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Face à desgraça provocada pelo terramoto na Turquia e na Síria, o mínimo que podemos fazer é ser 

solidários: no dia 15, parte um avião para a Turquia que vai levar bens essenciais para os desalojados. 

Assim, precisamos da colaboração de todos para que, até dia 14, de manhã, possamos recolher na Escola 

dos Castanheiros, os seguintes bens: 

- roupas e calçado de inverno para adultos e crianças; 

- equipamento de campismo (tendas, camas, colchões, cobertores, sacos-camas); 

- comida enlatada (sem carne de porco); 

-  leite fórmula para bebés; 

- produtos de higiene e fraldas. 

Contamos convosco! 

A partir de dia 13 e até dia 24, decorrem as reuniões dos diretores de turma com os encarregados de 

educação. O assunto é o das conclusões dos conselhos de turma sobre a avaliação do primeiro semestre e 

o modo como os encarregados de educação poderão colaborar com os professores neste objetivo comum 

de os alunos desenvolverem competências e melhorarem aprendizagens. 

Inaugura dia 14, na biblioteca da Secundária, uma exposição que aborda o tema da não-violência no namoro. 

A proposta - uma atividade da responsabilidade da turma EFA S-59, do ensino noturno (que teve origem 

numa primeira exposição na ESCO de Torres Vedras), aproveita o dia dos namorados para, durante o mês 

de fevereiro, propor uma reflexão sobre a violência no namoro - imagens e palavras relacionadas com o 

tema, momentos de livros que mostram instantes de violência. Quem ama não bate (e há muitas formas de 

bater). Para evitar muita gente ao mesmo tempo, os professores interessados em levar as suas turmas a 

esta exposição devem inscrever-se na folha que se encontra na sala de professores.  

Por proposta do Clube de Línguas, fitas de diversas cores com mensagens sobre o amor ilustram o átrio da 

Secundária. Uma caixa de correio recebe cartas de amor.  

Na disciplina de inglês As turmas SE1 e LH2 do 11.º ano partilham dramatizações. recriando personagens 

históricas ou literárias alusivas a amores impossíveis. 

Entretanto o Clube de Biologia e Sustentabilidade e o Eco-Escolas convidam a comunidade escolar a 

celebrar o São Valentim de um modo mais ecológico: pequenos presentes com reutilização de velas, de 

tecidos, de papel, cartão e outros materiais expõem-se numa feira de baixo custo junto ao bar. 

 

 

 

DAR AS MÃOS - URGÊNCIA: ATÉ TERÇA, 14. 

 

REUNIÕES COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

ONDA CONTRA A VIOLÊNCIA NO NAMORO 

 

E O AMOR AQUI TÃO PERTO 
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Dia 13, o 12CT4 desloca-se ao Instituto Superior Técnico em visita de estudo. Muitos vão conhecer, 

esperamos, a sua futura escola, mas, para já, a ideia é a de aproximar a realidade universitária, nas 

vertentes de investigação, de inovação e de tecnologia, aos alunos do ensino secundário; dar a conhecer os 

contributos científicos dos cientistas daquela escola, desenvolvendo a motivação dos alunos para o estudo 

da ciência. 

 

Era programa do 12SE1 deslocar-se ao Museu do Oriente, no âmbito da disciplina de Sociologia, no 

passado dezembro. Mas a chuva deu-lhes as voltas e o projeto concretiza-se agora, no dia 14. 

Começam as competições com outras escolas. Agora é que vão ver a marcha de Caneças: 

- dia 15, as nossas equipas de ténis, desportos gímnicos, ténis de mesa e basquetebol juvenis femininos 

deslocam-se respetivamente à Quinta das Flores, St. António dos Cavaleiros, Bobadela, Esc Sec Gago 

Coutinho, Alverca, e Secundária Miguel Torga; 

-dia 18, a equipa de futsal infantis joga na Secundária de Odivelas. 

 

O Carnaval aproxima-se e é tempo de aproveitar uns momentos de diversão, camaradagem e de olhar 

também para o nosso planeta. 

Este ano, na EB dos Castanheiros, o tema é “Povos e culturas de todos os tempos”. Todas as turmas da 

escola irão participar neste evento que terá como princípio básico a reutilização de materiais para o fabrico 

de adereços e instrumentos vários. 

No dia 17, cerca das 10 horas, dar-se-á início ao desfile de Carnaval. Após uma amostragem junto de um 

júri que irá avaliar a turma vencedora, o desfile marcará a sua presença pelas ruas de Caneças (espaço 

junto do coreto). 

A comunidade escolar está convidada a assistir a este evento. 

Também os alunos da EB Cesário Verde irão comemorar o carnaval com um pequeno desfile pelas ruas do 

Casal Novo. 

O número de fevereiro do Curiosidades Científicas, o nosso colega de divulgação científica, fala-nos dos 

foguetões espaciais, dos princípios e modos em que assenta o seu funcionamento. O texto é da autoria de 

Guilherme Ferreira, aluno do 12 CT4. 

As representantes do segundo ciclo à prova concelhia do Concurso Nacional de Leitura, que se realiza no 

dia 6 de março na Biblioteca Municipal de Odivelas - Centro de Exposições, são Madalena Alves Silva, do 

5.ºA e Joana Silva, do 6.ºE. 

 

VISITA AO TÉCNICO 

 

MUSEU DO ORIENTE 

 

DESPORTO ESCOLAR 

 

CARNAVAL 

 

COMO IR AO ESPAÇO 

 

GENTE QUE LÊ! 


