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Sarah Mardini, de 24 anos, e Seán Binder, de 25, socorristas acusados na Grécia, José Adrián, México, atacado aos 14 
anos pela polícia local, Magai Matiop Ngong, Sudão do Sul, condenado à morte aos 15 anos, Yasaman Aryani, de 24 
anos, e a sua mãe, Monireh Arabshani, Irão, condenadas a 16 anos de prisão por defenderem direitos das mulheres, 
Marinel Sumook Ubaldo, de 22 anos, Filipinas, ativista ambiental, são os exemplos de jovens que se dedicam a causas 
e/ou que foram vítimas de atentados aos direitos humanos, merecendo a nossa atenção solidária. Como de costume, a 
partir do dia 10, dia internacional dos direitos humanos, associamo-nos à Amnistia Internacional na sua iniciativa 
Maratona das Cartas e convidamos a comunidade escolar a assinar cartas, desta vez on-line, para que se faça justiça. 
Aceda ao site https://www.amnistia.pt/maratona/, assine as cartas e indique o código da Secundária: PWR7 

A partir do dia 10, nas aulas de Inglês e Espanhol, serão debatidos  os direitos humanos e a campanha Maratona de 
Cartas. No dia 10, a convite da turma CT4 do 10.º ano, durante a aula de inglês, "a biblioteca vai à sala de aula", 
enriquecendo o debate. Até Janeiro serão escritas cartas em inglês em defesa dos ativistas escolhidos para este ano. 

Destinada aos alunos dos cursos profissionais de Comunicação- Marketing, Relações Públicas e Publicidade e de 
Técnico de Vendas realiza-se no dia 12 uma palestra subordinada ao tema Os Direitos Humanos dinamizada pelo Dr. 
Fernando Sousa, da Amnistia Internacional. 

Esteve cá o ano passado e apresentou com muito agrado para quem assistiu o seu livro Os Homens Nunca Saberão 
Nada Disto. PAT R vai estar connosco outra vez no próximo dia 11, pelas 11h50, no pequeno auditório, onde divulgará 
o seu livro e as músicas propostas para cada um dos seus capítulos. Vai ser possível comprar o livro durante a sessão.    

Alunos de Português do 11.º ano e do 12.º têm estado a deslocar-se às aulas dos seus colegas do 10.º e do 11.º, 
respetivamente para apresentar as leituras que realizaram no ano passado no âmbito do projeto de leitura. Esta 
atividade organizada pela biblioteca e pelo departamento de Português procura fomentar o gosto pela leitura a partir 
da experiência leitora partilhada dos jovens. 

Continuam durante esta semana as visitas de estudo ao MARL pelos alunos do 6.º ano da EB dos Castanheiros, no 
âmbito da disciplina de Ciências Naturais; 
- hoje, dia 9, a sala 3 do jardim de infância da EB das Fontes de Caneças desloca-se à Quinta Pedagógica da Paiã; 
- também no dia 9, os alunos do 11.ºT participarão numa atividade letiva em contexto profissional ao Museu 
Gulbenkian, no âmbito da disciplina de História da Cultura e das Artes; 
- dia 10, a turma 2B da EB Cesário Verde desloca-se à biblioteca D. Dinis - Polo de Caneças, para assistir à hora do conto 
"O Feitiço das Histórias"; 
- dia 11, no âmbito das disciplinas de Economia A e Geografia A, as turmas de Economia do 10º ano realizam uma visita 
de estudo à empresa Renova, Torres Novas; 
- dia 12, o curso profissional de Apoio à Infância desloca-se à Cascais Vila Natal.  

Na EB das Fontes inaugura-se hoje o mercadinho de Natal, com a venda de artigos natalícios em parceria com o Centro 
Paroquial da Ramada. 

No dia 12, a Câmara Municipal de Odivelas, através do Serviço de Veterinária Municipal, promove uma ação de 
sensibilização, para as turmas CV1A, CV1B,  sala 1 e sala 2 do pré-escolar, tendo em vista a sensibilização e 
consciencialização das crianças relativamente ao bem-estar animal. 
 
 
 

AMNISTIA – CARTAS POR JUSTIÇA 

DIREITOS HUMANOS NAS SALAS DE AULA 

DIREITOS HUMANOS - PALESTRA 

PAT R NA SECUNDÁRIA 

LEITURAS PARTILHADAS 

VISITAS DE ESTUDO NO AGRUPAMENTO 

MERCADO NAS FONTES 

PENSAR NOS BICHOS NA CESÁRIO VERDE 
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Já com o Natal à vista, e incentivando uma alimentação saudável, durante esta semana, a Associação de Pais da Escola 
EB 23 dos Castanheiros presenteia todos os alunos com a entrega de fruta após a aula de Educação Física.  

