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Em resultado do ato eleitoral para a Associação de Estudantes da Secundária, realizado na passada sexta-

feira, venceu a lista W, com 491 votos, de um total de 867 entrados na urna. A lista 4All obteve 352 votos. 

Parabéns aos vencedores. Esperamos que todos os participantes continuem a desenvolver atividades que 

valorizem a autoformação a partir de uma cidadania consciente que seja também a voz dos alunos.   

No dia 15, reúne-se o Conselho Geral do Agrupamento, «órgão de direção estratégica responsável pela 

definição das linhas orientadoras da atividade do agrupamento, assegurando a participação e representação 

da comunidade educativa». Na ordem de trabalhos, entre outros assuntos, a aprovação o Plano Anual de 

Atividades. 

 

PARLAMENTO DOS JOVENS 

Realiza-se no dia 13, uma sessão do Parlamento dos Jovens orientado por um encarregado de educação de 

um dos nossos estudantes parlamentares subordinado ao tema deste ano: A saúde mental dos jovens, 

causas e propostas de evitação ou de tratamento dessa realidade cada vez mais presente na nossa vida. 

O Concurso Nacional de Leitura é um bom exercício para testar capacidades de leitura, numa forma 

voluntária (e que se quer prazerosa). A inscrição é necessária e tem prazos: até dia 20 deste mês. As provas 

realizam-se no dia 25 de janeiro, às 10h00, nos Castanheiros, para os alunos do 2.ºciclo, e no dia 24, às 

17h00, na Secundária, para o 3.º ciclo e secundário. Convidamos os professores a reforçar esta informação 

junto dos seus alunos. 

 

 

DESPORTO 

O Torneio de Futsal do 6.º e do 9.º ano realiza-se no dia 15, quinta-feira, das 9h00 ás 13h00. 

Da parte da tarde do mesmo dia 15, entre as 14,30 e as 17,30h é a vez das finais de Basket 3x3 com as 

equipas apuradas para esta fase. 

 

 

VISITAS 

Hoje, dia 12, o 9.º ano está em visita ao Museu Berardo, Centro Cultural de Belém, para uma abordagem à 

arte contemporânea. Uma parte das turmas realiza a visita de manhã e a outra, à tarde. 

Os alunos de Sociologia do 12.ºano deslocam-se no dia 13 ao Museu do Oriente. 

Entretanto, a chuva intensa que se prevê para esta semana obrigou a adiar para o próximo mês a visita que 

as turmas de Línguas e Humanidades do 10.º ano iriam realizar a Conímbriga. 

 

QATAR 

É o país visitado em trabalhos de alunos de Geografia que se expõem na biblioteca da Secundária com base 
no projeto Um mês um país. 
 

 

TEMOS ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 

 

CONSELHO GERAL 

 

INSCRIÇÕES ABERTAS  
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GIL VICENTE VISUAL 

Realiza-se, durante esta semana, a maioria das sessões de introdução ao teatro de Gil Vicente, em apoio ao 

início do estudo da Barca do Inferno, organizadas em associação da biblioteca e das professoras de 

Português do 9.ºano. 

 

 

NOS CASTANHEIROS: FEIRA DO LIVRO & EXPOSIÇÕES 

De 12 a 14, das 9h às 12h30 e das 13h30 às 15h, decorre na biblioteca dos Castanheiros uma feira do livro 
aberta a toda a comunidade educativa. 
Na biblioteca pode ainda ser vista até 6 de janeiro a exposição de presépios "Inovar a tradição", efetuados 

pelos alunos das turmas D, E, F e G do 6.ºano com cápsulas de café e outros materiais reutilizados. Esta 

atividade foi desenvolvida no âmbito da disciplina de Educação Tecnológica e pretende chamar a atenção 

para o tema da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente." 

 

 

NOVOS LIVROS -  PROJETO MOTIVAR 

Integrado no programa Adultos a Ler, o Centro Qualifica Caneças concorreu ao projeto Ler + Qualifica, tendo 

recebido um apoio financeiro para aquisição de livros que acabam de chegar e enriquecer o fundo 

documental da biblioteca. Os livros adquiridos já deram entrada (os relacionados com Fernando Pessoa já 

estão expostos) e, depois de catalogados ficarão à disposição dos futuros leitores. 

 

 

PESSOA VICENTE: EXPOS DO FUNDO DOCUMENTAL 

À mesa de trabalho Fernando Pessoa, que reúne um conjunto de livros do nosso fundo documental que 

pode contribuir para uma maior compreensão do poeta, acrescentámos uma exposição com obras de e 

sobre Gil Vicente, em apoio às aulas de Português do 9.ºano. 

 
 

DIREITOS HUMANOS – AMNISTIA INTERNACIONAL 

 Como em anos anteriores, aderimos à iniciativa Maratona de Cartas da Amnistia Internacional. Conheça os 

casos das cinco pessoas que se encontram em risco e que precisam da nossa ação imediata. Agora é a 

nossa vez de não ficarmos em silêncio: Chow Hang-tung, Dorgelesse Nguessan, Nasser Zefzafi, Luis 

Manuel, Aleksandra Skochilenko.Saiba mais sobre estas pessoas em perigo. Assinamos o nosso nome 

pela sua libertação e participamos no concurso para as escolas. Aceder a https://www.amnistia.pt/maratona-

escolas/#assinar e inserir o código da escola: 79LY. 

 

NATAL SOLIDÁRIO 

- Pais Natais Solidários e, até ao dia 16, recebem-se no Bloco A da EB dos Castanheiros brinquedos, novos 
ou usados (mas que estejam em boas condições), livros e bens essenciais (de desgaste rápido, farmácia, 
higiene e alimentação). Atividade que se conclui no domingo, 18, com a distribuição das prendas nas 
seguintes instituições: CAT - Casa Rainha Santa Isabel; Associação Moradores Bairro Serra da Luz; 
Associação Amovalflor. 
Até dia 18, na Casa da Cultura em Caneças, irá decorrer a Feira de Natal, uma iniciativa da União de 

Freguesias Ramada e Caneças, que conta com a participação da comunidade escolar do Agrupamento. Aos 

sábados, domingos e feriados poderá visitar e aproveitar para comprar alguns presentes de Natal e fazer 

uma pintura facial. Às 15h00, o Pai Natal conta uma história e às 16h00 disponibiliza-se para uma sessão 

fotográfica. Iniciativas da APEE dos Castanheiros. 

No átrio da Secundária, organizada pelo curso de Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e 

Publicidade, recolhem-se alimentos, brinquedos e produtos de higiene que serão distribuídos por pessoa 

necessitadas da nossa escola.NADÁRIO 


