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Proposto pela IASL (International Association of School Librarianship), o Mês Internacional da Biblioteca 

Escolar (MIBE) é «uma celebração anual das bibliotecas escolares em todo o mundo, uma oportunidade 

para darem a conhecer o trabalho que desenvolvem e mostrarem que não são apenas um serviço, mas um 

centro nevrálgico vital nas escolas». No nosso caso, procuramos sê-lo e contamos com todos os professores 

para que nestes espaços se desenvolvam as competências dos nossos alunos. Subordinado sempre a um 

tema, o de este ano será Ler para a paz e harmonia globais e promoveremos essa leitura com textos 

literários, como o que no final deste boletim apresentamos.  

Na Secundária, já estamos com as apresentações da biblioteca às turmas do 8.º e do 10.ºanos, que se 

iniciam na escola com muitos alunos novos. Nos Castanheiros, são os alunos das turmas do 5.º ano que se 

deslocam à biblioteca com os seus professores de Português. 

Começam hoje, e, na Secundária, prolongam-se até dia 14, as reuniões dos diretores de turma com os 

encarregados de educação para uma primeira apresentação e eleição de representantes da turma.  

A presença dos encarregados de educação é, para nós, muito importante, sendo um dos objetivos do nosso 

projeto educativo «envolver os pais e encarregados de educação na vida do agrupamento e no 

acompanhamento do processo educativo dos seus educandos», in  

http://aecanecas.com/images/docs/PEA_2019_2022.pdf. Contamos convosco.  
 

A direção informa que por dificuldades relacionadas com a plataforma "Escola Digital" ainda não é possível a 

atribuição do Kit informático aos alunos do 1.º,5.º e 10.ºanos e aos alunos que frequentam o nosso 

agrupamento pela primeira vez. Alguma espera, portanto, para a generalização do uso dos recursos em sala 

de aula. De qualquer modo, na Secundária, a biblioteca tem 15 computadores disponíveis que os alunos 

podem usar caso precisem de realizar trabalhos, efetuar pesquisas, enviar e receber e-mails. 

Já está disponível o acesso por wi-fi à rede Minedu. Para aceder à rede, os professores devem contactar os 

colegas responsáveis pela área informática. No que respeita aos alunos, para já e para os que dispõem do 

kit, recomenda-se que acedam à internet através do hotspot fornecido. 

Na continuação da reflexão iniciada no primeiro dia de aulas, inscrevemos o Agrupamento na iniciativa da 

RBE Transformar a educação: dá voz às tuas ideias, para a qual pedimos a atenção dos responsáveis pela 

área da Cidadania nos diversos ciclos e anos. Mais informação em https://www.rbe.mec.pt/np4/transformar-a-

educacao-da-voz-as-tuas-ideias.html . 
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Ao longo desta semana, na Escola Básica Artur Alves Cardoso, recolhem-se bens para doar a instituições 

amigas dos animais, como forma de assinalar o Dia do Animal (4 de outubro) e sensibilizar os alunos e a 

comunidade escolar para a necessidade de proteger e respeitar os animais e contribuir para a preservação 

das espécies; lembrar a importância dos animais na vida das pessoas e celebrar a vida animal em todas as 

suas vertentes. 

Ainda no dia 6, as turmas AAC1A e AAC2A realizam uma visita de estudo ao Jardim Zoológico. 

O nosso colega de divulgação científica Curiosidades científicas publicou o seu primeiro número deste ano 

letivo. O tema envolve a aparente maior rapidez com que a Terra realiza o seu movimento de rotação e as 

possíveis consequências que essa nova realidade pode trazer. A ler na página do agrupamento.  

Dizem-nos da Educação Física que decorreu com bastante êxito, devido a participação elevada dos alunos 

do agrupamento, o Dia Europeu do Desporto Escolar cujo objetivo na nossa escola foi divulgar os nossos 19 

grupos-equipa de 9 modalidades diferentes e incentivar todos a inscreverem-se nos vários grupos-equipas 

disponíveis. Os horários de treinos deverão estar disponíveis já a partir de 6 de Outubro. 

Não há nada a fazer. Quando os nossos alunos do curso profissional de turismo dão apoio a eventos da 

Câmara Municipal é certo e sabido que o elogio à sua atividade vem logo a seguir. Foi assim, no festival da 

sopa em Caneças, logo no princípio do ano. O reconhecimento vem também pelos convites recebidos e, no 

passado dia 27, dia do turismo, os alunos participaram na visita ao Mosteiro de São Dinis e São Bernardo. 

Os cursos profissionais procuram garantir uma entrada bem sucedida e mais rápida na vida ativa. Por isso, 

os alunos destes cursos têm um calendário mais exigente que, por vezes, entra no período em que os 

colegas dos cursos gerais estão de férias mas, noutras, desenvolve-se de modo diferente às aulas já 

iniciadas. É o caso dos nossos alunos do 12.ºano do curso profissional de Técnico de Comunicação e 

Marketing que se encontram em estágio até ao dia 25 deste mês nas empresas: Sport Lisboa e Benfica, 

Adidas Portugal, Worten e Sport Zone. 

Em todos os dias úteis deste mês, logo pela manhã, publicaremos, no Facebook da biblioteca e no blogue 

Leituras Acordadas, um texto literário que reflita sobre a paz e harmonia globais. Reproduzimos o primeiro: 

Coimbra, 22 de maio de 1944 - Combater é, em termos absolutos, uma diminuição. O homem quer defenda 

a pátria, quer defenda as ideias, desde que passa os dias aos tiros ao vizinho, mesmo que o vizinho seja o 

monstro dos monstros, está a perder grandeza. Sempre que por qualquer motivo a razão passou a servir a 

paixão, houve um apoucamento do espírito, e é difícil que o espírito se salve num processo onde ele entra 

diminuído. Mas quando numa comunidade alguém endoidece e desata a ferir a torto e a direito, é preciso 

dominar o possesso de qualquer forma, e a guerra é fatal. Então, embora sabendo que vai empobrecer a 

sua alma, o homem normal começa a lutar, e só a morte ou o triunfo o podem fazer parar. É trágico, mas é 

natural. O que é contra todas as leis da vida é ficar ao lado da contenda como espectador. Sendo uma 

diminuição combater, é uma traição sem nome lavar as mãos do conflito, e passar as horas de binóculo 

assestado a contemplar a desgraça do alto dum monte. Assim é que nada se salva. 
Miguel Torga, Diário, Vols. I a IV, 6.ª edição conjunta, (1944), Alfragilde: Publicações Dom Quixote, 2021 
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