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SAI ÀS SEGUNDAS

NA BIBLIOTECA DA SECUNDÁRIA: ASSINAR PELA JUSTIÇA
Atena Daemi, do Irão, Geraldine Chacón, da Venezuela, Nonhle Mbuthuma, da África do Sul, Vitalina Koval, da Ucrânia,
Marielle Franco, do Brasil, assassinada este ano, são exemplos de mulheres que lutam ou lutaram pelos Direitos
Humanos. Algumas estão presas, outras são vítimas das mais diversas formas de perseguição. No caso de Marielle
Franco pedimos que a sua morte não fique impune e que se realize um inquérito justo às circunstâncias do seu
assassinato. Aderindo a esta iniciativa da Amnistia Internacional, pedimos Justiça para estas mulheres, com nome
assinado na biblioteca da Secundária. Mais informação em https://www.amnistia.pt/euassino/.

10 DE DEZEMBRO: DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS
Nos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, erguemos, no átrio da Secundária, a árvore dos nãos nas mãos. As
mãos em Stop, como folhas, dizem não ao ódio, não ao racismo, não à crueldade com os animais, não à guerra, não à
pobreza, não à poluição, não ao desperdício. A árvore é uma iniciativa dos alunos do 9º A e dos participantes do
programa Eco-Escolas da Escola Secundária de Caneças, com o apoio dos colegas do 12.º ano de Artes.
AINDA, OS DIREITOS HUMANOS
No próximo dia 12, pelas 11h00 os alunos do Curso Profissional de Técnico de Vendas, irão participar numa palestra
subordinada ao tema "Os Direitos Humanos", dinamizada pelo Dr. Fernando Sousa, da Amnistia Internacional.
Os objetivos desta palestra são os de consciencializar os alunos para a problemática dos Direitos Humanos bem como
o de conhecer o papel da Amnistia Internacional na luta aos abusos desses mesmos Direitos.

NÃO À VIOLÊNCIA
No âmbito do Projeto de Educação para a Saúde (PES) e em parceria com a UCC de Odivelas e a PSP Escola Segura vão
realizar-se ações de formação para todas as turmas do 10º ano sobre o tema "Prevenção da violência nas relações de
intimidade". Estas sessões são dinamizadas pela enfermeira Alexandra Sousa e pelo agente Lemos.

MIÚDOS A VOTOS: ESTAMOS NESTA LUTA!
Da lista de livros candidatos ao título de livros mais fixes, organizada numa parceria da revista Visão Júnior e da Rede
das Bibliotecas Escolares, constituída por livros com mais de 30 nomeações no ensino secundário e de 50 nomeações
nos demais ciclos, muitos foram propostos por alunos das nossas escolas.
As listas podem-se consultar aqui: http://visao.sapo.pt/visaojunior/iniciativasescolas/miudos-a-votos/nomeados/201812-05-Miudos-a-Votos-ja-temos-os-candidatos. Agora, avançamos para a segunda parte desta iniciativa de exercício da
democracia. Quem quiser ver o seu livro escolhido vai ter que o defender junto dos colegas da sua escola, tentando
ganhá-los para o voto no seu livro. A campanha eleitoral começa a 28 de janeiro. Os alunos que quiserem defender os
seus livros na campanha devem falar aos seus professores de Português e aos professores bibliotecários. A votação
final será em março.
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LEITURAS ACORDADAS E PARTILHADAS
Durante esta e a próxima semana, alunos do 12.ºano e do 11.º ano visitarão as aulas de Português respetivamente do
11.º ano e do 10.º ano, para apresentar as leituras realizadas no ano passado no âmbito do projeto de leitura do
secundário. Esta iniciativa resulta de uma parceria entre a biblioteca e o departamento de Português e da participação
voluntária dos alunos que vão visitar as turmas (e a quem agradecemos a disponibilidade em colaborar).
VISITA ENTRE LUXO E TRADIÇÃO
No dia 11, os alunos do Curso Profissional de Técnico de Vendas - 10º/11º e 12ºV, estarão envolvidos numa atividade
letiva em contexto profissional - saída de campo em Lisboa para exploração do comércio tradicional e comércio de luxo
da Avenida da Liberdade.
Esta atividade tem como objetivos compreender o papel do comércio tradicional/comércio de luxo na atualidade e
conhecer diversos pontos comerciais de referência na cidade de Lisboa.
NOS CASTANHEIROS
A biblioteca dos Castanheiros convida toda a comunidade escolar para visitar a Feira do Livro e a exposição "Presépios
- inovar a tradição". A Feira do Livro realiza-se de 10 a 18, das 9h00 às 16h00.

NA EB ARTUR ALVES CARDOSO
Nos próximos dias 13 e 14, a Associação de Pais em parceria com a escola irá realizar o Bazar dos Arturinhos, uma
iniciativa feita a pensar nas e para as crianças que aproveitam para mostrar e vender os seus trabalhos. Nestes dias,
além da venda dos trabalhos, haverá também produtos confecionados na escola por alguns alunos. Este evento tem
como finalidade angariar fundos para a realização de futuras atividades.

ÁRVORE DE NATAL LINGUÍSTICA
Nas bibliotecas da Secundária e dos Castanheiros, os alunos de línguas estrangeiras do 3.º ciclo e de Espanhol do
secundário vão erguer uma árvore de Natal muito original com mensagens nas diversas línguas de aprendizagem.

SOLIDARIEDADE : TEMPOS DE NATAL NOS CASTANHEIROS E NA SECUNDÁRIA
Nos Castanheiros, até dia 13, decorre uma Campanha Solidária, dinamizada pelas turmas 5ºF, 6ºA e 6ºG, com recolha
de alimentos para famílias da paróquia de Caneças.
Entretanto, na Secundária, continua a campanha de solidariedade social, recolha de géneros alimentícios, roupas e
brinquedos, para partilhar com famílias da nossa escola que deles necessitem. Quem quiser participar nesta ação
organizada pelo curso profissional de Técnico de Vendas deve deixar as suas doações nas caixas junto à árvore de Natal
que se encontra no átrio da Secundária.

DESPORTO ESCOLAR
No sábado, dia 15, realizamos no nosso Pavilhão gimnodesportivo, o Torneio de Voleibol de Natal. Para a próxima
semana, dia 19 vai ser o Dia do Basket 3x3 - de manhã, com a competição entre os 8º e 9ºanos; de tarde, a competição
será entre as turmas do secundário. Dia 22, será tempo para a maratona de voleibol destinada a alunos e ex-alunos.
ÀS AVESSAS
Como noticiámos, o jornal da Secundária já está quase a sair, agora com uma equipa redatorial estudantil que define
os principais assuntos a ser abordados.

