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Começam no próximo dia 5 os exames de recuperação de módulos em atraso dos cursos profissionais.  

 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Secundária realiza a sua Assembleia Geral Ordinária no dia 7, 
pelas 20h30, na Secundária para, entre outros assuntos, proceder «à eleição dos órgãos sociais para o ano letivo 
2019/2020 ou cessação da Associação de Pais existente». Chamamos a atenção para a importância da mobilização dos 
Pais e encarregados de educação enquanto atitude cívica de participação que favorece a qualidade da própria escola 
no serviço que presta aos alunos. 

Realiza-se, segunda-feira, dia 4, a segunda e última sessão de sensibilização do projeto “1+1 achas que tens a escola 
toda?”, dinamizada pela Associação Apoio à Vida e destinada aos alunos dos cursos profissionais do 11.º ano, no 
âmbito da disciplina de Área de Integração. Esta sessão envolve o tema da prevenção de gravidez na adolescência e a 
reflexão sobre o problema a partir de casos reais. 

No âmbito da disciplina de Psicologia B, os alunos do 12.ºLH1 deslocam-se na tarde do dia 4 à Faculdade de Psicologia 
da Universidade de Lisboa onde irão participar numa aula da Doutora Luísa Serôdio. Esta atividade vem na sequência 
da vinda à escola, no passado dia 25, da Doutora Susana Varela, docente da Faculdade de Ciências e investigador do 
Instituto Gulbenkian de Ciência, para uma aula dirigida aos alunos do 12.º CT3 sobre epigenética. 
  

As inscrições para o Dia do Atletismo do Agrupamento (corta-mato e velocidade - 50m), atividade destinada aos alunos 
do 4º ao 12º ano, que se realiza na Secundária, quinta-feira, dia 14, a partir das 10h00, decorrem durante esta semana 
e terminam na próxima segunda-feira, dia 11. 

No dia 5, os alunos do jardim de infância da EB Professora Maria Costa visitam a Escola de Prevenção e Segurança de 
Loures. 

Nos dias 5, 6 e 7 iremos dar início às ações de sensibilização com o objetivo de sensibilizar crianças e jovens para a 

segurança e resiliência. As acções destinam-se às turmas CV1A, CV1B, CV2A, CV2B e salas 1 e 2 do jardim de infância. 

Estas sessões serão dinamizadas pelo Serviço Municipal de Proteção Civil  da Câmara de Odivelas.  

Rosa dos Ventos, com trabalhos dos alunos do 5º ano realizados no âmbito de História e Geografia de Portugal, 
continua em exposição na biblioteca. 
O departamento de Inglês organizou o concurso de máscaras de Halloween na escola EB dos Castanheiros, atividade 
dirigida a todos os alunos. A construção das máscaras tinha como princípio a reciclagem e reutilização de materiais. 

O Curiosidades Científicas de novembro, boletim mensal do departamento de Física e Química fala-nos dos vencedores 
do Prémio Nobel da Química e do seu contributo para a utilização das baterias de lítio. A ler nos locais habituais. 
 

CURSOS PROFISSIONAIS: EXAMES  

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA SECUNDÁRIA EM REUNIÃO 

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 

ALUNOS DE PSICOLOGIA EM AULA EXTERNA 

DIA DO ATLETISMO: INSCRIÇÕES 

EB PROFESSORA MARIA COSTA:  VISITA DE ESTUDO 

PROTEÇÃO NA CESÁRIO VERDE 

EB dos CASTANHEIROS 

DO LÍTIO 
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