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Entramos no ano novo com a leitura: os alunos do segundo ciclo participam hoje, dia 6, na fase de escolas do concurso 
nacional de leitura. Dia 7, às 17h00, é a vez de se realizarem na Secundária as provas do 3.ºciclo e do secundário. 
 

Também a grande festa da leitura do agrupamento, cuja final será no dia 19 de março, já está a decorrer. Estamos na 
fase da escolha dos representantes de turma que irão disputar a semifinal de cada ano. 
 

Definido pela Assembleia Geral das Nações Unidas este vai ser o ano da saúde das plantas. A fitossanidade, ou saúde 
das plantas, é particularmente importante «para aumentar a segurança alimentar, proteger o ambiente e a 
biodiversidade e impulsionar o desenvolvimento económico».  

Inicia-se no dia 6, para todas as turmas do 10.º ano, a segunda fase do programa Cidadania mais ParticipAtiva, 
proposto pela Câmara Municipal de Odivelas. O programa visa promover a participação Ativa e a literacia democrática 
junto dos jovens.  

Pela segunda vez, uma parte dos alunos do 12.ºT encontra-se de visita à Índia, num intercâmbio escolar com St. Mark’s 
School Meera Bagh, de Nova Deli. A viagem, que se prolonga até dia 20 deste mês, prevê deslocações a Goa e a Nova 
Deli, capital da União Indiana, onde se localiza a nossa escola parceira. Ainda durante este ano letivo os nossos alunos 
do curso de turismo receberão nas suas casas os colegas indianos. Os outros alunos da turma também estão em 
viagem, mas ficam-se pela Europa do Sul: Côte d’Azur e assim…   

No dia 8, na EB Cesário Verde, será realizado o exercício de evacuação no âmbito do Plano de Emergência Escolar. 
Ainda nesse dia, as turmas CV3A, CV3B e CV3C irão participar numa ação de rua, no âmbito do projeto Ser Seguro. 
No dia 9, a importância do dormir será desenvolvida em ações de sensibilização para as turmas CV3A, CV3B, CV3C e 
CV4A com a temática SEi Dormir, no âmbito do projeto Ser Sei Família. 

Os iniciados masculinos do basquetebol jogam no Catujal na quarta-feira, dia 8, a partir das 14h00. 
 

Na Biblioteca da Escola Básica dos Castanheiros decorre a exposição " Estojos",  trabalhos dos  alunos do 5º ano 
realizados em Educação Tecnológica. 
Na biblioteca da Secundária, expõem-se os trabalhos realizados pelos alunos do 8.ºano quando ainda se encontravam 
no 7.ºano. Os trabalhos realizados em Oficina de Comunicação e Expressão e em Educação Visual têm como base o 
mundo do teatro: criação de cenários, de fantoches e de desenhos do rosto humano (no átrio da biblioteca). 
 

Continua, durante este mês de janeiro, 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. 
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