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Esta semana, a Escola Básica Artur Alves Cardoso lança a primeira edição do ano do Jornal "O CUSCO", com várias 
reportagens e uma entrevista muito especial ao diretor do Agrupamento, o professor Fernando Costa, a não perder. 
Também o jornal da Secundária, Às Avessas, prepara-se para sair esta semana. O dossiê especial deste número 
percorre uma área psi, refletindo sobre o tema da depressão e da ansiedade, nomeadamente entre os jovens. A 
redação que define os temas, faz as entrevistas e escreve os artigos continua a ser constituída por alunos, com o apoio 
de dois professores. Já agora, a redação reúne às quartas pelo almoço e novos alunos são bem-vindos. 
 

Pela primeira vez, todos os ciclos do agrupamento vão ter representantes na fase municipal do Concurso Nacional de 
Leitura. Depois de provas nas escolas que fazem parte da Rede das Bibliotecas Escolares, já temos representantes para 
a prova municipal que se realiza no próximo dia 4 de fevereiro na Biblioteca Municipal Dom Dinis. Do primeiro ciclo, da 
Escola Artur Alves Cardoso, Mara Silva (4.ºA), e Leonor Moura (4.ºB); do segundo ciclo, Diana Brissos (5.º A) e Matilde 
Segundo (6.º B); do terceiro ciclo, Maria Inês Tavares (9.ºB), e João Pedro Patrício (9.ºF); do secundário, Joana Rita Cruz 
(12.º CT3) e Bruna Pinto (12.º CT2). Os alunos apurados receberam como prémio os livros selecionados para a prova 
municipal. Parabéns e boas leituras! 
 

Na biblioteca da EB dos Castanheiros, em parceria com a disciplina de Português, vai acontecer a "Magia de Leitura" 
com a participação dos alunos do 5.º e do 6.º ano. 

Com o objetivo de promover o gosto pela leitura e pela escrita, no dia 20, teremos na Escola a escritora Clara Cunha 
(autora do Cuquedo). 
No dia 21, a turma CV3B, deslocar-se-á à biblioteca D. Dinis - Polo de Caneças, para assistir à hora do conto O Feitiço 
das Histórias. 

No âmbito da disciplina de Psicologia B, no dia 22, às 10h00, no auditório da Secundária, realiza-se uma conferência 
pela Professora Ana Serôdio da Faculdade de Psicologia de Lisboa sobre o funcionamento do cérebro.  

Como noticiámos, vamos comemorar o dia do voleibol, no dia 21.  
Na próxima quarta-feira, 22, os juvenis masculinos do basquetebol vão jogar à Portela de Sacavém. 
Na sexta, 24, a nossa seleção de corta-mato disputa o corta-mato distrital no Parque Urbano de Stª Iria da Azóia. 
No sábado 25, os juvenis femininos do basquetebol jogam no Forte da Casa. 
 

No dia 24, todas as turmas do jardim-de-infância e do primeiro ciclo da escola vão assistir ao musical de Filipe La Féria, 
'A Rainha da Neve', no Teatro Politeama. 
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Dia 21, o 10.ºT desloca-se a Lisboa, à colina do Castelo, com visitas ao Castelo de S. Jorge, Teatro Romano e Sé 
Catedral. Propõe-se a produção de roteiros turísticos associada à cultura e à arte numa atividade interdisciplinar de 
História da Cultura e das Artes, de Inglês e de Operações Técnicas em Empresas Turísticas (OTET). 
Dia 22, as turmas LH1, LH2 e LH3 do 12.º ano deslocam-se ao Museu da Presidência e ao Museu Berardo em Belém. 
Dia 23, as turmas CT2, CT4 e CT5 do 10.º ano visitam o Museu Geológico, Museu de História Natural e Ciência e Jardim 
Botânico da Universidade de Lisboa. 
Dia 24, os alunos do 11.º T deslocam-se ao Hotel IBIS, da parte da manhã, a pensar já no que vai ser o seu estágio em 
hotéis no final do ano, e ao Museu Gulbenkian para observar a arte do século XIX. 
 

Na próxima quarta-feira, 22, da parte da tarde, vamos organizar uma recolha de livros velhos para reciclar. Com o 
apoio dos alunos do 11.º T aderimos ao projeto Papel por alimentos, promovido pela Federação Portuguesa dos 

Bancos Alimentares (http://www.papelporalimentos.pt/) e vamos entregar os manuais e outros livros que já estão 
fora de uso no Centro Paroquial da Ramada, uma das instituições do concelho associada a este projeto. Quem quiser 
desfazer-se de livros velhos deixe-os à porta da biblioteca da Secundária, durante a manhã de dia 22. 

Na biblioteca da Escola Básica dos Castanheiros continua a exposição "Portugal do século XVIII e XIX, trabalhos dos 
alunos do 6º ano em História e Geografia de Portugal. 
No átrio principal da Secundária, continuam os trabalhos em têxteis que os alunos de Artes do 12.ºano realizaram no 
âmbito da disciplina de Oficina de Artes.  
"Iluminuras ressignificadas": na biblioteca da Secundária continuam os trabalhos realizados nas disciplinas de Oficina 
de Comunicação e Expressão e Português do 9.ºano. Esta semana apresentam-se os verbetes poéticos e letras 
capitulares referentes a diversas palavras concebidos pelos alunos das turmas C e D. 
 

O nosso boletim de divulgação científica Curiosidades Científicas, que já foi publicado nos princípios do mês, aborda a 
problemática do ano em que se verifica a mudança de década, século ou milénio. A ler nos locais habituais. 
 

No âmbito da disciplina de Biologia e Geologia, com o apoio de Física e Química, os alunos das turmas de Ciências e 
Tecnologias do 11.º ano visitam, na próxima semana, a ilha de S. Miguel nos Açores com o objetivo de observar 
fenómenos/estruturas relacionados com o vulcanismo e a tectónica de placas.  
 

Chegamos ao final do semestre. Para a semana, os professores do agrupamento reúnem-se em conselhos de turma 
para proceder à avaliação do trabalho que iniciámos em setembro. Depois dessa semana de pausa retomamos 
atividades.  
 
 

Concluímos 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. A maratona termina no fim de janeiro. A luta por justiça continua. 
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