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Todos os anos os alunos são desafiados a propor um benefício para a sua escola através da 

utilização de uma verba específica disponibilizada através do Orçamento Participativo das Escolas 

(OPE) - um euro por cada aluno (mais ou menos 1200€ na Secundária e 500€ na EB dos 

Castanheiros). Este ano, o OPE será tematicamente direcionado para a inclusão, OPE-Inclui, e 

procura ser um instrumento para a promoção da solidariedade e da inclusão. As propostas devem 

centrar-se nessa base. Aos alunos compete ter uma ideia, organizarem-se, fazer uma proposta 

num texto até 1000 palavras, e recolher apoio (5% de assinaturas), apresentar a proposta até dia 

15 de março. A votação das propostas será no dia 24 de março - dia do estudante. 

Reunião de esclarecimento destinada aos delegados de turma e interessados - no dia  

Mais informação em: https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/ope-inclui  

 

Hoje, à tarde, realiza-se a prova concelhia do Concurso Nacional de Leitura com a presença de 

representantes de alunos do nosso agrupamento do segundo e terceiro ciclos e do secundário. 

É já na terça-feira, dia 7, que se realizam as eleições dos livros mais fixes deste ano letivo. As eleições 

realizam-se nas bibliotecas da Secundária e dos Castanheiros. Todos os alunos podem votar. Convidamos 

os professores a informar os seus alunos deste ato eleitoral e a lembrá-los para ir em votar no dia 7.   

No seguimento do projeto de cidadania de viagens sustentáveis, o 11T visita o Porto nos dias 7 e 8. 

Deslocação em comboio, alunos e professores realizarão um percurso barroco pela cidade, desfrutando dos 

espaços definidos como património cultural da humanidade, mas vai haver tempo para visitar Gaia e um dos 

navios que realiza  as viagens no Douro, contribuindo assim para uma reflexão sobre a diversidade das 

ofertas turísticas.  

As turmas de 9.º ano partem em visita a Lisboa, ao Castelo de São Jorge, para assistir ao espetáculo teatral 

«Auto da Barca do Inferno» (Teatro do Bairro), e ao Lisboa Story Centre, com o objetivo de complementar os 

conteúdos programáticos das disciplinas de Português e de História.  

No dia 8, vão  as turmas A, D e F e, no dia 09, para as turmas B, C, E e G. 

 

 

 

 

MELHORAR A ESCOLA 

 

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA  

 

MIÚDOS A VOTOS 

 

E O PORTO AQUI TÃO PERTO 

 

A BARCA DO INFERNO EM LISBOA 
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Estava prometido e ei-lo: o número do primeiro semestre do Às Avessas, jornal da Secundária, está à venda 

por 1 euro na biblioteca e na papelaria. Em breve, estará disponível uma versão online. Em maio 

publicaremos o número do segundo semestre e renovamos o convite para a participação dos alunos com 

textos, imagens ou trabalhos. 

 

 

 

a biblioteca de Castanheiros estará a Exposição "A Viúva e o Papagaio" - Os nossos papagaios, 

trabalhos realizados pelos alunos do 5º ano. 

 

As turmas do sétimo ano vão participar numa ação de sensibilização com a PSP subordinada ao 

tema "Internet mais segura". 

Em competição, no dia 11: enquanto a equipa de ténis de mesa se desloca à Secundária António 

Carvalho Figueiredo (Loures),  a equipa de basquetebol juvenis femininos joga no nosso pavilhão. 

 

 

O número de março do Curiosidades Científicas leva-nos parao distante mundo dasgaláxias e para as 

recentes decobertas realizadaspelo novo telescópio espacial James Weeb. A ler na página do agrupamento. 

 

AVESSAS 

 

 

 

 

SEGURANÇA 7.ºANO 

 

DESPORTO ESCOLAR 

 

CURIOSIDADES CIENTÍFICAS 


