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Os alunos do 5.º ano vão realizar nos dias 18 e 19 e, na próxima semana, nos dias 25 e 26, as provas de 

aferição de Educação Visual e Educação Tecnológica. Uma informação sobre os objetivos destas provas 

pode ler-se em  https://iave.pt/wp-content/uploads/2021/10/IP-PA-5_2022.pdf. 

 

Dia 17, durante a manhã, no auditório da Secundária, antigos alunos da Escola falam da sua experiência 

universitária aos nossos alunos do 12.ºano (às 8h15, de Artes Visuais e de Ciências e Tecnologias, às 9h55 

de Línguas e Humanidades e de Sócio-Económicas). Também o professor Marco Guerreiro, do Instituto de 

Emprego e Formação Profissional, apresentará os cursos de educação e formação de adultos pós-

secundário. Uma iniciativa do Serviço de Psicologia em parceria com as coordenadoras dos diretores de 

turma. 

No âmbito do Dia Internacional da Família, realiza-se no próximo dia 21, pelas 10h00, a primeira edição dos 

Jogos Sem Fronteira em família, na EB dos Castanheiros dinamizada pela Associação de Pais 

(APEECASTANHEIROS). Para as famílias mais rápidas a concluir os desafios propostos, há prémios 

fantásticos, mas o importante é participar e consolidar laços na comunidade escolar. 

 

A turma 12CT4 apresenta em versão teatral o resultado da sua reflexão sobre a igualdade de género, 

realizada no âmbito do projeto de Cidadania e Desenvolvimento. Uma cor define um sexo? ou, as 

competências em diferentes áreas são determinadas pelo género a que se pertence? ou, ainda, que roupas 

posso usar numa festa? A turma apresenta a sua criação coletiva sobre igualdade de género nos dias 19 e 

20, no grande auditório da Secundária, com 5 sessões em cada dia destinadas a todas as turmas da escola, 

e, no dia 20, às 21 h, numa sessão destinada aos familiares e amigos dos alunos. 

Já se conhecem os vencedores de espanhol e inglês, do 3.ºciclo, deste concurso de soletração de línguas 

estrangeiras que incentiva a um melhor uso da língua. Esta semana decorre o concurso dos alunos de 

Inglês do secundário. 

Na Biblioteca de Castanheiros, a partir do dia 17, irá estar patente uma exposição com o tema O século XIX, 

um tempo de inventos com trabalhos dos alunos do 6.º ano, no âmbito da disciplina História e Geografia de 

Portugal. 

 

 

 

PROVAS DE AFERIÇÃO NO 5.ºANO 

 

CONVERSAS COM O FUTURO 

 

FESTA DAS FAMÍLIAS NOS CASTANHEIROS  

 

UM TEATRO E OS GÉNEROS  

 

SPELLING BEE 

 

INVENÇÕES NOS CASTANHEIROS 

mailto:emprogresso@aecanecas.com
https://iave.pt/wp-content/uploads/2021/10/IP-PA-5_2022.pdf


                Em Progresso 31          2021-2022 

____________________________________________________________________ 

Continuamos a jornada desportiva, na quarta-feira, dia 18, com deslocações das nossas equipas de 

multiatividades e de infantis masculinos + femininos de voleibol, respetivamente ao Parque Urbano de Santa 

Iria da Azoia e à EB General Humberto Delgado, em Santo António dos Cavaleiros. Sábado, a equipa de 

basquetebol iniciados masculinos joga no nosso pavilhão. Mais uma oportunidade para apoiar os colegas. 

A turma 11T do curso profissional de turismo vai passar o dia 20 em Lisboa com dois percursos na agenda: 

um melhor conhecimento da cidade e registo de edifícios significativos de diversas épocas do Campo 

Pequeno ao Rossio, no âmbito de Animação Turística, Geografia e História da Cultura e das Artes e o roteiro 

queirosiano de Os Maias, numa iniciativa Escola a Ler da disciplina de Português e da biblioteca. 

Já se percebeu que os nossos alunos de Português do 11.ºano estão a braços com a leitura de Os Maias de 

Eça de Queirós e que têm beneficiado, de acordo com as turmas, de estratégias diferentes de aproximação 

à obra. Além da possibilidade de realizarem o roteiro queirosiano de Lisboa, puderam assistir (em atividade 

não noticiada por nós) a uma adaptação teatral do romance no Centro Olga Cadaval, em Sintra. A novidade 

é a de que os que foram ao teatro, podem, se quiserem, realizar o roteiro de Os Maias em Lisboa, nos 

próximos sábados (ou noutro dia da semana a combinar), em visita livre organizada pela biblioteca, 

aprofundando, assim, o seu conhecimento da obra (a seguir, só têm que apanhar o comboio para a praia...). 

Inscrição necessária na biblioteca. 

Inicia-se hoje um projeto que pretende aferir que tipo de alimentos são escolhidos pelos alunos para as 

merendas / refeições ligeiras e a quantidade de açúcar neles envolvido. A amostragem começa pelos alunos 

de 4 turmas do 10.º ano. 

Na Secundária, o tema da água  esteve mais uma vez em foco num jogo didático disputado por alunos de 

todas as turmas do 8.º ano, com o contributo, enquanto dinamizadores, de alguns alunos do 10SE1  e 

desenhos do Centro de Apoio à Aprendizagem. Com entusiasmo e evidenciando poder vir a ser utilizadores 

mais Ecogreen, 40 alunos, em pares, completaram um esquema do Ciclo da Água, mostrando ter estado 

atentos nas palestras sobre a água, dando dicas sobre como economizar este bem tão precioso e escasso. 

Os prémios serão entregues na quinta-feira, dia 19, pelas 14h20, na biblioteca. Todos estão de parabéns! 

Levantando um pouco o véu sobre os vencedores – temos prémios até ao 5º lugar -,  os alunos pertencem 

às turmas A, C, D e F.   

 

  

  

DESPORTO  

 

LISBOA:  ARQUITETURAS  & LITERATURAS 

 

MAIAS EM MAIO 

 

O QUE SE COME 

 

 NÃO HÁ ÁGUA A POTES! 
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