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SAI ÀS SEGUNDAS

PARLAMENTO DOS JOVENS
Depois de se ter procedido às eleições das listas do 3.º ciclo e secundário ao parlamento dos jovens,
começaram as sessões de escola, onde os deputados eleitos debatem os temas propostos para este ano e
elegem os representantes para a sessão distrital. A sessão do 3.º ciclo decorre nesta segunda-feira e a do
secundário concluiu-se na sexta-feira passada.
Estamos a dar os primeiros passos nesta atividade proposta pela Assembleia da República que resulta num
bom exercício para a compreensão da prática democrática (nomeadamente dos processos de
funcionamento do poder legislativo) e que esperamos continue nos próximos anos.

FREE READING
Na biblioteca da Secundária expomos obras na língua original inglesa do nosso fundo documental. São mais
de 50 livros que vão da literatura juvenil e para adolescentes a grandes obras da literatura inglesa e norteamericana. Shakespeare, Mark Twain, Oscar Wilde ou George Orwell são alguns dos autores que se podem
encontrar, além de diversos livros de short stories, poesia e teatro e que poderão requisitar para ler em casa
no último dia do semestre. Convidamos quem já lê em inglês e quem gostaria de tentar um primeiro livro a
passar na biblioteca para ver o que é que temos para oferecer em regime de leitura livre.

REPRESENTANTES DA LEITURA
Provas feitas, temos os representantes dos diversos ciclos à fase concelhia do Concurso Nacional de Leitura,
que se realiza a distância, nas respetivas escolas no dia 23 de fevereiro, às 15h00. Os representantes do
Agrupamento são: Mirela Elias e Gabriel Fernandes, do 4.ºA da EB Artur Alves Cardos; Rodrigo
Fortuna (6.ºF), e Núria Faustino (6.ºD), do 2.º ciclo; Rodrigo Lopes (8.ºG) e Sofia Saldanha (9.ºE), do
3.ºciclo, e Ariana Silva (12.ºSE2) Joana Santos (12.ºCT1) do secundário. Parabéns aos vencedores.
A leitura continua!

GEOGRAFIA OLÍMPICA
Dos oito alunos que participaram nas Olimpíadas da Geografia, sete ficaram na primeira metade da tabela
classificativa o que não é nada mau considerando o universo de 286 provas realizadas. De parabéns, Maria
Inês Tavares, do 11.º SE1, que, com o seu sexto lugar, foi apurada para a final.

O ANTIGO REGIME NOS CASTANHEIROS
Na biblioteca dos Castanheiros apresenta-se a exposição Da União Ibérica ao Reinado de D. José I, com
trabalhos dos alunos do 6.ºano que, no âmbito da disciplina de História e Geografia de Portugal, estudaram
este período da História de Portugal.
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SE O AMAMOS POR QUE NÃO FALAR DELE?
As listas dos livros candidatos aos livros mais fixes deste ano já foram publicadas. Os livros que vão estar a
votação por ciclo de escolaridade podem ser consultados no site da Visão Júnior,
https://visao.sapo.pt/visaojunior/. Na biblioteca, procuramos alunos que queiram promover e fazer campanha
pelo seu livro favorito. Falem connosco!

UM CARTAZ EM FRANCÊS
No âmbito das disciplinas de Francês e de Educação Visual, os alunos das turmas A, B e C do 8.º ano
participaram no concurso "Affiche ton français - destination Sénégal", organizado pela APPF (Association
Portugaise des Professeurs de Français), com a realização de cartazes.
Dos três cartazes selecionados para representar a escola a nível nacional, o cartaz da aluna Mariana
Augusto, do 8.ºB foi apurado para a fase final (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2309320109210451&type=3).
A divulgação dos resultados, dos três cartazes mais votados, será feita no encerramento do congresso (29
de janeiro) e posteriormente nas redes sociais da APPF.
Todos os participantes estão de parabéns!

AÇÃO PELOS DIREITOS HUMANOS - ÚLTIMOS DIAS
Continuamos (em parceria com a Amnistia Internacional) a nossa maratona das cartas pelos direitos das
pessoas à justiça. Durante este mês ainda é possível enviar mensagens para diversas entidades
internacionais a favor de Mikita Zalatarou, da Bielorrússia, Zhang Zhan, da China, Janna Jihad, dos
territórios ocupados da Cisjordânia, Bernardo Caal Xol, da Guatemala, Ciham Ali, da Eritreia, pessoas que,
de algum modo, viram ou sentem os seus direitos ameaçados. Assinai por eles! através de
https://www.amnistia.pt/maratona-escolas/. Inscrevam o código HUJ3, atribuído à nossa escola, quando vos
for solicitado.

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES – UMA DATA
Para formalizar a apresentação de listas (artigo 26.º dos estatutos aprovados) à Associação de Estudantes,
os interessados deverão solicitar os impressos na Direção da escola e entregá-los, devidamente
preenchidos, até à próxima terça-feira, dia 1 de fevereiro.

FIM DO SEMESTRE
No próximo dia 1 termina o primeiro semestre, decorrendo as reuniões dos conselhos de turma referentes à
avaliação deste primeiro período de trabalho escolar até sexta-feira. Trabalhos exigentes para os
professores que estão a aplicar, pela primeira vez, os novos critérios de avaliação
(http://aecanecas.com/index.php/ano-letivo-2021-2022/crit%C3%A9rios-de-avalia%C3%A7%C3%A3o.html)
e tempo para um breve descanso dos alunos até dia 6. No dia 7 recomeçamos.

