase na noite da consoada, mas o convívio dos 

assalariados de todas as escolas do Agrupamento vai realizar-se na Secundária em lanche ajantarado, na 

próxima sexta-feira, dia de Reis. 

 

 

DEAMBULEMOS 

Quando durmo muitos sonhos, venho para a rua, de olhos abertos, ainda com o rastro e a segurança deles. 

[…] Mas quando há um intervalo e não tenho que vigiar o curso da minha marcha, para evitar veículos ou 

não estorvar peões, quando não tenho que falar a alguém, nem me pesa a entrada para uma porta próxima, 

largo-me de novo nas águas do sonho […]. 

E então, em plena vida, é que o sonho tem grandes cinemas. Desço uma rua irreal da Baixa e a realidade 

das vidas que não são ata-me, com carinho, a cabeça num trapo branco de reminiscências falsas. Sou 

navegador num desconhecimento de mim. Venci tudo onde nunca estive. E é uma brisa nova esta 

sonolência com que posso andar, curvado para a frente numa marcha sobre o impossível. 
Fernando Pessoa, Livro do Desassossego, composto por Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa, ed. 

Richard Zenith, Porto: Assírio & Alvim, 2013,  pp.138-139 

 

Este e outros livros podem ser consultados na Mesa de trabalho Fernando Pessoa, que ainda temos exposta 

na sala de leitura da biblioteca da Secundária. 

 

SOBRE RODAS NOS CASTANHEIROS 


