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SAI ÀS SEGUNDAS

REUNIÕES COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Nos próximos dias 10 e 11, às 18h45 ou às 19h45, realizam-se reuniões dos diretores de turma com os encarregados
de educação dos alunos das turmas do 8.º e do 9.º ano. A finalidade destas reuniões é a de dar informações sobre a
organização do ano letivo, nomeadamente a da sua periodização semestral, da relevância de alguns aspectos do
decreto-lei 54 de 2018, referente à educação inclusiva, e da eleição do representante da turma dos Pais e
encarregados de educação. Brevemente, decorrerão as reuniões com os encarregados de educação dos alunos das
turmas do secundário.
SAÚDE NO AGRUPAMENTO
No âmbito da Educação para a Saúde do Agrupamento e em parceria com a turma do 10º ano do curso de Técnico
Auxiliar de Saúde vai realizar-se no dia 11, na Escola JIEB1 Maria Costa, a gravação de um Rap sobre Postura Corporal.
A letra foi feita por 3 alunos da turma, Carlos Araújo, Leandro Nóbrega e Rúben Santos. A gravação irá passar na rádio
da escola no Dia Mundial da Coluna, dia 16 de outubro.
ECO-ESCOLAS
A cerimónia do hastear da bandeira eco-escolas na Secundária foi adiada para terça-feira, dia 16, no intervalo das
9h45. Convida-se a comunidade educativa para este momento simbólico do nosso empenho e trabalho por uma escola
e sociedade mais green.
DESPORTO ESCOLAR
O basquetebol do AE Caneças, na variante 3x3, vai participar no próximo sábado, dia 13, das 9h00 às 12h00 no torneio
de abertura do Colégio Manuel Bernardes de Lisboa, nos escalões de infantis e iniciados, masculinos e femininos.
MÊS DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES : EU ♥ BIBLIOTECA ESCOLAR
Este é o mês internacional das bibliotecas escolares. No Agrupamento, é tempo das apresentações da biblioteca que,
na Secundária, ainda continuam.
Mas há uma comemoração mais geral para todas as escolas que parte do tema definido pela International Association
of School Librarianship (IASL), para 2018, "Why I love my school library", traduzido pela Rede de Bibliotecas Escolares
(RBE) na frase: “Eu ♥ biblioteca escolar”.
A partir do lema e com a hashtag #Eu♥BE, a RBE convida os alunos a demonstrar a sua relação com a biblioteca
escolar, criando uma frase, um meme, uma foto, um vídeo, … original que ilustre a sua ligação à biblioteca escolar; e
partilhar no Facebook e/ou no Instagram com a hashtag #Eu♥BE. A RBE divulgará nos seus canais as propostas mais
criativas que surgirem.

MEDIA@ÇÃO 2019
• Como prevenir o discurso do ódio?
• Como promover a tolerância nos media?
• Como usar os média para o exercício da cidadania?
A Rede das Bibliotecas Escolares em parceria com outras instituições lança um concurso que tem por objeto a
relação Media, democracia e tolerância e que se destina a alunos de todos os ciclos de ensino. Os trabalhos dos alunos
devem ter o máximo de três minutos e podem ser em formato vídeo ou áudio.
Regulamento e mais informações em http://www.rbe.mec.pt/np4/2130.html.

