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Na continuação de anos anteriores, apoiamos a campanha promovida pela Amnistia Internacional por ocasião do dia 
internacional dos direitos humanos. Apelamos por Sarah Mardini e Seán Binder, José Adrián, Marinel Sumook Ubaldo, 
Magai Matiop Ngong, Yasaman Aryani e Monireh Arabshani, os jovens que foram os exemplos escolhidos para esta 
iniciativa. A proposta é que leiam as histórias de vida que acompanham aqueles nomes e que assinem as cartas, este 
ano online, a partir do site https://www.amnistia.pt/maratona/, a pedir justiça. Ao assinar as cartas não se esqueçam 
de indicar o código da Secundária: PWR7. 

Conclui-se esta semana a primeira sessão do Programa de sensibilização para uma Cidadania mais ParticipAtiva 
destinada a todas as turmas do 9º e 10º ano, em parceria com a Câmara Municipal de Odivelas. O programa visa 
promover a participação ativa e a literacia democrática junto dos jovens.  
 

O Dia do Basquetebol vai ser no dia 18. De manhã, a partir das 9h00, jogam os alunos do 8.º e do 9º ano e, a partir das 
10h30, os alunos do 10º ano. À tarde, a partir das 14h30, jogam os alunos do 11ºe do 12º ano. 
 

No próximo dia 17, os alunos do 10º ano  de Comunicação-Marketing, Relações Públicas e Publicidade e os alunos do 
12º SE e 12º LH3, deslocam-se à Fundação Museu do Oriente. 
Esta atividade tem como objetivo consciencializar os alunos para a importância da diversidade e tolerância cultural, 
bem como desenvolver a capacidade de comunicação em atividades que exijam espírito crítico e interativo. 
No dia 19, as turmas do 11º ano de Humanidades irão visitar o Palácio/Basílica/Biblioteca de Mafra. A visita integra o 
conjunto de conteúdos em estudo neste ano letivo: O absolutismo joanino. 
 

No dia 20, os alunos do 7º ano vão realizar atividades no âmbito do projeto de autonomia e flexibilidade - “Dia dos 
Avós”. Neste dia as aulas serão substituídas por atividades relacionadas com a organização de uma sala por turma, 
com os trabalhos efetuados pelos alunos em várias disciplinas. Na parte da tarde, os avós estão convidados a 
comparecer na Escola e participar em várias atividades, as quais terminarão com um lanche partilhado. 
 

Na biblioteca dos Castanheiros, apresentam-se duas exposições: uma de Matemática “Isometrias” e outra de OCE “Os 
direitos da criança”. 
Na biblioteca da Secundária continua a exposição de calendários do Advento realizados pelas alunas de Expressão 
Plástica do 10.º ano do curso profissional de Apoio à Infância. 
 

EB dos Castanheiros: recolha de embalagens e de papel/cartão, a entregar todas as quartas-feiras, deixando os 
resíduos devidamente acondicionados, nos caixotes existentes para o efeito, junto ao portão de entrada, numa 
proposta da Associação de Pais. 
Secundária: o Eco-Escolas da Secundária lança uma campanha especial de recolha de pilhas com dois postos de 

recolha: a sala de professores e o PBX na entrada da escola.  
 
 
 
 
 

PWR7 -  MARATONA DAS CARTAS POR JUSTIÇA   

CIDADANIA PARTICIPATIVA  

DIA DO BASQUETEBOL – DIA 18 

VISITAS DE ESTUDO NO AGRUPAMENTO 

EB DOS CASTANHEIROS: DIA DOS AVÓS 

EXPOSIÇÕES NAS BIBLIOTECAS DO AGRUPAMENTO 

RECICLAGEM NO AGRUPAMENTO 
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Em todas as escolas do Agrupamento, temos ou já tivemos momentos evocativos da quadra nesta última semana de 
aulas. Dia 20 é dia dos professores e demais funcionários do Agrupamento se encontrarem na Secundária para o jantar 
tradicional.  
Entretanto nas outras escolas vai ser assim: 
 

Esta semana, a escola vai fazer o Bazar dos Arturinhos, nos dias 17, 18 e 19, com a venda de artigos realizados pelos 
alunos, entre outros. Haverá ainda comes e bebes no já conhecido ABANKÁKI. Ao longo destes três dias os alunos farão 
atuações das atividades frequentadas no AAAF e CAF (Educar a Sorrir).  
No dia 20, sexta-feira, a escola recebe uma banda com músicos que são exploradores, cientistas, navegadores, 
indígenas, personagens de lugares onde levam a imaginação das crianças. A música será uma porta de entrada para 
mundos recheados de personagens encantadoras: A Selva dos Sons será um espetáculo onde a música é oferecida ao 
vivo e a cores, com toda a alegria e encanto que as crianças merecem, de coração aberto e imaginação sem fim! 

Os alunos do 5º ano em EV, ET, e CEA efetuaram uma Árvore de Natal com materiais reutilizados sobre os 17 objetivos 
de desenvolvimento Sustentável. A árvore está cheia de  Super-heróis que querem contribuir para um Mundo Melhor. 
Foi também realizada uma fita dos desejos, em que todos podem contribuir para fazer uma "Fita Gigante" com os 
desejos para 2020. 
Nos dias 17, 19 e 20 vai haver uma Banca Solidária em que os alunos do 5º Ano irão vender objetos efetuados por eles 
e alguns docinhos. Convida-se a Comunidade Educativa a participar. 
 

No dia 20, a Escola Básica Cesário Verde fará a sua Festa de Natal com as seguintes atividades: representação da peça 
de teatro "O gigante egoísta", realizado pela companhia de teatro Break a Leg; espetáculo de flauta dinamizado pelos 
alunos; animação infantil (Pai Natal e os duendes, pipocas e balões). 
Estas atividades são subsidiadas pela Associação de Pais. 

Na EB Fontes de Caneças, depois do mercadinho, que noticiámos, realizado na semana passada, haverá no dia 20 um 
lanche partilhado.  

No dias 17 e 18, o nosso Mercado de Natal vai estar aberto a toda a comunidade das 10h30 às 17h00. 
Dia 19, vamos ao teatro Politeama assistir ao musical A Rainha da Neve. 
Dia 20, para despedida, teremos um lanche que será partilhado por todos. 
 

Na Secundária continua uma campanha, destinada às famílias mais carenciadas dos alunos da escola, de recolha de 
géneros alimentícios, roupas e brinquedos, promovida pelos cursos do ensino profissional de Vendas e de 
Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade.  

 

Desejamos um bom descanso neste tempo de festas e um bom arranque do mês de janeiro, o último do primeiro 
semestre. Já agora, o descanso vai bem com livros. Os alunos que vão concorrer ao concurso nacional de leitura, com 
prova na escola no próximo dia 7, já têm compromisso com a leitura. Também temos muitos livros requisitados, 
nomeadamente os propostos para os projetos de leitura dos diversos anos de escolaridade, mas ainda temos livros 
disponíveis para requisitar na biblioteca. Levem um livro para ler neste tempo sem aulas. Boas férias. 

O NATAL É TEMPO DE FESTA 

EB ARTUR ALVES CARDOSO: ENTRE COMPRAS E MÚSICA 

NATAL NA EB DOS CASTANHEIROS 

NATAL NA EB CESÁRIO VERDE 

NATAL NA EB FONTES DE CANEÇAS 

NATAL NA EB PROFESSORA MARIA COSTA 

NATAL SOLIDÁRIO: NÃO ESQUECER! 

BOAS FESTAS BOAS LEITURAS 


