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SAI ÀS SEGUNDAS
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SEMANA UBUNTU NA SECUNDÁRIA
Na Secundária esta vai ser uma Semana UBUNTU. Ubuntu é uma filosofia de origem africana que se traduz
na expressão “Eu Sou porque tu És”, assente na valorização da interdependência e da solidariedade. A
Academia de Líderes Ubuntu – Escolas Ubuntu é um programa de capacitação inspirado por estes valores
(pode encontrar mais informação em https://www.organizacaoubuntu.org/).
Ao longo da semana, os alunos das turmas 11AE e 12AI irão participar nesta atividade, desenvolvida pela
equipa de formadores da Escola, contando com a presença da formadora Madalena Valente do Instituto
Padre António Vieira (IPAV). Com a concretização desta iniciativa, dar-se-á início à criação do Clube Ubuntu.

ACELERAD0R QUALIFICA
Integrado no Plano de Recuperação e Resiliência, já está em andamento o acelerador qualifica que se
traduz na atribuição de um apoio financeiro (de 554 €) a adultos que, através de um processo de
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) concluam uma qualificação que estava
incompleta ou progridam na sua escolaridade ou qualificação profissional. O recebimento do apoio financeiro
implica, assim, a conclusão de Processo RVCC de nível básico (9.º ano) ou de nível secundário (12.º ano).
Os adultos podem inscrever-se no Centro Qualifica Caneças presencialmente ou online. Mais informação em
https://cqepcanecas.wordpress.com/.

SPELLING BEE
Hoje, dia 9, no pequeno auditório da Secundária, os alunos do 3.ºciclo participam no concurso de soletração
em inglês, francês e espanhol.

8.ºANO : RECONHECER O PATRIMÓNIO DE CANEÇAS
No âmbito do projeto pedagógico do 8.ºano será realizada uma saída de campo multidisciplinar em Caneças,
que decorrerá durante as tardes dos dias 10 (turmas B, C, E e F) e 12 (turmas A, D e G). Procura-se
aprofundar o conhecimento sobre o património cultural e paisagístico da vila, através da realização de
diversos trabalhos nas diferentes disciplinas.
Nas disciplinas de Cidadania e Área Multidisciplinar as turmas recolheram e organizaram dados sobre o
património edificado que serão comunicados em pequenas apresentações orais, durante a visita. Na
disciplina de Português e nas oficinas de Escrita e Oralidade e dos Saberes, foram também preparadas
dramatizações, danças e leituras expressivas alusivas às tradições de Caneças, que serão apresentadas
durante o lanche/convívio que decorrerá no parque de merendas junto à Fonte das Fontainhas.

FEIRA DAS PALANTAS AROMÁTICAS NA SECUNDÁRIA
Desde hoje, dia 9, até à próxima sexta-feira, o Eco-Escolas da Secundária, realiza a sua feira das plantas
aromáticas (sala de professores e, em alguns intervalos, junto ao bar dos alunos). Esta atividade finaliza três
semanas de grande comprometimento de muitos alunos de várias turmas do 10.º ano e do 11.ºT com o
espaço envolvente da escola (da identificação de plantas autóctones/exóticas (através da App iNaturalist) à
plantação de árvores), mas também com o nosso litoral, através da monitorização da praia de Ribeira
d'Ilhas, numa parceria com GEOTA - Coastwatch, onde fotografaram a biodiversidade do local, recolheram
amostras de água e avaliaram o seu grau de limpeza, nomeadamente o da degradação dos plásticos.
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MENTORIA NO 7.ºANO
O Programa de mentoria, que já se está a consolidar no secundário, encontra-se numa fase inicial de
experimentação nas turmas do 7.º ano, verificando-se um envolvimento importante dos alunos mentores e
mentorandos, o que permitirá refletir sobre as potencialidades deste programa junto dos alunos mais novos.

SINTRA EM ESTUDO
Os alunos do curso profissional de turismo do 11.ºano, deslocam-se a Sintra, no dia 11, em visita de estudo
que envolve o Palácio da Pena, o Hotel de Seteais e o caminho entre a vila e o Hotel, vivenciando o capítulo
oitavo de Os Maias e apreciando as potencialidades turísticas de roteiros culturais como o que se propõe.

CIÊNCIA NO ALENTEJO
Dia 12, as turmas de 11CT1 e 11CT2 realizam uma visita de estudo ao Centro de Ciência Viva de Estremoz,
no âmbito das disciplinas de Biologia e Geologia e Física e Química A, na qual, entre outros aspetos, se
procura promover a cultura científica e sensibilizar para a necessidade da preservação do património
geológico. A visita repete-se no dia 30, agora com a participação das turmas 11CT3 e 11CT4.

VISITA À LISBOA DE OS MAIAS
A turma SE1 e SE2 do 11.º ano deslocam-se a Lisboa, no dia 13 à tarde, para realizarem o roteiro
queirosiano de Os Maias. Esta visita resulta da colaboração entre a disciplina de Português e a biblioteca.

DESPORTO
Sábado, 14, jogamos em casa: a nossa equipa de iniciados femininos de voleibol joga no pavilhão
gimnodesportivo - eis uma boa oportunidade de apoiar a equipa e permitir que ela beneficie do fator casa.
Entretanto a nossa equipa de juvenis femininos de basquetebol participou pela segunda vez no Torneio
Regional da DRELVT e cumpriu com as expectativas esperadas para esta fase, na qual o envolvimento de
muitos alunos federados aumenta de forma significativa as dificuldades dos nossos jovens. Parabéns, pois!

MAIAS EM MAIO: E QUE TAL FAZER ALGO DIFERENTE?
A ideia não é fazer uma visita de estudo formal (como as que fazemos com as turmas), antes um passeio,
proposto pela biblioteca da Secundária, que procura dar a conhecer o principal espaço/cenário de Os Maias
de Eça de Queirós: a cidade de Lisboa. Percorrendo diversos locais citados em Os Maias, procura-se dar a
conhecer o romance, as suas personagens e a Lisboa de finais do século XIX. Uma boa oportunidade para
rever matérias dadas ou para iniciar a leitura do livro. Esta visita está aberta à comunidade escolar. Durante
todos os sábados de maio: as inscrições estão abertas na biblioteca

FESTA DAS FAMÍLIAS NOS CASTANHEIROS – INSCRIÇÃO ATÉ DIA 13
No âmbito do Dia Internacional da Família, realiza-se no próximo dia 21, pelas 10h00, a primeira edição dos
Jogos Sem Fronteira em família, na EB dos Castanheiros dinamizada pela Associação de Pais
(APEECASTANHEIROS). Para as famílias mais rápidas a concluir os desafios propostos, há prémios
fantásticos. A inscrição é gratuita, mas obrigatória. As famílias podem inscrever-se até dia 13, utilizando o
seguinte formulário: https://forms.gle/JGte3o31t3YYzesFA. Participem!

