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Convidamos os professores a lerem, nas suas turmas, o Manifesto para a erradicação da pobreza 
(https://www.oikos.pt/images/pdf/Manifesto_17Outubro19.pdf) e/ou a conversar com os alunos sobre os objetivos de 
desenvolvimento sustentável aprovados há quatro anos por unanimidade pelos chefes de estado e de governo de todo o Mundo 
(https://www.oikos.pt/pt/noticias/item/2148-17-objetivos-por-um-desenvolvimento-sustent%C3%A1vel). Colaboramos com a 
Oikos nesta ação por um mundo melhor, através da partilha de fotos e vídeos ou usando os materiais propostos por esta 
organização nas redes sociais, utilizando as hashtags #0pobreza #comecaemti e a identificarmo-nos com o nome da nossa escola. 

Hoje, dia 14, foi inaugurada pelo presidente da Câmara de Odivelas a nova escola básica com 1.ºciclo e Jardim de 
Infância, situada ao lado da EB dos Castanheiros, e que tomou o nome de EB das Fontes de Caneças. A EB Francisco 
Vieira Caldas passa a servir apenas como jardim-de-infância como noticiámos no primeiro número. 

Decorrem durante esta semana as reuniões dos diretores de turma da Secundária com encarregados de educação. A 
finalidade destas reuniões é a de dar informações sobre a organização do ano letivo e a eleição do representante dos 
Pais e encarregados de educação de cada turma. A qualidade do nosso ensino precisa do apoio e da presença dos 
encarregados de educação na escola.  

O "Día de la Hispanidad" comemora-se em todos os países de língua espanhola no dia 12 de outubro. 
Com o propósito de dar a conhecer um pouco da cultura do mundo hispânico à comunidade educativa, no dia 14, os 
alunos de Espanhol de 10º, 11º e 12º anos, acompanhados pelas suas respetivas professoras, desfilam pela 
Secundária,  incarnando uma personagem do mundo hispanofalante. No átrio de entrada também está presente uma 
exposição com trabalhos elaborados pelos alunos de espanhol de 10º ano apresentando os 21 países onde se fala 
aquela língua. Um especial agradecimento a todos os alunos que participaram nesta atividade. 

Em continuação da atividade desenvolvida pela Associação de Pais e Encarregados de Educação para assinalar o dia da 
alimentação, o grupo de Ciências Naturais do 2ºciclo está a organizar a distribuição de fruta a todos os alunos da 
escola, com intuito de alertar para a importância de uma alimentação saudável, nomeadamente para a necessidade do 
consumo de fruta. A distribuição da fruta será feita pelos alunos do 6.ºE nas salas de aulas das 8h00 às 9h30.  

Durante esta semana também a EB Cesário Verde vai realizar diversas atividades dedicadas à alimentação: 
- no dia 14, sessão de teatro infantil com o espetáculo “Ulisses, as Árvores e os Alimentos da Horta”, realizada pela 
companhia Muzumbos, no pavilhão desportivo da escola; 
- no dia 16, confeção de salada de fruta; 
-no dia 18, ação de sensibilização, para os alunos do JI e 1º ciclo, sobre a temática dos açúcares e sal escondidos nos 
alimentos dinamizada pela Farmácia Universo. 
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Nas escolas do 1º ciclo com jardim-de-infância mantemos a oferta do ano passado, numa parceria com a Câmara 
Municipal, as associações de Pais e outras instituições. 
As AAAF (Atividade de Animação e Apoio à Família) são atividades complementares ao currículo que decorrem entre as 
7h30 e as 9h00 e a partir das 15h00 até às 19h15.  
As CAF (Componente de Apoio à Família) incluem atividades de ocupação dos tempos livre que funcionam entre as 
7h30 e as 9h00 e a partir das 17h30 até às 19h15, incluindo atividades lúdicas e de apoio ao estudo.  
As AEC (Atividade de Enriquecimento Curricular), oferecidas pelo Agrupamento, funcionam durante o horário 
curricular e destinam-se aos alunos do 1º ciclo: nas escolas Artur Alves Cardoso e Fontes de Caneças incluem 
“Expressão, Harmonia e Movimento”, “Comunicação Emocional e Social” e “Atividades Socioculturais”, estas com 
jogos tradicionais e atividades relacionadas com o meio envolvente; nas escolas Cesário Verde e Professora Maria 
Costa incluem as referidas Expressões e Comunicação Emocional e Social e acrescentam “Atividades Físicas e 
Movimento”.  
 

Já estão definidos os horários dos treinos do desporto escolar que podem ser consultados na página do Agrupamento 
(http://aecanecas.com/).  
Na EB dos Castanheiros temos núcleos de ginástica grupo, ginástica trampolim, danças urbanas, ténis, basquetebol, 
voleibol juvenis masculinos, futsal infantis B masculinos e voleibol infantis A+B masculinos e femininos. 
Na Secundária temos núcleos de escalada, ténis de mesa, basquetebol, todos os escalões, futsal iniciados masculinos, 
futsal juvenis masculinos, voleibol iniciados femininos, e juvenis femininos e ginástica de grupo. 
Os atletas dividem-se pelos seguintes níveis etários: infantis A (sub11) – alunos nascidos em 2009-2011; infantis B 
(sub13) – nascidos em 2007-2008; iniciados (sub15) – nascidos em 2005-2006; juvenis (sub18) – nascidos em 2002-
2004; juniores (sub21) – nascidos em 1998-2001. 
Os jogos do desporto escolar devem iniciar-se a partir de 16 de novembro e só esperamos a qualidade que as nossas 

equipas têm vindo a demonstrar em diversas modalidades. 

Teve início no passado sábado e continuará no próximo dia 26, o curso de Lógica lecionado pelo Doutor Domingos 
Faria. Frequentam esta formação de 15 horas, catorze professores de Filosofia. A grande maioria dos docentes leciona 
no concelho de Odivelas, cinco dos quais na nossa escola. 
Esta iniciativa do departamento de Filosofia da escola é uma parceria com a Associação Portuguesa de Ética e Filosofia 
Prática (APEFP) e com o nosso centro de formação (CENFORES). 
 

Encontra-se já nos locais habituais de consulta o primeiro número deste ano do nosso colega de divulgação científica. 

Desta vez, o assunto do Curiosidades Científicas, sobre o relógio mais preciso do mundo, mostra a saciedade que já 

não faz sentido chegar atrasado. 

Os alunos do 2.º ciclo estão a desenvolver trabalhos alusivos ao Halloween que serão expostos na biblioteca da EB dos 
Castanheiros. 
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