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O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), do nosso Agrupamento, desenvolveu um site que pode ser 

utilizado por toda a comunidade educativa, com temas pensados especificamente para os alunos, 

encarregados de educação/pais/famílias, docentes e não docentes. Poderão aceder ao site a partir de hoje e 

através deste link https://youtu.be/WCPXogOs1iQ. 

 

 

ATENÇÃO: ÚLTIMOS DIAS 

A inscrição no Concurso Nacional de Leitura 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. 
 
 

QUEM PRECISA DA NOSSA AÇÃO? 

Como temos vindo a informar, 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 que não ficarmos em silêncio: Chow Hang-tung, de Hong-Kong, a cumprir pena por ter opinião e 

se manifestar, Dorgelesse Nguessan, dos Camarões, presa após ter participado na sua primeira 

manifestação, Nasser Zefzafi, de Marrocos / repúblic Saauri, 20 anos de prisão por exigir mudanças no 

país, Luis Manuel, Cuba, artista preso por defender a liberdade de expressão, Aleksandra Skochilenko, 

Rússia, presa por se opor à invasão russa da Ucrânia.  

Aceder a https://www.amnistia.pt/maratona e inserir o código da escola: 79LY. 

Neste âmbito, o 12.º CM - Curso Profissional de Comunicação  Marketing Relações Públicas e Publicidade, 

dinamizará junto da comunidade escolar uma ação de marketing direto, de divulgação e motivação para 

assinar pela Liberdade. 

Realiza-se no dia 20, uma sessão do Parlamento dos Jovens, pelas 15h00, no auditório principal da Escola 

Secundária de Caneças. Contando com a presença de um representante da APAV (Associação Portuguesa 

de Apoio à Vítima), esta iniciativa é aberta a todos os interessados da nossa comunidade escolar. Recorda-se 

que o tema deste ano é a saúde mental dos jovens, causas e propostas de evitação ou de tratamento dessa 

realidade cada vez mais presente na nossa vida.  

 

BAZAR DOS ARTURINHOS 

Nos dias 19, 20 e 21 de dezembro, na Escola Básica Artur Alves Cardoso ir-se-á realizar, uma vez mais, o 

Bazar dos Arturinhos. Uma atividade em parceria com a Associação de Pais, onde há venda de trabalhos 

dos alunos, comes e bebes e uma quermesse. Nestes dias, os alunos irão fazer algumas apresentações: 1.º 

ano - dia 19, pelas 9h00, 4.º ano - dia 19, pelas 15h45; 2.º ano - dia 20, pelas 15h00; 3.ºs anos - dia 21, 

pelas 15h45. 

Já os alunos do Jardim de Infância vão fazer as suas apresentações dia 21, pelas 14h00. 

 

 

 

 

A VISITAR O SITE DO SPO  

 

PARLAMENTO DOS JOVENS SESSÃO NO DIA 20 
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FEIRA DOS MINERAIS NOS CASTANHEIROS 
A Feira dos Minerais acontece na Escola Básica dos Castanheiros nos dias 19, 20 e 21 de dezembro, das 

9h às 13h15, na sala de convívio dos alunos, junto ao bar. 

 

 

CONÍNMBRIGA 

Com a chuva tudo é mais difícil, mas dia 20 está prevista uma visita de estudo a Conímbriga com as turmas 
de Línguas e Humanidades do 10.º LH2, LH4 e AV1. 
 

 

CORTA-MATO 

Por falar em chuva, se o São Pedro ajudar, vai realizar-se no dia 22, próxima quinta-feira ás 10h00, o corta-
mato do agrupamento, e às 14h30 a prova de velocidade de 40 m. 
 
 

NATAL SOLIDÀRIO 

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 pessoas 
necessitadas da nossa escola. 
Também os alunos do curso profissional de Técnico de Ação Educativa vão esta semana fazer vendas de 
natal solidárias com o objetivo de ajudar os Sem-Abrigo. 
 

 

EXPOS NOS CASTANHEIROS 

Continuam, na Biblioteca dos Castanheiros, a exposição de presépios "Inovar a tradição", efetuados pelos 
alunos das turmas D, E, F e G do 6.º ano, 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. 
E encontra-se também, uma exposição de trabalhos dos alunos do 6.º ano no âmbito da disciplina de 
História e Geografia de Portugal. 
 

 

LEITURAS NA CESÁRIO 

No passado dia 17, os alunos da Escola Básica Cesário Verde, Violeta Gonçalves (1.º lugar - turma CV4B), 

Francisca Pinto (2.º lugar -turma CV3A) e Dinis Bernardo (3.º lugar- turma CV4A), foram os vencedores do 

Concurso Literário Quem Conta um conto acrescenta um ponto...Um conto de Natal, promovido pela União 

de Freguesias de Ramada e Caneças, estiveram na Casa da Cultura, em Caneças, a apresentar os seus 

contos de natal vencedores. 

 

AINDA O PRADO 

O Grupo de Espanhol agradece a todos os que contribuíram para o sucesso da atividade "O Prado vem à 

escola", em especial aos colegas que nos visitaram e às suas turmas. Um agradecimento muito especial aos 

nossos alunos que desempenharam a tarefa de guias com muita seriedade e dedicação. Aproveitamos para 

felicitar o aluno, Diogo Nunes, do 10ºAV1, que foi o grande vencedor do desafio "Ya conozco el Prado". 

 
 

E OS MENINOS E AS MENINAS VÃO AO TEATRO 

No dia 22, último dia antes da interrupção do Natal e Ano Novo, todos os alunos da Escola Básica Artur 

Alves Cardoso vão ao Teatro Politeama, assistir ao musical 'A Cinderela'. 

Por sua vez, no mesmo dia, os alunos da EB Cesário Verde, deslocar-se-ão ao Teatro Infantil de Lisboa 

para assistir à peça de teatro "O Feiticeiro de Oz". É teatro que vale como visita de estudo. 

A todos, um bom Natal! 

  


