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SAI ÀS SEGUNDAS

NATAL SOLIDÁRIO
A exemplo de anos anteriores, o curso profissional de Comunicação-Marketing, Relações Públicas e
Publicidade promove uma recolha de roupa, brinquedos, alimentos e produtos de higiene, que serão
distribuídos pelas famílias de alunos da escola mais carenciados, As caixas onde todos poderão deixar o
seu contributo encontram-se no átrio de entrada da Secundária.

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES
Dando continuidade ao interesse manifestado pelos alunos, e considerando a importância de lhes dar voz
através da organização de estruturas representativas dos estudantes, a direção vai reunir esta semana com
os interessados em participar na constituição de listas de modo a preparar o respetivo processo eleitoral.

PARLAMENTO DOS JOVENS
Já está em progresso a participação de alunos da Secundária no Parlamento dos jovens, iniciativa da
Assembleia da República que visa, entre outros aspetos, «incentivar o interesse dos jovens pela participação
cívica e política», dando a conhecer modos de funcionamento do poder legislativo. Vamos participar com
sessões no 3.º ciclo e no secundário a partir dos temas propostos para este ano: que estratégias para
combater a desinformação?, no 3.º ciclo, e o impacto da desinformação na democracia, no secundário. Em
janeiro, teremos um processo eleitoral, para o qual os alunos podem participar através de listas. Mais
informação em https://jovens.parlamento.pt/Paginas/default.aspx.

POR ENTRE PALÁCIOS
As turmas LH2, LH3 e AV1 do 11.º ano realizam hoje, dia 29, no âmbito de História e de História da Cultura
e das Artes, entre outras disciplinas, uma visita de estudo aos palácios de Mafra e de Queluz. No que diz
respeito a Mafra é também já uma preparação para o estudo do Memorial do Convento que os alunos irão
fazer no ano que vem.

DIREITOS HUMANOS
Na EB Cesário Verde, nos dias 29 e 30, a PSP - Escola Segura irá dinamizar a ação de sensibilização "Os
direitos humanos" dirigida às turmas do 1º ciclo.

MIÚDOS A VOTOS: ÚLTIMOS DIAS!
Termina, no dia 30, a possibilidade de inscreveres o teu livro favorito no processo eleitoral Miúdos a Votos: é
só clicares no link bit.ly/3jHUlyT, acederes ao formulário e participar na proposta para os livros que vão a
votos este ano.
Diríamos, também, que esta atividade não deixa de ser uma oportunidade para se falar de livros e de
literatura nas aulas e que essas conversas podem ser, por si só, um estímulo à fruição da literatura.
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VICENTE
Numa colaboração entre a biblioteca e os professores de Português do 9.ºano, já começaram as aulas sobre
a imagem do teatro a partir da Barca do Inferno de Gil Vicente, que, em princípio, se realizarão em todas as
turmas daquele ano, em apoio ao estudo do auto que os alunos estão a realizar.

E COMO FOI QUANDO CHEGASTE CÁ?
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 novo espaço escolar. Podem enviar 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.

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA – PROVAS EM JANEIRO
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 da Secundária realizam-se no dia 10 de janeiro (sujeito a alteração devido às incertezas
virais…) e as inscrições estão abertas.

FAÇA LÁ UM POEMA!
Está aberto o concurso Faça lá um poema, promovido pelo Plano Nacional de Leitura em parceria com os
CTT, Correios de Portugal, destinado aos alunos do 3.ºciclo e do secundário. O regulamento pode ser lido
em https://www.pnl2027.gov.pt/np4/flup2022.html . Os poemas não podem ter mais de 14 versos e devem
ser entregues na biblioteca da Secundária até dia 10 de dezembro.
Fala com o teu professor de Português. Pede-lhe opinião sobre os teus textos.
A equipa da biblioteca encarrega-se da seleção dos poemas que enviaremos a concurso.
Aprendizagem da poesia
Durou muitos anos, aquele verão.
Crescíamos sem pressa com o trigo
e as abelhas. Com o sol
corríamos para a água, à noite
num verso de Shakespeare ou
na nossa boca uma estrela dançava.
Aprendíamos a amar, aprendíamos
a morrer. A todos os sentidos
pedíamos para escutar o rumor,
não do mundo, que ninguém abarca,
apenas da brancura duma folha
e outra folha ainda de papel.
Andrade, Eugénio – Poesia. Fundação Eugénio de Andrade,2005, p.558
(cota na BESC: 821.134.3-1 AND POE)

