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SAI ÀS SEGUNDAS

COMPUTADORES

No âmbito da fase 2 da medida Escola Digital, estão a ser distribuídos os equipamentos aos alunos e aos
docentes não contemplados nas distribuições anteriores.
De referir que todos os alunos abrangidos pela Ação Social Escolar, e cujos encarregados de educação
manifestaram interesse na sua receção, têm já os equipamentos na sua posse.
A possibilidade de todos os alunos disporem destes equipamentos é uma condição muito importante para o
desenvolvimento de uma escola digital universal que garanta as condições para «ensinar melhor, aprender
melhor», como sustentamos no nosso Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola
(http://www.aecanecas.com/images/2021_2022/AEC_PADDE_publicada_Site.pdf).

MIÚDOS A VOTOS NA QUARTA-FEIRA

É já na próxima quarta-feira, dia 23, que todos os alunos podem votar no seu livro favorito. Na Secundária, o
processo decorre, na biblioteca, entre as 10h e as 16h00. Participa nesta festa, votando no livro que mais
gostas.

PRIMAVERA: O DIA DA ÁGUA

“O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos.“ (ONU, 1992)
Entre 22 e 28 de março, celebrando o Dia Mundial da Água, o Eco-Escolas da Escola Secundária de
Caneças, com a colaboração da Associação “Os Amigos de Caneças”, da Câmara Municipal de Odivelas e
do Centro de Apoio e Aprendizagem (CAA), promove uma reflexão sobre “A Importância da Água e como
evitar o seu desperdício”. São várias e diversificadas as atividades propostas que se repartem entre a
biblioteca e o Auditório: Exposição Fotográfica – A Água e as Fontes de Caneças –, conversas com dois
artesãos, palestras, filmes e debates, experiências e desafios – cálculo da Pegada Hídrica (A minha Pegada
é menor do que a tua!), slogans e jogos.

PRIMAVERA: O DIA DA ÁRVORE
A Primavera chega e as salas ornamentam-se com flores e aves (assim é o painel da Primavera na sala do
2A da EB Fontes de Caneças). Hoje, os meninos daquela escola vão plantar uma árvore; no dia 26, a
escola vai participar na atividade da Junta de Freguesia «Vestir as árvores».
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PRIMAVERA NA LEZÍRIA

Apreciar os campos do Ribatejo com uma boa chuvinha, que eles precisam: no âmbito da disciplina de
Geografia, dia 22, os alunos do 11SE1 e 11LH1, e, no dia 28, os alunos do 11SE2,11LH2 e 11LH3
deslocam-se à Companhia das Lezírias

EXPOSIÇÕES NOS CASTANHEIROS

Encontra-se patente na Biblioteca dos Castanheiros uma Exposição de Comemoração do Dia Mundial da
Poesia. O tema abrangido foi o Ambiente, uma vez que no dia 21 é o Dia Mundial da Árvore. Esta iniciativa
teve como participantes as turmas do 2.º Ciclo na disciplina de Português.
A partir do dia 23 irá estar patente a exposição "O Senhor Misterioso", com trabalhos dos alunos do 7.ºano
no âmbito da disciplina de Educação Visual.

DESPORTO ESCOLAR: Jogos da semana

Durante esta semana, as nossas equipas estão em competição. Na quarta-feira, dia 23, à tarde, a equipa de
ténis de mesa desloca-se a Alverca, à EB Gago Coutinho. No sábado, os juvenis de basquetebol jogam na
Braamcamp Freire, enquanto no nosso pavilhão, beneficiando do fator casa, vão brilhar os iniciados
masculinos de futsal.

POESIA

Morreu um poeta no dia em que começa a primavera. De Gastão Cruz, que, em tempos idos, participou
numa sessão na biblioteca da SEcundária, guardamos o livro Poemas reunidos de que transcrevemos este,
no Dia Mundial da Poesia:
Não cantes o meu nome em pleno dia
não movas os seus ásperos motivos
sob a luz dolorosa sob o som
da alegria
Não movas o meu nome sob as tuas
mãos molhadas do choro doutros dias
não retenhas as sílabas caídas
do meu nome da tua boca extinta
Não cantes o meu nome a primavera
já o ameaça hoje principia
a vida do meu nome não o cantes
com a tua alegria
Gastão Cruz, Poemas reunidos, Lisboa: Dom Quixote, 1999, p.173

