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Como noticiámos (EP 6), aderimos pela primeira vez à iniciativa da Assembleia da República que procura 

evidenciar os processos de funcionamento do poder legislativo através de uma questão concreta: Fake 

news: que estratégias para combater a desinformação? a questão do 3.º ciclo, e Fake news: o impacto da 

desinformação na democracia, tema para reflexão no secundário. As duas questões serão objeto de 

propostas de recomendação a aprovar na sessão escolar que se realizará após um processo eleitoral que 

conta com uma lista do 3.ºCiclo e outra do secundário. No dia 14, às 15h00, recebemos, na biblioteca da 

Secundária, a deputada Susana Amador que virá debater estes temas com os alunos candidatos à sessão 

escolar. 

- As turmas da Secundária apadrinham e dão presentes: a União de Freguesias de Ramada e Caneças 

(UFRC) solicitou a colaboração do Agrupamento para participarmos numa campanha de apadrinhamento 

designada Por cada turma solidária uma família apadrinhada, com vista à doação de presentes de Natal a 

crianças e jovens das famílias economicamente desfavorecidos e sinalizados pelos serviços sociais da 

freguesia em que se insere o nosso Agrupamento. Assim, para este Natal, convidamos à doação de 

brinquedos, vestuário e calçado em bom estado. Os presentes a serem oferecidos pelos alunos das vossas 

turmas para a respetiva família apadrinhada deverão ser colocados nas caixas existentes no Bar 

do Auditório até ao dia 17 de dezembro. 

- Também 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. 

Durante a próxima semana os alunos dos cursos profissionais de técnico de Ação Educativa e Apoio à 

Infância irão continuar a vender os materiais por eles confecionados. 

Na semana seguinte, um representante de cada turma destes cursos irá entregar o valor angariado à 

instituição “Missão gatos 100raça”. 

 

- Hoje, falamos de Mikita Zalatarou, de 17 anos, «detido, agredido e preso, horas depois de uma 

manifestação na Bielorrússia. Apesar da falta de provas, foi acusado de ter atacado a polícia e condenado a 

cinco anos de prisão. Deve ser libertado e ter acesso a um julgamento justo». É um dos casos escolhidos 

pela Amnistia Internacional para figurar na iniciativa Maratona das Cartas. Acedei ao site 

https://www.amnistia.pt/maratona-escolas/ e assinai pela libertação e defesa deste jovem, utilizando no final, 

o código HUJ3, atribuído à nossa escola. 

- Os alunos do 9.º ano construíram um mural com trabalhos sobre os países que não respeitam os direitos 

fundamentais dos povos. O resultado deste trabalho, realizado na disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento, encontra-se exposto no átrio da Escola Secundária. 

- Na Biblioteca dos Castanheiros, expõem-se os trabalhos das turmas do 7.ºano, realizados no âmbito da 

Cidadania e Desenvolvimento e Área Multidisciplinar, sobre o tema, resultado de uma pesquisa sobre 

personalidades que se destacaram na defesa dos direitos humanos. 

 

 

 

PARLAMENTO DOS JOVENS: DEBATE COM DEPUTADA   

 

NATAL: AS INICIATIVAS SOLIDÁRIAS 

 

NA ESCOLA, PELOS DIREITOS HUMANOS 
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A Biblioteca dos Castanheiros informa que entre os dias 13 a 16 de dezembro, entre as 9h às 15h, está a 

decorrer uma Feira do Livro, na Biblioteca de Castanheiros (1º andar Bloco A).  

No dia 13,  um mediador de leitura, do projeto editorial The Poets and Dragons Society irá  a todas as turmas 

da EB Professora Maria Costa fazer a apresentação de diversas obras literárias.  

Continuam abertas as inscrições para o Concurso Nacional de Leitura. Os livros para ler são: 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. Mudámos as datas de 

algumas provas (todas em janeiro): no 2.º ciclo será realizada no dia 11, às 14h00, no 3.º ciclo, dia 14, às 

11h30 e, no secundário, dia 17 às 14h00. Participa! 

Continuam 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. 

Falar de Dédalo e Ícaro e de Antígona ou Cassandra será à partida tarefa difícil, mas as histórias e as 

mensagens que transmitem são bem interessantes e vale a pena a sua leitura. Está tudo nos clássicos, dirá 

alguém. Para conhecer estas histórias da mitologia grega, temos fundo documental adequado e 

conversaremos com os alunos interessados em participar. Nas Olimpíadas, podem concorrer a um desafio 

escrito (teste online) ou a um desafio de Multimédia / Artes Visuais. Inscrevam-se. 

O Grupo do jornal da Secundária Às Avessas decidiu que o tema do dossiê deste primeiro semestre será o 

modo como os estudantes vivem a escola. Procuramos depoimentos (e, já agora, em bons textos) sobre a 

chegada dos alunos à escola. Como foi? o que sentiram?, ou o que entenderem dizer sobre a chegada a 

este espaço. Podem enviar-nos os textos para o nosso endereço. E se os professores de Português 

considerarem este tema interessante para ser trabalhado em aula pedimos que nos enviem o melhor texto 

para eventual publicação. 

 

Esta semana, os alunos são convocados para votar uma proposta de estatutos da associação de estudantes 

da Secundária. A votação da proposta apresentada por um grupo de alunos realiza-se através de uma 

Assembleia Geral descentralizada, sendo os locais de voto, a zona de bar/ refeitório dos alunos  e a 

biblioteca / bar do auditório, de acordo com o local onde os alunos têm aulas.  

 

 

 

 

 

FEIRA DO LIVRO NOS CASTANHEIROS 

 

LIVROS NA MARIA COSTA 

 

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA – NOVO CALENDÁRIO DAS PROVAS 

 

TORNEIO DE BADMINTON 

 

OLIMPÍADAS DA CULTURA CLÁSSICA - Inscrições até dia 20 

 

E COMO FOI QUANDO CHEGASTE CÁ? 

 

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 


