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SAI ÀS SEGUNDAS

INSCRIÇÕES
Decorrem até ao próximo dia 4, as inscrições para a primeira fase de exames do ensino secundário para os
exames de frequência. Toda a informação a consultar no site do Agrupamento em http://aecanecas.com/.

PARLAMENTO DOS JOVENS
Francisco Tavares, do 8.ºA, e Matilde Silva, do 8.ºF, vão estar presentes como representantes da
Secundária na sessão do 3.º ciclo do Parlamento dos Jovens que se realiza hoje, dia 28, na EB Eça de
Queirós. Também Leonardo Marques, do 12.ºLH3, e Maria Inês Tavares, do 11.ºSE1, participarão na sessão
dos alunos do secundário na EB Vasco da Gama, durante o dia 29. Recordamos os temas em debate em
ambos os ciclos associados às Fake news, mas, principalmente, sublinhamos a introdução ao exercício da
política parlamentar e à prática democrática que este programa da Assembleia da República propõe.

OUVIR-TE LER
Depois de dois anos interrompido pela pandemia, o concurso Ouvir-te Ler, grande festa da leitura do nosso
Agrupamento que reúne alunos de todas as nossas escolas e que é organizado pelos departamentos de
Português e do 1.ºCiclo e pelas bibliotecas escolares, volta a estar presente.
Nesta e na próxima semana, vamos apurar os representantes de ano que participarão no final do concurso.
Assim, já na terça-feira, dia 29, escolhem-se os representantes do 9.º ano e dos três anos do secundário; dia
30 é a vez do 8.ºano e, no dia 31,dos alunos do 2º ciclo. No dia 5 conclui-se o processo com a escolha dos
representantes do 7.º ano. Contamos na próxima semana começar a divulgar os finalistas do 1.º ciclo ao
secundário. A grande final realiza-se no dia 27 de abril, pelas 16h00, no auditório da Secundária.
Convidamos os encarregados de educação a assistirem à prestação dos seus educandos e os professores e
alunos a estarem presentes e apoiar os seus alunos e colegas.

MIÚDOS A VOTOS
Os livros foram a votos na passada semana. E, mais uma vez, o Agrupamento esteve presente nesta
iniciativa da revista Visão Júnior, a que se associa a Rede de Bibliotecas Escolares. No segundo ciclo, com
uma percentagem de votantes próxima dos 100%, o livro mais votado pelos nossos alunos foi Gravity Falls –
Diário 3, seguido por A avozinha gângster e O Diário de Anne Frank; ainda na EB dos Castanheiros, e
também como uma votação próxima dos 100%, os alunos do 7.º ano votaram maioritariamente o livro A
Avozinha Gângster, seguido pelo Diário de Anne Frank e por O rapaz do pijama às riscas. Na Secundária,
com uma participação eleitoral menos conseguida, mas com o apoio determinante dos alunos do 12.ºCM na
organização do evento, os livros mais votados pelos alunos do 8.º e do 9.º anos foram, uma vez mais, A
Avozinha Gângster, seguido por A culpa é das estrelas e por A seleção; entre os alunos do secundário A
culpa é das estrelas, seguido pelo Diário de Anne Frank e por Orgulho e Preconceito foram os três livros
mais votados.
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FUTURÁLIA
No dia 30, muitos alunos do 12.º ano, numa iniciativa do Serviço de Psicologia, bem como as turmas do
Curso de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade (10.º/11.ºe 12.º) deslocam-se à
Futurália, uma mostra de saídas profissionais e escolares onde «os estudantes podem conhecer e tirar
dúvidas sobre os diferentes cursos, programas académicos nacionais e internacionais e outras questões
relevantes para as suas escolhas de futuro».

PRIMAVERA NA LEZÍRIA
No âmbito da disciplina de Geografia, no dia 28, concluem-se as visitas à Companhia das Lezírias, nos
campos do Ribatejo, desta vez com os alunos do 11SE2,11LH2 e 11LH3.

EXPOSIÇÕES NOS CASTANHEIROS
Na biblioteca dos Castanheiros encontra-se patente uma exposição sobre castelos medievais, resultado do
trabalho dos alunos do 5º ano, realizados no âmbito da disciplina de História e Geografia de Portugal.
Ainda podem ser visitadas as exposições de comemoração do Dia Mundial da Poesia, com trabalhos dos
alunos do 2.º ciclo, numa iniciativa da disciplina de Português, e "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 30, à tarde, a equipa de
ténis desloca-se a Santo António dos Cavaleiros. No sábado, a equipa de ténis de mesa joga em Santa Iria
de Azoia e a de voleibol juvenis masculinos na Portela de Sacavém.

KARATÉ NA MARIA COSTA
No dia 29, os alunos da turma MC4B terão uma sessão de karaté dinamizada pelos técnicos da Câmara
Municipal de Odivelas

NADA DE METER ÁGUA
Dando continuidade à celebração do dia Mundial da Água, o Eco-Escolas convida os alunos a jogarem um
quizizz sobre as atividades desenvolvidas que só estará disponível até dia 30 às 23h00.
Como proceder?
1. open joinmyquiz.com 2. enter this code 2610 1909, ou usar o link: https://quizizz.com/join?gc=26101909

ESCOLA A LER CÊNCIA
Na próxima segunda-feira, dia 4, os alunos de Física do 12CT4 apresentam na biblioteca o resultado das
suas leituras de livros científicos e de divulgação científica. Trata-se de mais uma iniciativa a favor da leitura
que conta com uma parceria entre o departamento de Física e a biblioteca. Integrado neste movimento de A
Escola a ler, inaugura-se, esta semana, na biblioteca da Secundária, uma exposição do livro científico
presente no nosso fundo documental.

