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As escolas do Agrupamento aderiram à proposta da União das Freguesias de Ramada e Caneças de recolha de 
brinquedos para distribuir pelas crianças e jovens mais carenciados da nossa comunidade. Em todas as escolas do 
Agrupamento teremos, até dia 18, pontos de recolha de brinquedos. No site do Agrupamento, pode ser lido o texto  
sobre esta iniciativa solidária (http://www.aecanecas.com/).  

Além da campanha para a doação de brinquedos, na Secundária, os alunos do curso de Comércio e Marketing criaram 
também pontos de recolha de alimentos e de roupas para distribuir pelas famílias dos colegas mais necessitados, 
cumprindo, aliás, uma tradição que já vem de há alguns anos a esta parte. 
 

Já temos um conjunto de candidatos a mentores (alunos, com competências e conhecimentos adequados, que se 
propõem ajudar colegas no seu estudo), no secundário e no 3.º ciclo, e abrimos agora as inscrições para os alunos que 
queiram receber esse apoio dos colegas. A folha de inscrição para participar neste programa está disponível na 
biblioteca da Secundária. 
 

Quarta-feira, dia 9, realiza-se a terceira sessão síncrona dos alunos e professores do 11.ºT com alunas da AQL Islamic 
School, da Indonésia, no âmbito do projeto internacional Intercultural Understanding & Exchange. A sessão terá dois 
momentos distintos: um animado pela turma, no qual os alunos apresentarão, em grupos, um pequeno vídeo de uma 
região turística de Portugal; um outro, da responsabilidade da escola indonésia, que iremos descobrir em conjunto. 

Está a aproximar-se a data limite para a entrega de poemas candidatos ao concurso Faça lá um poema, promovido 

pelo Plano Nacional de Leitura e pelos CTT e destinado aos alunos do 3.º Ciclo e do Secundário. Estamos a publicar em 

http://leiturasacordadas.blogspot.com/ belos poemas de diversos autores como um convite à inspiração e à reflexão 

do que é o trabalho poético. Não esquecer: o prazo de entrega dos poemas na biblioteca da Secundária (diretamente 

ou por mail devidamente identificado) é 15 de dezembro. Os três melhores de cada ciclo serão os nossos candidatos a 

concurso. Informação em http://www.pnl2027.gov.pt/np4/flup2021.html.   

 

Já temos os livros que propomos aos nossos alunos para a fase de escola do concurso nacional de leitura: O murmúrio 
do Mundo, de Almeida Faria, para os alunos do ensino secundário, Sexta-feira ou a vida selvagem, de Michel Tournier, 
para os do 3.ºCiclo, Rosa minha irmã Rosa de Alice Vieira, para os do 2.ºCiclo e, para os alunos do 1.ºciclo, O beijo da 
palavrinha, de Mia Couto. As provas realizam-se em janeiro, a do 2.º ciclo, no dia 6, às 14h00, a do 3.º ciclo, no dia 8, 
às 10h30, a do secundário no dia 11, às 14h00. As inscrições podem ser feitas nas bibliotecas escolares do 
Agrupamento. Regulamento em http://www.pnl2027.gov.pt/np4/CNL2021.html. 
 

Germain Rukuki, do Burundi, Jani Silva, da Colômbia, Grupo de Solidariedade LGBTI+, da Turquia, Nassima al-Sada, da 
Arábia Saudita, El Hiblu 3, em Malta serão notícia no próximo número do Em Progresso, mas não queremos deixar de 
informar desde já que, na Secundária, vamos voltar a acionar a nossa vocação solidária e de defesa dos direitos 
humanos e aderir à maratona das cartas, promovida pela Amnistia Internacional, denunciando casos de violação dos 
direitos humanos em diferentes países e escrevendo cartas (online) a responsáveis desses países para que os seus 
casos sejam resolvidos favoravelmente à causa da humanidade (https://www.amnistia.pt/maratona/). 
  

POR CADA BRINQUEDO DOADO UM NATAL ENCANTADO 

SOLIDARIEDADE NATAL 

RECEBER O APOIO DOS COLEGAS 

VOOS INTERNÉTICOS 

FAÇA LÁ UM POEMA 

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA – PROVAS EM JANEIRO 

AMNISTIA  
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