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O LIVRO DE QUE MAIS GOSTAS MERECE IR A VOTOS? 

O concurso Miúdos a Votos (uma iniciativa da revista Visão Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares, 

https://visao.sapo.pt/visaojunior/miudos-a-votos/) procura mostrar os livros preferidos pelos nossos jovens e, 

ao mesmo tempo, exemplificar como se desenvolvem os processos eleitorais em democracia. Durante esta 

semana, estamos na fase de decidir quais os livros que irão a votos e desafiamos os nossos melhores 

leitores a convencer os colegas a propor o seu livro favorito. 

Qualquer aluno de todos os ciclos pode preencher o formulário, com a sua proposta, em casa ou em 

qualquer uma das escolas do Agrupamento, nomeadamente nas bibliotecas. A ligação é: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx28pQVjEH2c-CIFDUxPB-Bcd5UVglQFgrc6tgMjcxzN8b-

A/viewform. 

 

DIA DA DIABETES 

Na segunda-feira, dia 14, comemora-se o Dia Mundial da Diabetes. O PES (Educação para a Saúde), em 

parceria com a Saúde Escolar, assinala a data através da apresentação, na página do agrupamento 

(https://aecanecas.com/index) e no facebook (https://www.facebook.com/aecanecas/), de um vídeo e de 

cartazes alusivos ao tema, de modo a sensibilizar a comunidade escolar para a pertinência de estilos de vida 

saudáveis e de estratégias para prevenir e gerir a diabetes.  

 

ALIMENTAÇÃO 

Continuam esta semana a exposição (no átrio da Secundária) e as atividades relacionadas com a 

comemoração do dia nacional da alimentação e cozinha saudáveis. Hoje, dia 14, vamos ter um grande 

peddy-paper e, no dia 17, um debate, orientado por alunos, sobre a alimentação dos jovens e o papel da 

escola. Ainda a reter, numa iniciativa do Clube de Biologia, as coisas boas do açúcar. Uma iniciativa Eco-

Escolas, PES (Educação para a Saúde), Centro de Apoio à Aprendizagem, clube de Biologia e 

departamento de Inglês. 

 

 

MENINA DO MAR 

Esta semana as educadoras do Jardim de Infância da Escola Básica Artur Alves Cardoso vão apresentar 

aos alunos do 1.º ciclo A Menina do Mar, de Sophia de Mello Breyner Andresen. 

 

Na próxima  quinta-feira, dia 17  realiza-se o corta mato de manhã  e a prova  de 40 m velocidade à  tarde. 

As inscrições  terminam dia 15,  terça-feira às  17h00. 

 

 

DAR VOZ ÀS TUAS IDEIAS 

Continuando a ouvir os alunos sobre como é que eles veem o processo de ensino e de aprendizagem, 

realiza-se no dia 16, das 10h00 às 11h30, um momento de reflexão e de debate com os representantes de 

todas as turmas dos cursos profissionais. Uma iniciativa da biblioteca em parceria com a direção. 

 

 

 PARTICIPAR NO CORTA-MATO 
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DIA DO PIJAMA NA CESÁRIO 

No âmbito da Missão Pijama, por altura do Dia da Convenção Internacional dos Direitos da Criança (20 de 

novembro), as crianças vestem simbolicamente o pijama para se associarem a uma grande causa: “uma 

criança tem direito a crescer numa família”. 

Por coincidir com o fim-de-semana e com as reuniões intercalares agendadas para 21 e 22 de novembro, a 

Escola Básica Cesário Verde irá celebrar este dia no próximo 18. Neste dia, as crianças podem vir para a 

escola em pijama como símbolo de carinho e de compromisso familiar 

 

 

VISITA AO CORTE INGLÉS 

No dia 18, os alunos de todos os anos do curso de Marketing, Relações Públicas e Publicidade realizam 

uma  atividade letiva em contexto profissional com a visita ao El Corte Inglés. Esta atividade procura 

sensibilizar os alunos para a importância da marca El Corte Inglés e reconhecer as diferentes técnicas de 

estimulação da criatividade, bem como ter a perceção do merchandising utilizado pela marca. 

 

 

ÀS AVESSAS, JORNAL ESCOLAR – QUEM QUER FAZER PARTE? 

Como na próxima segunda-feira não há aulas devido às reuniões intercalares, marcamos uma primeira 

reunião, na biblioteca, às 11h00 de dia 21, com todos os alunos interessados em participar na redação do 

jornal da Secundária. Em discussão, estará o modelo de funcionamento de um jornal que queremos que seja 

um jornal dos alunos, aproveitando para definir as futuras horas de encontro. 

 

 

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 

Naturalmente, como em todos os anos, vamos participar. As escolas com biblioteca escolar já indicaram os 

livros que farão parte da prova do Concurso Nacional de Leitura que decorrerá em cada escola: no 1.º ciclo, 

A maior flor do mundo, de José Saramago, no 2.º, A vida mágica da sementinha, de Alves Redol, no 3.º, A 

inaudita guerra da Av. Gago Coutinho, de Mário de Carvalho e, no secundário, Parábola do cágado velho, 

de Pepetela. As provas devem realizar-se em janeiro e, em breve, abriremos as inscrições para os alunos. 

 

 

CLUBE DAS LÍNGUAS E DAS ARTES 

Procurando associar a língua estrangeira às artes, está já em funções o clube das línguas e das artes que 

procura sensibilizar a comunidade escolar para a importância da arte nas suas diferentes formas de 

expressão, na aprendizagem das línguas.  

 

 

BAIXAR, PROTEGER, AGUARDAR 

Na Secundária, a 10.ª edição do exercício A terra treme (www.aterratreme.pt) teve direito à presença do 

ministro da educação, da secretária de estado da proteção civil, do presidente da Câmara de Odivelas e do 

presidente da União das Freguesias da Ramada e Caneças, entre outras individualidades. A biblioteca foi o 

local onde se deu a ver o que os alunos (neste caso, do 11CT3) devem fazer em qualquer local na situação 

de sismo: baixar, proteger, aguardar.  

A Direção-Geral da Educação ofereceu à escola uma exposição sobre o sismo de 1969, que ainda pode ser 

vista na biblioteca, ficando disponível para ser apresentada quando for necessária como apoio curricular. 

 

http://www.aterratreme.pt/#inbox/_blank

