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SAI ÀS SEGUNDAS
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NOTAS FINAIS

E chegámos ao fim do ano. Ainda com coisas muito a sério para se fazer e outras nem tanto, mas que se
merece que se façam. Comecemos pelo trabalho para depois irmos à festa.

AFERIÇÕES & EXAMES

Os alunos do 1.ºciclo voltam às provas de aferição nos dias 15 e 20 de junho, neste caso, os alunos do 2.º
ano irão realizar, no dia 15, a prova de Português e Estudo do Meio e, no dia 20, a prova de Matemática e
Estudo do Meio.
No dia 17, começam os exames do secundário e as provas finais do 3.º ciclo.

FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO

Como noticiámos, deixámos para esta semana a indicação dos locais e empresas onde os nossos alunos do
11.ºano, dos cursos profissionais, se encontram a estagiar.
- os alunos do curso de Técnico Auxiliar de Saúde estagiam até ao dia 8 de julho: no Hospital Beatriz Ângelo,
no Hospital Trofa, na Casa de Saúde da Idanha, no Centro Social e Paroquial da Charneca e na SHS Clínica de Gastrenterologia/Endoscopia Digestiva;
- os alunos do curso profissional de Técnico de Ação Educativa, regressam às instituições de acolhimento
até ao dia 29 de julho. As instituições nossas parceiras são: Externato O Pirilampo, O Palhaço Azul, O
Sonho dos Pestinhas, Colégio do Mimo, Academia do Mimo, Ouriços do Saber, Pirilampo Sábio, Centro
Comunitário Paroquial da Ramada, Os Preguiças e O Mundo da Alegria, situados em Caneças, Ramada,
Casal de Cambra, Arroja e Odivelas;
- os alunos do curso profissional de Técnico de Comunicação e Marketing estagiam até ao dia 25 de
outubro nas empresas: Sport Lisboa e Benfica, Adidas Portugal, Worten e Sport Zone;
- os alunos do curso profissional de Técnico de Turismo terão a sua formação em «Serviços de Receção e
Acolhimento em Unidades Turísticas» no Hotel Sana Reno, Hotel Ibis Lisboa José Malhoa, Hotel Mundial,
My Suites Lisbon Guest House, Hotel Eurostars Lisboa Parque, Hotel Exe Saldanha, Hotel Exe Liberdade,
Hotel Ibis Styles Lisboa Centro Liberdade, Hotel Ibis Lisboa Alfragide, Hotel 3k Barcelona e The Art Inn
Lisbon.
A formação em contexto de trabalho é acompanhada por professores responsáveis.

TRABALHOS NA EB DOS CASTANHEIROS

Os últimos dias de aulas nos Castanheiros (de 13 a 17) correspondem a uma semana das Artes, com
mostra de trabalhos de Educação Visual do 7.ºano e EV /ET, do 5.º e 6.º anos (a partir do dia 15, com uma
exposição de trabalhos sobre as temáticas da disciplina).
Na biblioteca dos Castanheiros, continua patente a exposição "Projetos de Leitura", com trabalhos dos
alunos do 2.º ciclo, no âmbito da disciplina de Português.
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NA EB PROFESSORA MARIA COSTA

No dia 14, a turma MC4A vai receber a visita de um Embaixador do Programa Missão Continente, com o
objetivo de manter as mensagens da promoção de um estilo de vida saudável presentes no dia a dia.
No dia 17, os alunos da turma MC3A vão iniciar a sua participação no Projeto "MathMot", dinamizado pela
psicóloga Rita Valentim. Este é um projeto que pretende investigar o desenvolvimento da motivação
matemática, bem como fatores que afetam este processo, de um ponto de vista internacional.

CESÁRIO EM VISITAS DE ESTUDO

O final de ano na EB Cesário Verde vai ser de passeio: no dia 20, os alunos do 4.º ano irão em visita de
estudo à Tapada de Mafra e ao Palácio Nacional de Mafra; no dia 21, os alunos do 1.º ano visitarão o
Oceanário e, no dia 24, os alunos do 3.º ano deslocam-se ao Portugal dos Pequenitos.

CASTANHEIROS: PROGRAMA DE FESTAS

NA quarta-feira, dia 15, das 14h30 às 19h30, "Castanheiros tem talentos" com música, coreografias, poesias,
e ainda a entrega de diplomas, exposições, jogos e o convívio dinamizados pela Associação de Pais e
Encarregados de Educação, no que será seguramente uma tarde animada. As atividades encerram com o
Café Concerto (20h30) e o Baile de Finalistas (19h30) - só para os alunos do 7.º ano.

EB CESÁRIO VERDE: PROGRAMA DE FESTAS

A festa final de ano realiza-se no dia 29. Neste dia também iremos ter uma mostra de trabalhos. Também
para comemorar o final do ano, no dia 28, vai haver um lanche partilhado.

PROGRAMA DE FESTAS DA EB MARIA COSTA

Nos dias 27 e 28, os alunos do 4.º ano vão fazer uma viagem de finalistas à Quinta da Escola, um campo de
férias situado em Alvados.
No dia 28, todos os restantes alunos do 1.º ciclo vão ter com os finalistas e fazer o seu passeio de final de
ano, também à Quinta da Escola.
No dia 30, para terminarmos o ano letivo em grande estilo, iremos realizar uma Festa Final de Ano com
atuações por parte de todos os nossos alunos, Jardim de Infância e 1.º ciclo. De seguida, vamos ter um
convívio com comes e bebes acomapanhado de música para todos os encarregados de educação e toda a
comunidade que queira partilhar estes bons momentos connosco.

ÀS AVESSAS SAI ESTA SEMANA

Com notícias e imagens do que foi o segundo semestre na Secundária (com balanços das atividades do
Eco-Escolas, PES e Desporto Escolar, bem como da biblioteca), o jornal da Secundária vai ser publicado,
em versão online na página da escola durante esta semana.

EM PROGRESSO

Três ciclos e duas escolas terminam as aulas nesta semana e, também nós, damos por concluído o nosso
trabalho. Divulgámos, ao longo destas trinta e cinco semanas úteis, todas as atividades de que tivemos
conhecimento, e agradecemos a todos os que nos fizeram chegar essa informação preciosa para dar a
perceber como as escolas do Agrupamento estão em progresso. Também sabemos que muito do trabalho
realizado não foi divulgado o que lamentamos.Comunicar e informar é essencial em qualquer organização,
mas ainda não conseguimos ser eficazes neste campo.
Agora, para os nossos alunos, sobram as férias e o nosso desejo de um descanso temperador para
chegarem a setembro cheios de energia positiva.

