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A partir de dia 16, no programa INOVAR, estão disponíveis para consulta dos encarregados de educação as 

sínteses descritivas que os professores entenderam inserir a propósito do trabalho realizado por alguns 

alunos. Até dia 25, há reuniões por videoconferência dos diretores de turma com os encarregados de 

educação. 

Duas listas (a I e a Q) candidatam-se à direção da Associação de Estudantes da Secundária. Amanhã, dia 

15, representantes das listas reunirão com a Direção do Agrupamento para definir o calendário eleitoral.  

 

O Orçamento Participativo das Escolas (que disponibiliza, como noticiámos cerca de 1200 Euros para a 

Secundária e 500 Euros para a EB dos Castanheiros) propõe aos alunos a apresentação de ações 

específicas que fomentem a inclusão de todos, «mas sobretudo dos alunos mais vulneráveis e mais 

afetados pela pandemia». Os alunos talvez possam utilizar o espaço de aula em Cidadania  para conversar 

sobre as possibilidades de mudar a escola para incluir todos os alunos numa melhoria do seu bem-estar. O 

prazo para a entrega de propostas é o último dia de fevereiro. Informem-se na direção, na biblioteca ou junto 

dos diretores de turma. Toda a informação pode ser consultada em https://opescolas.pt/. 

 

Enquadrado na celebração do Dia de São Valentim, o Eco-Escolas e o Departamento de Inglês apresentam 

uma exposição de trabalhos de alunos na biblioteca da Secundária, subordinada ao tema Love is love, Love 

is Not / Domestic Violence. A merecer uma visita e uma reflexão de todos. 

No âmbito da disciplina de Francês, os alunos do 7.ºano das turmas B, C, E, F, G, e H comemoraram La 

Saint-Valentin de uma forma original. Na passada sexta-feira, os alunos decoraram o gradeamento da 

entrada da Escola dos Castanheiros com os seus cadeados do amor, embelezados por uma fita, na qual se 

encontrava gravada uma mensagem de amor ou de amizade. A iniciativa teve como objetivo  recriar os 

famosos cadenas d'amour que, durante muitos anos, foram colocados em algumas pontes de Paris. É 

verdade que provocaram alguns problemas estruturais às pontes, mas c’est ça l’amour. 

 

Livros de amor expõem-se na biblioteca da Secundária. O pretexto para darmos a conhecer mais livros do 

nosso fundo documental que emprestamos para leitura, é o dia 14, dia dos namorados, mas é mesmo só um 

pretexto para vos convidar à leitura e para descobrirem um livro para amar. 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES 

 

QUALIDADE DE VIDA NA ESCOLA 

 

AMOR COM VIOLÊNCIA NÃO PEGA 

 

AMOR EM FRANCÊS 

 

A CULPA É DO VALENTIM 
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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 da Secundária procuramos alunos que queiram promover e 

fazer campanha pelo seu livro favorito, estando os alunos do curso profissional de Comunicação, Marketing 

e Publicidade a promover esta iniciativa. 

 

Os alunos das turmas do primeiro e do segundo ano da Escola Básica Artur Alves Cardoso irão ter sessões 

sobre a reciclagem, os 4 R's, dinamizados por Catarina Millan, consultora pedagógica da Porto Editora. 

 

Na Biblioteca dos Castanheiros a partir da próxima semana irá estar em exposição "Projetos de Leitura do 

1.º Semestre", trabalhos dos alunos do 2.ºCiclo no âmbito da disciplina de Português. 

 

Já saiu o número de fevereiro, referente ao primeiro semestre, de O Cusco, o jornal da EB Artur Alves 

Cardoso. O jornal, além das notícias das atividades desenvolvidas na Escola durante este semestre, chama 

para a primeira página a reportagem sobre a Escola e o seu projeto dos media emitida no passado dia 10 de 

janeiro, no Primeiro Jornal da SIC. 

 

O Eco-Escolas da Secundária está a promover junto da comunidade escolar uma auditoria ambiental (parte 

do seu plano de ação), com inquirição aos que estudam e trabalham na Escola, pedindo a colaboração de 

todos os contactados nas respostas ao inquérito. 

 

Já foram divulgados os resultados do concurso Affiche ton Français- destination Sénégal proposto, como 

divulgámos, pela Associação Portuguesa de Professores de Francês. O belo cartaz da nossa aluna Mariana 

Augusto, do 8.ºB, obteve o 2.º lugar e pode ser visto na página do Agrupamento http://aecanecas.com.  

 

Na passada sexta-feira, dia 10, os alunos do 10ºSE1 deslocaram-se em visita de estudo ao Museu do 

Dinheiro - Banco de Portugal, no âmbito das disciplinas de Economia A e Geografia A. 

 

 

E SE O AMAMOS POR QUE NÃO FALAR DELE? 

 

RECICLAGEM  NO 1.ºCICLO 

 

EXPO LEITURA 

 

CUSCO  

 

 AMBIENTE 

 

CARTAZES EM FRANCÊS  

 

FOI NOTÍCIA 
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