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A sessão de escola do Parlamento dos Jovens que, este ano, conforme noticiámos, tem como tema a 

sensibilização para a saúde mental dos adolescentes, realiza-se no dia 10. Durante o período da manhã, 

decorrerão atividades dinamizadas pelos alunos e, na parte da tarde, às 15h00, no auditório da escola, terá 

lugar uma palestra seguida de debate com uma técnica da saúde mental (a psicóloga Susana Simões), que 

estará disponível para esclarecer propostas ou dúvidas que os alunos da escola pretendam colocar. A 

comunidade escolar está convidada a estar presente neste evento. 

As eleições dos representantes do ensino secundário à sessão distrital do Parlamento dos Jovens decorrem 

durante o dia 11 na biblioteca da Secundária.  

 

Depois de a tormenta de 13 de dezembro ter obrigado a uma retirada das legiões, as turmas LH1, LH3 e 

LH5 visitam Conimbriga, no âmbito da disciplina de História no dia 10. À tarde, a visita conclui-se, em 

interatividade, no Museu PO.RO.S. (Museu Portugal Romano em Sicó, Condeixa-a-Nova). 

 

No próximo dia 12, os alunos das três turmas do Curso de Marketing, Relações Públicas e Publicidade 

deslocam-se ao Museu da Comunicação, numa atividade letiva em contexto profissional que tem como 

objetivo permitir aos alunos que de forma lúdica e interativa tenham acesso a informações sobre a 

evolução  da comunicação e, em simultâneo, sobre as tecnologias que nos esperam no futuro. 

 

No dia 13, os alunos do 1.º ano da Escola Básica Cesário Verde deslocam-se ao Centro Cultural da 

Malaposta para assistir à peça de teatro No tempo em que os instrumentos falavam. Atividade inserida no 

Plano de Adaptação às Artes, inscrito no Plano de Atividades do Setor de Apoio à Escolas e à Família 

(SAEF) da Câmara de Odivelas.  

Na biblioteca dos Castanheiros, apresenta-se, no âmbito da disciplina de Português, uma exposição dos 

projetos de leitura. Na da Secundária, terminam esta semana as mostras do fundo documental sobre 

Fernando Pessoa e Gil Vicente. 

 

 

 

PARLAMENTO DOS JOVENS 

 

DOS ROMANOS 

 

CHEGAR À COMUNICAÇÃO 

 

TEATRO NA MALAPOSTA 

  

EXPOS NAS BIBLIOTECAS 
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O nosso Agrupamento aderiu o ano passado ao desafio das Academias UBUNTU, que, a partir do conceito 

Eu sou porque tu és; Eu só posso ser pessoa através das outras pessoas, procura inspirar os nossos jovens 

com modelos de referência mundial de liderança (como Nelson Mandela ou Martin Luther King) de forma a 

serem eles também líderes e agentes de mudança. 

O Programa Escolas UBUNTU enquadra-se no Plano Nacional de Promoção de Sucesso Escolar e é uma 

intervenção de desenvolvimento de competências sociais e emocionais que pretende contribuir para o 

cumprimento dos objectivos do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Este ano, o Clube Ubuntu está a ser dinamizado semanalmente na Escola Secundária de Caneças. 

 

Estamos a ultimar o número do jornal referente ao primeiro semestre e recebemos textos de alunos cuja 

qualidade os professores considerem merecer a publicação. Mas também recebemos textos (artigos de 

opinião, poemas ou outros textos literários) de alunos, enviados pelos próprios, que serão objeto de seleção 

pela nossa redação. Os textos podem ser enviados para o endereço da biblioteca be.esc@aecanecas.com 

até ao dia 21 de janeiro. 

   

Este ano letivo, as escolas são convidadas a «desenvolver projetos em torno do ODS 4 – Educação de 

Qualidade e, em particular, a apresentar sugestões de como transformar a educação para que esta seja, 

cada vez mais, inclusiva, de qualidade e equitativa para todas as crianças e jovens.  

Os projetos resultado desta atividade – ações propostas pelas crianças e jovens para transformar a 

educação, podem ser apresentadas nas seguintes tipologias: Textos; Postais; Trabalhos multimédia (vídeos, 

fotografia, etc.); Pósteres; Exposições temáticas». 

Para participar na iniciativa, os alunos deverão organizar-se por grupo/turma e ter um professor responsável. 

Trabalhos a entregar até 31 de março. O Regulamento pode ser consultado em: 

https://cidadania.dge.mec.pt/sites/default/files/pdfs/regulamento-amlm-2022-2023.pdf 

 

Transcrevemos a seguinte informação que nos chegou da coordenação da EB dos Castanheiros: 

A aproximar-se a época natalícia, a turma do 7.º F apresentou à coordenação da escola dos Castanheiros, 

uma proposta que foi, de imediato, aceite pelo espírito de solidariedade que a mesma apresentava. 

Foi assim que na última semana de atividades letivas, antes do Natal, toda a escola se movimentou no 

sentido de colaborar com os alunos que, através das suas bancas, apresentavam produtos vários: adereços, 

livros, doces de fabrico caseiro e outros. 

Associaram-se a esta iniciativa ainda as turmas 7.ºB, 7.ºE, 7.ºH e 6.ºB. A receita adquirida, através das 

vendas, reverteu a favor da Instituição Casa da Rainha Santa Isabel (Centro de Acolhimento Temporário de 

crianças e jovens) em Odivelas. 

No dia 29 de dezembro, o Coordenador de estabelecimento fez-se acompanhar de um grupo de alunos das 

turmas envolvidas e assim presentearam a instituição com uma televisão, uma consola Nitendo e dois jogos 

para a mesma, um jogo Monopólio e jogos individuais para as crianças com 2/5 anos. 

A escola agradece o empenho de toda a comunidade que esteve envolvida neste projeto. 

 

UBUNTU! 

 

ÀS AVESSAS 

 

A MAIOR LIÇÂO DO MUNDO 22-23 

 

CASTANHEIROS SOLIDÁRIA 
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