Na biblioteca dos Castanheiros, apresentam-se duas exposições: uma de Matemática “Isometrias” e outra de OCE “Os 
direitos da criança”. 
Na biblioteca da Secundária continua a apresentação de obras do fundo documental de e sobre Gil Vicente.  
Na sexta-feira inaugura a exposição de calendários do Advento realizados pelas alunas de Expressão Plástica do 10.º 
ano do curso profissional de Apoio à Infância. 

O nosso colega de divulgação científica publica no seu número de dezembro informação sobre os laureados com o 
Prémio Nobel de Física deste ano, James Peebles, Michel Mayor e Didier Queloz, que contribuíram para a 
compreensão da evolução do Universo e do lugar da Terra no cosmos. A ler nos locais habituais. 

O torneio de voleibol realiza-se no Pavilhão da Secundária no próximo dia 13. Maratona de Voleibol que será 
seguramente adequada a um agrupamento de campeões na modalidade. As turmas que ainda se queiram inscrever 
podem fazê-lo até ao final do dia 11. 

O Dia do Basquetebol vai ser no dia 18. As inscrições para o torneio 3x3 Basquetebol terminam sexta-feira, 13. A 
inscrição das equipas é feita junto dos professores de Educação Física. 

No sábado, dia 14, vamos ter basquetebol em casa: recebemos, no pavilhão da Secundária, as equipas de infantis e 
iniciados masculinos e femininos do Sporting e do Colégio Manuel Bernardes. 
Algumas das nossa equipas atuam durante esta semana em diversas escolas:  
- na quarta-feira, dia 11, a equipa de futsal, infantis masculinos, desloca-se à Secundária Pedro Alexandrino; 
- sábado, dia 14, a equipa de voleibol, infantis masculinos e femininos joga em Santo António dos Cavaleiros e as 
equipas de Ginástica Grupo e de Desportos Gímnicos apresentam-se em Alhandra, na Soeiro Pereira Gomes.  

Na Secundária terminam na próxima sexta-feira, dia 13, as inscrições para a fase de escolas do Concurso Nacional de 
Leitura; O fantasma dos Canterville, de Oscar Wilde, no 3.º ciclo, e Fala-lhes de Batalhas, de Reis e de Elefantes, de 
Mathias Enard, no Secundário, são as obras a ler, enquanto nos Castanheiros, os alunos do 2.º ciclo são convidados a 
ler a História de um gato e de um rato que se tornaram amigos, de Luis Sepúlveda. As provas para o secundário e para 
o 3.º ciclo realizam-se no próximo dia 7 de janeiro.  
Na EB Artur Alves Cardoso, as meninas e os meninos do 1.º ciclo vão já no dia 13 prestar provas sobre O Beijo da 
Palavrinha, de Danuta Wojciechowska e Mia Couto. 

Continuam iniciativas solidárias nas escolas  
- na Secundária, uma campanha, destinada às famílias mais carenciadas dos alunos da escola, de recolha de géneros 
alimentícios, roupas e brinquedos, promovida pelos cursos do ensino profissional de Vendas e de Comunicação, 
Marketing, Relações Públicas e Publicidade;   
- na EB dos Castanheiros, até ao dia 13 de dezembro, aceitam-se entregas, no Bloco A, de brinquedos, novos ou usados 
(mas que estejam em boas condições), de livros e de bens essenciais (de desgaste rápido, farmácia, higiene e 
alimentação), destinados à organização de cabazes pela Associação de Pais, que também se encarrega da sua 
distribuição junto de famílias carenciadas do concelho. 

EB dos Castanheiros: recolha de embalagens e de papel/cartão, a entregar todas as quartas-feiras, deixando os 
resíduos devidamente acondicionados, nos caixotes existentes para o efeito, junto ao portão de entrada, numa 
proposta da Associação de Pais. 
Secundária: A partir de dia 9, até à próxima semana, o Eco Escolas da Secundária lança uma campanha especial de 

recolha de pilhas com dois postos de recolha: a sala de professores e o PBX na entrada da escola.  

FRUTA EM PRESENTE 

EXPOSIÇÕES NAS BIBLIOTECAS DO AGRUPAMENTO 

CURIOSIDADES CIENTÍFICAS 

MARATONA DO VOLEIBOL – DIA 13 

DIA DO BASQUETEBOL – DIA 18 

DESPORTO ESCOLAR DO AGRUPAMENTO 

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA: INSCRIÇÕES TERMINAM ESTA SEMANA 

NATAL SOLIDÁRIO: NÃO ESQUECER! 

RECICLAGEM NO AGRUPAMENTO 


