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24 de OUTUBRO: DIA DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Hoje é o dia nacional da biblioteca escolar. Na Secundária, expomos os textos, que publicaremos até ao fim 

do mês no nosso blogue Leituras Acordadas e no facebook, subordinados ao tema Ler para a paz e 

harmonia globais. 

Na biblioteca escolar Artur Alves Cardoso realiza-se mais uma Feira do Livro nos próximos dias 27, 28 e 31 

do presente mês. À semelhança de anos anteriores, a Feira do Livro será dinamizada pela Editora Mais 

Cultura. A biblioteca terá todo o prazer em receber os visitantes da comunidade educativa. 

 

 

ESCOLA AMIGA  

A Linha Escola Amiga, dinamizada pelo Serviço de Psicologia e Orientação regressa hoje. De segunda a 

quinta-feira, entre as 10:00 e as 13:00 pode contactar o número 912764212. Também poderá utilizar o email: 

linhaescolaamiga@aecanecas.com.  

Esta linha de emergência anónima de apoio e aconselhamento psicológico está disponível a Pais, 

Encarregados de Educação, Cuidadores e Alunos do Agrupamento. 

 

 

VIOLÊNCIA EM DEBATE 

Hoje, dia 24, a partir das 19h e até às  21h30, no auditório grande da Secundária, decorre uma sessão sobre 

sobre violência e abuso, com testemunhos da representante da APAV (Leonor Rodrigues). A sessão 

destina-se aos alunos dos cursos noturnos, mas está aberta a outros interessados. A apresentação e 

enquadramento teórico são da responsabilidade da professora Dália Botinas. 

 

 

VÊM AÍ AS BRUXAS! 

Na EB dos Castanheiros, a partir do dia 27, expõem-se trabalhos dos alunos do 2.º ciclo, alusivos ao 

Halloween no âmbito da disciplina de inglês. No dia 31, é a vez dos trabalhos dos alunos do 7.º ano, 

realizados no âmbito de  Educação Visual e Inglês, serem expostos. 

O Eco-Escolas da Escola Secundária desafia a comunidade escolar a celebrar o Hallowe'en, criando uma 

máscara adequada à celebração. Têm de utilizar materiais reciclados e usar a imaginação. Há prémios! 

Basta no dia 31 de outubro entregarem a vossa máscara na Biblioteca até às 13h30. 

 

PARLAMENTO DOS JOVENS 

Na Secundária, a primeira sessão oficial do Parlamento dos Jovens (PJ) será amanhã pelas 17 horas no 

auditório em frente à biblioteca. A presença de quarenta inscritos permite prever a existência de, pelo menos 

no terceiro ciclo, mais que uma lista. O tema deste ano é sobre a saúde mental dos jovens. Mais informação 

em https://jovens.parlamento.pt/Paginas/default.aspx . 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 

Já existem duas, mas a entrega de listas para as eleições da Associação de Estudantes da Secundária 

termina dia 28. 
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 BASKET 3x3 

Na próxima 6ªfeira, 28, realiza-se o dia do Basket 3x3 na Secundária - ainda estás a tempo de inscrever a 

tua equipa da turma . Participa!!  

 

 

DAR VOZ ÀS TUAS IDEIAS 

A partir das sessões realizadas no primeiro dia de aulas, agora, só com representantes dos alunos 

designados pelos diretores de turma, voltamos a uma reflexão mais sistematizada sobre uma ideia de escola 

em sessões a realizar no final da semana, numa iniciativa proposta pela Rede de Bibliotecas Escolares. 

Mais informação em https://www.rbe.mec.pt/np4/transformar-a-educacao-da-voz-as-tuas-ideias.html. 

 
 

ORIENTAÇÂO VOCACIONAL – 9.ºANO 

Esta semana, o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) irá iniciar o Programa de Orientação Vocacional e 

Desenvolvimento de Carreira com as turmas do 9.ºAno. Com esta intervenção pretende-se, por um lado, 

orientar e facilitar as escolhas dos jovens no seu percurso formativo e na sua integração no mundo do 

trabalho e, por outro, potenciar a construção da identidade dos alunos promovendo o seu desenvolvimento 

pessoal e social. 

 

 

CALENDÁRIO DE DESPORTO ESCOLAR - SECUNDÁRIA 
Já estão a treinar – informações junto dos professores de Educação Física: 

- Ténis de mesa: segunda, terça e sexta-feira às 14h15.  

- Futsal juvenis: segunda-feira, 17h00; quinta-feira 18h30. 

- Futsal iniciados: segunda-feira18h30; quinta-feira 17h00. 

- Dança: terça e quinta-feira, 13h15. 

- Comunidades: terça e quinta-feira, 14h15. 

- Voleibol: terça e quinta-feira, 13h15 e 14h15. 

- Escalada: terça e sexta-feira 13h15 e quinta-feira 17h00. 

- Multiatividades: terça e sexta-feira 14h15. 

- Ténis: quarta-feira, 13h15. 

- Basquetebol feminino: quarta e quinta-feira - 13h15. 

- Basquetebol masculino: quinta-feira, 13h15 e 14h15. 

 

 

DESPORTO ESCOLAR - CASTANHEIROS 

Com inscrições disponíveis junto das funcionárias do pavilhão, os horários são os seguintes: 

- Ténis de mesa: segunda, terça e sexta-feira, 14h20-15h05 na Secundária. 

- Basquetebol infantis B nascidos em 2010-2011 (masculino, feminino): Segunda-feira,13h30-14h15; terça-

feira 14h15-15h00. 

- Ténis: terça-feira, 13h30-14h45. 

- Futsal: infantis B nascidos em 2010-2011 (masculino), Segunda e quinta-feira, 13h30-14h45. 

- Escola Ativa: quarta e sexta-feira, 13h05-13h50. 

- Ginástica trampolins: quarta-feira, 15h45-17h15. 

- Voleibol infantis A nascidos em 2012-2014 (masculino, feminino): segundas, 15h35-17h05. 

- Voleibol infantis B nascidos em 2010-2011 (feminino): quartas, 15h35-17h05. 

- Voleibol infantis B nascidos em 2010-2011 (masculino): terças e quartas, 13h30-14h15. 
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