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A  Escola dos Castanheiros foi distinguida com  o SELO Escola Amiga, resultado da participação, no ano letivo transato, 
no concurso "Escola amiga da Criança", com os temas  "Ambiente e Sustentabilidade" e "Envolvimento da Família".  
«Com este desafio, temos consciência que a escola não é unicamente um espaço de aprendizagens. Ela pode e deve 
ser o centro de outros ensinamentos, onde os projetos nascem e crescem com empenho, dedicação, criatividade e 
amizade por parte de toda a comunidade educativa». 

Por ocasião do Dia Internacional da Cidade Educadora, que se comemora a 30 de novembro, sob o lema Cidades 
Educadoras, 30 anos transformando cidades e pessoas, para um mundo melhor, o Município de Odivelas desafia os 
alunos das turmas que no ano letivo passado integraram o Programa ParticipAtiva a juntarem-se a esta comemoração, 
procedendo à recolha de imagens que ilustrem Odivelas como cidade educadora nas seguintes vertentes: Educação, 
Desporto, Cultura, Inclusão, Igualdade e Coesão Social. Cada turma pode participar com 2 fotografias a concurso. 

O jornal da Secundária Às Avessas procura criar uma equipa redatorial constituída por alunos, propondo-se publicar, 
pelo menos, um número por semestre. Vamos fazer uma breve reunião inicial na biblioteca, na próxima quarta-feira, 
dia 11, das 13h50 às 14h15, com os alunos interessados para começar os trabalhos. Quem gosta de escrever, de ler e 
de estar atento ao que nos rodeia no mundo só tem que aparecer. 

Até ao fim de novembro, aceitamos inscrições nas bibliotecas da Secundária e da EB dos Castanheiros de todos os 
alunos que estejam interessados em participar no programa de mentorias enquanto mentores. Trata-se de possibilitar 
que alunos mais velhos ou do mesmo ano com competências e conhecimentos adequados possam ajudar colegas em 
apoios continuados e/ou especializados sobre os conteúdos das disciplinas. Convidamos os professores a conversar 
com alunos que se integrem no perfil de mentor de modo a refletirem sobre uma possível participação. 

Decorre até 11 de dezembro o passatempo “Este natal, os enfeites estão por tua conta”, dinamizado pela ABAE / ECO-
ESCOLAS, que visa chamar a atenção dos jovens para a importância da reciclagem e da proteção do ambiente. Os 

trabalhos da nossa escola serão escolhidos no dia 9 de dezembro, de entre todos os que sejam apresentados. Os 
professores interessados em desenvolver este trabalho com as suas turmas devem contactar o Eco-Escolas através do 
email ecocanecas2011@gmail.com para obterem mais informação necessária. 

Os magníficos trabalhos dos alunos de Espanhol no concurso digital de fotografias de Catrinas, alusivo ao "Día de 
Muertos", podem ser avaliados pelos professores do Agrupamento que, acedendo a um link no seu email institucional, 
estão convidados a votar na sua "Catrina" preferida.  

Na biblioteca dos Castanheiros inaugura a exposição "Rosa dos Ventos" com trabalhos dos alunos do 5.ºano, no 
âmbito de História e Geografia de Portugal, promovendo a sensibilização de reutilização e reciclagem de materiais. 

Desta vez, redigido por um aluno, Gonçalo Marques, do 11.ºCT3, o primeiro Curiosidades Científicas, boletim mensal 
da responsabilidade do departamento de Física e Química, deste ano é dedicado aos laureados com o Prémio Nobel da 
Física de 2020 pelas suas descobertas sobre buracos negros e objetos supermassivos. 

Às imagens do património edificado de Caneças que podem ser vistas no site do Agrupamento, em 
http://www.aecanecas.com/index.php/patrim%C3%B3nio-imagens.html, juntamos, agora, outros álbuns com imagens 
de edifícios e de monumentos que têm interesse para o estudo dos nossos alunos. Os professores que tenham boas 
fotografias de monumentos e que as queiram partilhar nestes álbuns serão bem-vindos. 

EB DOS CASTANHEIROS ESCOLA AMIGA 

ALUNOS NUMA CIDADE EDUCADORA 

PROCURAM-SE REDATORES 

MENTORES PROCURAM-SE 

ENFEITES DE NATAL ECO. 

PROFESSORES À PROCURA DA MELHOR CATRINA! 

ROSA DOS VENTOS, NOS CASTANHEIROS  

CURIOSIDADES CIENTÍFICAS 
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