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É melhor estarmos abertos que confinados em aulas síncronas. Mas, mesmo de portas abertas, as escolas não estão a 

ser o que eram. Esperamos espaços que sejam de conhecimento, mas também de abertura para o que nos rodeia, de 

formação cidadã, e, se não devemos ter ajuntamentos, ao menos que, nas turmas, haja outro tipo de atividades que 

não seja o da mera gestão curricular. Nestas primeiras semanas de janeiro, apuram-se as possibilidades de desenvolver 

ações e projetos e inscrevê-las no Plano Anual de Atividades. Podem, professores e alunos, contar com as bibliotecas.   

O Conselho Pedagógico do Agrupamento reúne-se na próxima quarta-feira. 

Já começaram a ser entregues aos alunos do Agrupamento os computadores disponibilizados pelo programa de 

universalização da escola digital. Conforme indicação governamental, «a prioridade de fornecimento dos primeiros 

equipamentos são os alunos abrangidos por apoios no âmbito da Ação Social Escolar (primeiro os alunos do escalão A), 

tendo os computadores tipologia diferenciada por ciclo de ensino e acesso à internet por banda larga móvel.» 

As provas da fase escolas do Concurso Nacional de Leitura começam esta semana tanto na EB dos Castanheiros, como 

na Secundária: a prova do 2.º ciclo realiza-se na EB dos Castanheiros, no dia 6, às 14h00 e a do 3.º Ciclo, nos 

Castanheiros e na Secundária no dia 8, às 10h30. A prova do secundário realiza-se na próxima segunda-feira, às 14h00. 

Continua pelo mês de janeiro a maratona de cartas pela libertação e /ou reposição dos direitos de Germain Rukuki, do 

Burundi, Jani Silva, da Colômbia, Melike Balkan e Özgür Gür, da Turquia, Nassima al-Sada, da Arábia Saudita, Paing 

Phyo Min, de Myamar, El Hiblu 3, em Malta. Convidamos todos a aceder ao site https://www.amnistia.pt/maratona/ e 

assinar pela libertação e defesa destes ativistas, inserindo o código 2yv5 referente à nossa escola.  

O programa de mentorias vai avançar este mês. Os mentores estão prontos e apenas se aguarda que algum aluno, 

entretanto aconselhado a frequentar o programa, se inscreva durante esta semana.  

Recordamos que pedir apoio é um ato voluntário dos alunos. 

Inicia-se na próxima quarta-feira, na Secundária, uma nova etapa na sensibilização para a recolha seletiva de resíduos 

sólidos urbanos. Em todas as salas do pavilhão B serão colocados sacos-eco (eco bags) azuis e amarelos com indicação 

sumária da sua utilização. Seguir-se-ão nas próximas semanas as salas dos outros pavilhões.  

Pede-se a colaboração de alunos, funcionários e professores para a recolha seletiva se torne a norma e não a exceção. 

Os alunos do 11.ºLH3 e alguns professores da turma apadrinharam um tigre da Sumatra residente no Jardim Zoológico 

de Lisboa. A ideia é a de apoiar o Zoo nestes tempos em que o número de visitantes escasseia e, portanto, a verba para 

alimentação dos animais também diminui. Vamos a ver se até ao final do ano conseguem ir visitar o afilhado. 

Pelo menos, na Secundária, a adesão à entrega de brinquedos para distribuir pelas crianças e jovens mais carenciados 

da nossa comunidade (iniciativa da União das Freguesias de Ramada e Caneças) foi um sucesso, tendo os brinquedos 

ocupado o espaço de duas carrinhas. A comunidade educativa está de parabéns por este ato solidário. 

ATUAR! 
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