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In https://showyourstripes.info/  

Não faz parte da nossa tradição a publicação de imagens. A urgência das coisas obriga-nos a fazer mudança nas coisas. 
A propósito da Cimeira da Ação Climática, promovida pela ONU, que se realiza hoje, dia 23, em Nova Iorque, 
mostramos a evolução da temperatura média em Portugal de 1901 a 2018, através do gráfico concebido por uma 
equipa de cientistas da Universidade de Reading, Reino Unido. Cada risca representa um ano. A azul-escuro, as 
temperaturas mais baixas, a vermelho, as temperaturas mais quentes. Estudar, pensar, agir.  

Decidido na última reunião do Conselho Pedagógico, os domínios a abordar em Cidadania e Desenvolvimento pelos 
alunos do 11.º ano serão Saúde e Interculturalidade. No 10.ºano, os domínios continuam a ser: Direitos Humanos, 
Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. 

Assinalando o Dia Europeu das Línguas, o Grupo de Línguas Estrangeiras da Secundária promove uma exposição na 
biblioteca com trabalhos realizados em espanhol, francês e inglês enquanto que, pelas salas de aula, os alunos serão 
convidados a responder a um quis e a debater a importância da aprendizagem de línguas estrangeiras na construção 
de uma sociedade que se deseja respeitadora das diferenças culturais.  

No dia 27, para celebrar o Dia Mundial do Turismo, alunos do 11º ano do curso de técnico de turismo estarão na 
entrada da escola, aos primeiros tempos da manhã,  para oferecer a todos os elementos da comunidade escolar uma 
proposta de destino, um espaço a descobrir, uma experiência  a realizar: o turismo como descoberta. 

Também na próxima sexta-feira, no período entre as 8h15 e as 11h50 vamos comemorar o Dia Europeu de Desporto 

na Escola com um conjunto de atividades desportivas no pavilhão da Secundária, desde escalada ao ténis entre outros 

desportos. Além da participação dos alunos que estão em aula de Educação Física, podem participar todos os alunos 

que não tenham aulas de outras disciplinas mediante inscrição junto dos professores de Educação Física. 

Recomeçam os treinos de Futsal masculinos na Secundária: Iniciados - terça e quinta-feira - 17h10 às 18h40;   
Juvenis - terça, quarta e quinta-feira  - 18h45 às 20h. 

Continuam as apresentações aos novos alunos das bibliotecas das escolas dos Castanheiros (dirigidas aos alunos das 
turmas do 5.º ano) e da Secundária (as turmas do 8.º e do 10.º ano).  

ATENÇÃO! 

CIDADANIA 

DIA 26, DIA EUROPEU DAS LÍNGUAS 

DIA 27, DIA MUNDIAL DO TURISMO 

DIA 27, DIA EUROPEU DO DESPORTO ESCOLAR 

DESPORTO ESCOLAR: FUTSAL 

APRESENTAÇÃO das BIBLIOTECAS  
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