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Já foram disponibilizados aos professores os Relatórios de Escola das Provas de Aferição (REPA) 

realizadas no final do ano letivo 2021/2022 e o relatório referente às provas finais de ciclo - 9.º ano. No ano 

passado, recordamos, realizaram-se provas de aferição no 2.ºano a Matemática e Estudo do Meio, 

Educação Artística, Educação Física e Português e Estudo do Meio, no 5.ºano a Educação Visual e 

Educação Tecnológica e Matemática e Ciências Naturais e, no 8.ºano, a Português, História, Geografia e 

Educação Física. 

Os RIPA (relatório individual de cada aluno) estão a ser enviados às coordenadoras de estabelecimento e 

aos diretores de turma para que os possam fazer chegar aos encarregados de educação, com as 

respectivas medidas de suporte à aprendizagem propostas ou em curso. 

A partir da próxima semana, os diretores de turma vão reunir-se com os encarregados de educação. Na EB 

dos Castanheiros, as reuniões terão lugar de 3 a 6 de outubro. Na Secundária começam a 3 e prolongam-se 

até dia 14. Consideramos muito importante a presença dos pais e encarregados de educação (mesmo de 

alunos mais velhos) nestas reuniões de apresentação. 

O Departamento de Educação Física vai desenvolver, no Dia Europeu do Desporto Escolar, um conjunto de 

atividades de experimentação com vista ao início da atividade dos grupos-equipas do nosso projeto de 

Desporto Escolar. Será na próxima sexta-feira, 30 de Setembro, nos nossos pavilhões, em dois períodos de 

atividade: entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 13h00 e as 15h00. Todos os alunos que tenham 

disponibilidade podem vir participar, devendo informar-se junto do seu professor de Educação Física. Na EB 

dos Castanheiros realiza-se um percurso de skills cronometrado a que todos os alunos terão a oportunidade 

de experimentar, sendo apenas necessário trazer equipamento desportivo.  

Em breve, teremos notícias do Serviço de Psicologia e Orientação do Agrupamento (SPO), para já, a 

propósito do Dia Mundial do Sonho, que se comemora a 25 de Setembro, o SPO «relembra a importância de 

promover junto das crianças e dos jovens a sua capacidade em sonhar e fantasiar. É através destes 

mundos paralelos que surgem os seus medos e angústias e que podem ir sendo resolvidos, sem grandes 

percalços. Quanto mais desenvolvida estiver esta competência, mais facilidade terão em crescer de forma 

mais saudável e segura».  

Adquirimos recentemente os livros Caos. A construção de uma nova ciência, de James Gleck (Gradiva) e 

Como se transforma ar em pão? Estas e outras questões a que só a Química pode responder, de Nuno 

Maulide (Planeta). Estes livros, em breve disponíveis para consulta e empréstimo, foram sugeridos pelos 

alunos que, no ano passado, os leram e apresentaram na atividade Ler Ciência, uma parceria anual entre a 

biblioteca e o departamento de Física, que esperamos se volte a realizar este ano.  
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