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Finalmente, os alunos da Secundária vão ter o seu órgão representativo. Na próxima sexta-feira, 25, entre 

as 10h30n e as 19h30, realizam-se na biblioteca da Secundária, as eleições para a Associação de 

Estudantes. Concorrem duas listas (a I e a Q) e a campanha eleitoral na escola decorre nos dias 23 e 24. 

Contamos com grande elevação do debate, boa troca de ideias, e grande participação eleitoral. 

Até dia 25, há reuniões por videoconferência ou presenciais dos diretores de turma com os encarregados de 

educação. Recordamos que, 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. 

O Serviço de Psicologia e Orientação (S.P.O.) volta a ter disponível a linha telefónica anónima ESCOLA 

AMIGA e com um novo horário. Trata-se de uma linha de emergência anónima de apoio e aconselhamento 

psicológico a pais, encarregados de educação, cuidadores e alunos do Agrupamento.  

Não hesitem em contactar este serviço sempre que precisarem! O novo horário da linha é às segundas-

feiras, das 10h00 às 16h00. O email da linha continua a poder ser utilizado sempre que necessário: 

linhaescolaamiga@aecanecas.com. 

 

Banido pela pandemia durante os últimos dois anos, o concurso Ouvir-te Ler volta ao nosso convívio. Todas 

as escolas do Agrupamento participam neste concurso de leitura em voz alta. Para já, durante este mês e 

março, estão a ser escolhidos, nas aulas de Português, os representantes de turma para irem à meia-final 

do seu ano, onde serão escolhidos os finalistas para esta grande festa do Agrupamento, que se realizará no 

dia 27 de abril, pelas 17h00, e que irá apurar os vencedores de cada ciclo. Convidamos os alunos a 

participar com vontade e entusiasmo – é preciso banir a inércia que a pandemia deixou nos corpos e na 

vontade!  

 

Na Escola Básica Artur Alves Cardoso, esta semana, as turmas do 1.º e do 2.ºanos terão sessões com 
a Associação No Bully, uma associação sem fins lucrativos, que tem como objetivos prevenir, parar e 
resolver o bullying em Portugal, através da Empatia e Bondade. Estas ações foram sugeridas pela 
Associação de Pais. 
As turmas do 2.º ano irão ao Teatro da Malaposta, numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de 
Odivelas. 
Na próxima segunda-feira dia 28 de fevereiro, todos os alunos da escola irá comemorar o Carnaval com um 
baile de máscaras no campo. 
 
 

 

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES 

 

 AVALIAÇÃO DO 1.º SEMESTRE 

 

ESCOLA AMIGA – 912 764 212 

 

OUVIR-TE LER, DE NOVO! 

 

GRANDE ANIMAÇÃO NOS CAMPOS DE CANEÇAS 
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Realiza-se na próxima quarta-feira, dia 23, pelas 15h00, a fase municipal do Concurso Nacional de Leitura. 

Ainda sob os efeitos da pandemia, esta fase do concurso vai ser online nas diferentes bibliotecas. Cá 

desejamos os melhores sucessos aos representantes dos diversos ciclos do Agrupamento.  

O prazo para a entrega de propostas do Orçamento Participativo das Escolas (OPE), que visam mudar a 

escola para incluir todos os alunos numa melhoria do seu bem-estar, 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/. 

 

As turmas 11ºAE (Curso Profissional de Técnico de Ação Educativa) e 12ºAI (Curso Profissional de Técnico 

de Apoio À Infância) deslocam-se a Lisboa, no dia 22, para visitarem o Museu da Marioneta. Para além da 

visita guiada ao museu, as alunas irão participar numa oficina de marioneta, com esponja. 

Nos dias 23 e 24, os alunos de turismo do 10.º ano e do 11.º vão estar em visita em contexto de trabalho. No 

dia 23, o 11T desloca-se ao Museu Gulbenkian e ao Hotel Ibis - Saldanha 

No dia 24, o 10T passeia por Lisboa, realizando um percurso junto ao Tejo entre Belém e o Cais do Sodré, 

com direito a visitar o Mosteiro dos Jerónimos. 

No site do Agrupamento (http://aecanecas.com/), num mundo onde precisamos de amor..., está disponível 

uma animação realizada pela aluna Mariana Moreira do 11AE  

Em https://www.youtube.com/watch?v=IV7kCIZlcZM apresenta-se um vídeo da exposição dos trabalhos de 

projeto do 6.º ano "Portugal da União Ibérica ao Absolutismo", realizado pelo professor Eduardo Abrantes. 

O jornal da Secundária já está em preparação e foca-se nas principais atividades realizadas na Escola 

durante o primeiro semestre. Esperamos a sua publicação no site do Agrupamento ainda esta semana. 

Na Biblioteca dos Castanheiros continua a exposição "Projetos de Leitura do 1.º Semestre", trabalhos dos 

alunos do 2.ºCiclo no âmbito da disciplina de Português. 

 

Os livros mais fixes que vão 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. Solicitamos aos professores que informem os seus 

alunos desta possibilidade de promoção da leitura e de animação da vida da escola. Contacta-nos! 

 

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA  

 

QUALIDADE DE VIDA NA ESCOLA – ATÉ DIA 28 

 

MARIONETAS 

 

TURISMO - VISITAS DE ESTUDO 

 

VÍDEOS NOSSOS 

 

ÀS AVESSAS 

 

EXPO LEITURA 

 

MIÚDOS A VOTOS! 
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