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Já estão disponíveis para os encarregados de educação, no programa InovarConsulta, as informações sobre 

o desempenho escolar dos seus educandos produzidas nas reuniões intercalares. 

Entretanto, no site do Agrupamento (http://aecanecas.com/), disponibiliza-se a reorganização do calendário 

escolar estabelecido após as alterações governamentais recentes motivadas pelo combate à COVID19.  

- Mikita Zalatarou, da Bielorrússia, Zhang Zhan, da China, Janna Jihad, dos territórios ocupados da 

Cisjordânia, Bernardo Caal Xol, da Guatemala, Ciham Ali, da Eritreia, são pessoas que, de algum modo, 

viram ou sentem os seus direitos ameaçados. Os seus casos foram escolhidos pela Amnistia Internacional 

para figurar na iniciativa Maratona das Cartas, uma ação que lembra o exemplo destes que lutam pelos seus 

direitos e que interpela os responsáveis políticos de diversos países para que lhes seja feita justiça.  

Na Secundária, a biblioteca e o departamento de Línguas Estrangeiras aderem a esta iniciativa e convidam 

todos a aceder ao site https://www.amnistia.pt/maratona-escolas/  e assinar pela libertação e defesa destes 

ativistas. Como participamos, também, enquanto escola, pedimos que insiram o código HUJ3 quando for 

solicitado no envio das assinaturas. 

- Na biblioteca dos Castanheiros, irão estar expostos os trabalhos das turmas do 7.ºano sobre o tema 

Direitos Humanos. Estes trabalhos foram realizados no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento e Área 

Multidisciplinar. São pequenas biografias sobre personalidades, passadas e presentes, que se destacaram 

na defesa dos Direitos Humanos, manifestando nas suas vidas a preocupação com o outro. 

 - Na Secundária, o Eco-Escolas desafia os alunos a criarem decorações alusivas ao Natal com duas 

características obrigatórias: reutilizaçao de materiais e mensagem escrita em inglês alusiva à data e/ou ao 

ambiente. A entrega dos trabalhos conclui-se no dia 20 de dezembro, podendo ser entregues ao professor 

de inglês. Os vários trabalhos ficarão  em exposição na biblioteca e serão  votados em janeiro por elementos 

do conselho Eco-Escolas.  

Realizam-se nesta e na próxima semana sessões de formação sobre a base de dados PORDATA, projeto 

da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que a biblioteca propõe e organiza para os alunos de Economia 

e de Geografia do 10.º ano. Esta semana, as turmas LH2 e LH3, na próxima, as turmas LH1, SE1 e T. 

A EB Maria Costa recebe hoje, dia 6, o escritor José Carlos Completo que vem à escola dinamizar ateliês de 
escrita criativa a todas as turmas, bem como a sala do Jardim de Infância, inseridos nos projetos "Pequenos 
Grandes Escritores" e "Estórias Pintadas" que assim terão continuidade este ano.  

Também hoje, dia 6, a Proteção Civil vai dinamizar uma sessão de sensibilização com o tema "Cheias", 
destinada à turma MC2A. 
No dia 7, os agentes da Escola Segura vêm à nossa escola dinamizar uma ação de sensibilização a todas 
as nossas turmas, incluindo a sala do JI, com o tema "Ana no Labirinto das Compras". 

Com uma reunião realizada na passada sexta-feira, na biblioteca da Secundária, onde os alunos mentores 

foram apresentados aos seus mentorandos, inicia-se formalmente o programa de mentorias, que mobiliza 

alunos para apoiar colegas que estejam com dificuldades na aprendizagem. O programa teve muito sucesso 

o ano passado e, esperamos, que o mesmo aconteça este ano com a equipa muito mais alargada.   
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Estão abertas inscrições para o torneio de badminton do AE Caneças que se realiza na Secundária nos dias  

20 ( 8.º e 9.º anos) e 21 (secundário). Inscreve-te junto do teu professor de Educação Física para 

participares nesta grande festa desportiva. 

Lembramos que prossegue até dia 22 a recolha de roupa, brinquedos, alimentos e produtos de higiene, que 

serão distribuídos pelas famílias de alunos da escola mais carenciados promovida pelo curso profissional de 

Comunicação-Marketing, Relações Públicas e Publicidade. As caixas onde todos poderão deixar o seu 

contributo encontram-se no átrio de entrada da Secundária. 

Depois de uma ida, no passado dia 2, ao teatro Politeama, ver o musical A Pequena Sereia, seguida da 
visita à Wonderland, as turmas do curso profissional de Ação educativa e Apoio à Infância, imbuídas de 
espírito natalício, irão ter, nesta semana, uma banca de venda de materiais elaborados pelos alunos, no 
âmbito do projeto de cidadania “Ajude-nos a Ajudar”. O dinheiro angariado com esta venda será doado à 
Missão Gatos 100raça, que recebe gatos abandonados. Apelamos à colaboração de todos. 

Já saiu o nosso colega de divulgação científica Curiosidades Científicas uma iniciativa do departamento de 
Ciências Físico-Químicas. Este número de dezembro é da responsabilidade do aluno Gonçalo Marques do 
12.º CT4 e fala-nos dos contributos de Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi que lhes 
permitiram alcançar o Prémio Nobel da Física de 2021. 

Como já é hábito, as escolas com biblioteca vão estar presentes no Concurso Nacional de Leitura, proposto 

pelo Plano Nacional de Leitura. Os alunos são convidados a inscrever-se para realizar uma prova sobre o 

livro que apresentamos a concurso para cada um dos ciclos. Livros para ler: no Secundário, Amadeo, de 

Mário Cláudio; no 3.º Ciclo, Os livros que devoraram o meu pai, de Afonso Cruz; no 2.ºCiclo, Pedro Alecrim, 

de António Mota; e, no 1.º Ciclo, O Beijo da Palavrinha, de Mia Couto. As provas realizam-se em princípios 

de janeiro e as inscrições estão abertas. 

Pela primeira vez, a biblioteca da Secundária propõe aos alunos que adiram a esta iniciativa da Rede das 

Bibliotecas Escolares e do Centro de Cultura Clássica da Universidade de Lisboa. Podem concorrer a um 

desafio escrito ou a um desafio de Multimédia / Artes Visuais. Os temas são os de Dédalo e Ícaro e de 

Cassandra para o 3.º ciclo a que se acrescenta o de Antígona para o secundário. Temos alunos que gostam 

da mitologia grega, temos fundo documental e damos umas dicas aos alunos interessados. Inscrevam-se. 

Concluímos a receção de poemas para o concurso Faça lá um poema, na próxima quarta-feira, dia 10. Os 

poemas, que não podem ter mais de 14 versos, devem ser entregues / enviados para a biblioteca da 

Secundária pelos alunos, ou pelos professores de Português, caso sejam os fiéis depositários da produção 

dos seus alunos. 

Escreve numa sala grande e quase  

Vazia 

Não precisa de livro nem de arquivos 

A sua arte é filha da memória 

Diz o que viu 

E o sol do que olhou para sempre o aclara 
Sophia de Mello Breyner Andresen, «Escrita II», Ilhas, Lisboa: Caminho, 2004, p.74 
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OLIMPÍADAS DA CULTURA CLÁSSICA - Inscrições até dia 20 

FAÇA LÁ UM POEMA! - ÚLTIMOS DIAS 


