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SAI ÀS SEGUNDAS

S0MOS OUTRA VEZ BANDEIRA VERDE
Reconhecendo e celebrando o bom trabalho desenvolvido em prol do ambiente e da formação ambiental dos
nossos alunos no ano letivo 2020/2021, a Secundária recebeu, mais uma vez, o Galardão /Bandeira Verde,
símbolo máximo que identifica a nossa escola como uma ECO-ESCOLA.
O galardão será entregue na terça-feira, 12 de outubro. A cerimónia poderá ser acompanhada em formato
digital no canal YouTube ABAE a partir das 14h

FESTA DA HISPANIDAD
No dia 12, na Secundária, vamos comemorar o Día de la Hispanidad (feriado nos 21 países onde se fala
espanhol) com diversas atividades, nomeadamente, uma exposição dos trabalhos elaborados pelos alunos
de espanhol.

NOS CASTANHEIROS: COMER BEM!
A propósito do Dia Mundial da Alimentação (16 de outubro) irão realizar-se sessões sobre alimentação
saudável dinamizadas por nutricionistas do "Programa 5 ao Dia" (O objetivo deste programa consiste em
fomentar o consumo de, pelo menos, 5 porções de frutas e legumes diários nas crianças e mais
recentemente nos seniores, para uma alimentação mais saudável e variada. Ver https://www.5aodia.pt/). As
referidas sessões terão início no dia 15, para turmas do 6ºano.

BIBLIOTECAS
Enquanto na EB dos Castanheiros a apresentação da biblioteca às turmas do 5.º ano já se concluiu, na
Secundária o mesmo processo desenrola-se mais devagar, de acordo com a disponibilidade dos professores
das turmas do 8.º e do 10.º anos.

AINDA, O DIA DOS ANIMAIS.
Continua, até dia 15, na Escola Básica Cesário Verde, a recolha de bens e alimentos para animais de
companhia, associada ao Projeto Adota Focinhos, de Odivelas.

NA PRÓXIMA SEGUNDA, DIA 18, VAI SER NOTÍCIA
O Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza, que se comemora no dia 17 de outubro, procura lembrar os
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que pretendem acabar com a pobreza até 2030,
assinados, por unanimidade, por Chefes de Estado e de Governo de todo o Mundo (Ver mais informação em
https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/). Na Secundária, no seguimento da nossa já
longa ligação à Oikos na comemoração desta data, convidamos todos os professores a participar numa das
atividades propostas por aquela organização não-governamental, por exemplo, a realização de filmes curtos.
Ver em https://www.oikos.pt/pt/noticias.

