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No âmbito do PES (Educação para a Saúde) e do projeto Eco-Escolas, tendo como parceiros o Gabinete de 

Saúde da CMO, a Liga Portuguesa Contra o Cancro, a PSP Escola Segura e a Saúde Escolar, esta vai ser a 

Semana da Saúde. As atividades contempladas nesta semana são: 

- exposição sobre Dieta Mediterrânica, na biblioteca da Escola Secundária; 

- ações de sensibilização sobre alimentação saudável, utilizando a roda dos alimentos interativa, 

dinamizadas pelas coordenadoras dos projetos PES e Eco-Escolas, com a colaboração de 4 alunas das 

turmas 11LH1 e 11SE1;  

- ação de formação sobre o cancro do colo do útero, dinamizada pela Liga Portuguesa Contra o Cancro; 

- ação de formação preventiva de comportamentos de risco “Eu e a noite”, dinamizada pela PSP Escola 

Segura e pela enfermeira escolar.  

Dia 16, pelas 17h00, subordinado ao tema Saúde Escolar - Alergias Alimentares / Diabetes Tipo I / Epilepsia, 

decorre no auditório da Secundária uma sessão de formação, destinada a professores, dinamizada pela 

equipa de saúde escolar.  

Os prazos foram curtos, mas contamos com a capacidade de os nossos alunos conseguirem 

apresentar as suas propostas até ao próximo dia 15. A votação das propostas será no dia 24 de 

março. Mais informação em: https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/ope-inclui. 

O 10T, no âmbito do projeto de cidadania da turma sobre o turismo sustentável, segue hoje, dia 13, pela 

Lisboa monumental dos Jerónimos e Torre de Belém ao padrão dos Descobrimentos, visitando à tarde o 

Museu do Tesouro Real, na Ajuda. 

Na sexta, 17, se não chover muito, retomamos (a biblioteca da Secundária e o departamento de Português), 

com o 12 CT4, um roteiro que percorre espaços vividos por Fernando Pessoa e que lembra poemas que têm 

Lisboa como pano de fundo.   

Realiza-se,  por videoconferência, no dia 15, entre as 14h.00 e as 17h.00, a reunião para a eleição da mesa 

da sessão distrital do Parlamento dos Jovens do ensino básico do círculo de Lisboa. A eleição da mesa 

antecede a sessão plenária que terá ugar nos próximos dias 20 e 21. 

Esta semana o Desporto Escolar tem sessão tripla com jogos na quarta-feira, dia 15, da equipa de voleibol 

de iniciadas, na Secundária António Carvalho Figueiredo, Loures, e de futsal juvenis masculinos, em São 

João da Talha; no dia 16, a equipa de escalada entra em competição no Vale do Silêncio, Olivais; 

finalmente, no sábado, 17, a equipa de basquetebol infantis joga no nosso pavilhão. O que interessa é 

participar, mas vamos lá ganhar isto!  
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O grande concurso de leitura expressiva Ouvir-te Ler, que permite o encontro de alunos de todas as escolas 

do Agrupamento, vai ter a sua grande final no dia 26 de abril. Nesse dia, representantes de todos os ciclos 

de ensino disputarão o título de melhor leitor em voz alta do seu ciclo. Enquanto, do 1.ºCiclo, vamos ouvir o 

representante de cada uma das turmas do 4.ºano, nos outros ciclos realizam-se finais para escolher os 

respetivos representantes. É esse o processo que esta semana se inicia, com a final do 10.ºano, no dia 14, 

ás 14h00, na sala B.0.01 e a do 9.ºano, no dia 16, às 13h15, na sala B.0.02. As sessões são abertas a quem 

queira assistir. 

A partir do domínio Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do projeto de Cidadania e 

Desenvolvimento do 10.ºano, as alunas do 10CT4, Ana Pereira, Inês Silva e Joana Silva realizaram um filme 

intitulado O sistema Terra e as alterações climáticas que já foi disponibilizado para um professor de cada 

turma do agrupamento. 

Desta vez, os alunos do secundário até tiveram uma participação interessante, tendo votado 103 alunos, 

agora, os do 3.º ciclo esqueceram-se de levar o seu livro preferido a votos e só votaram 46 alunos. Na 

Secundária, os livros mais votados no secundário foram Harry Potter e a pedra filosofal, seguido de O 

tatuador de Auschwitz, e, no 3.ºciclo, A culpa é das estrelas, seguido de O diário de Anne Frank.   

Boa presença das alunas do Agrupamento na fase concelhia do Concurso Nacional de Leitura, com o 

apuramento para a fase intermunicipal de Diana Tavares, do 10LH3. Parabéns a todas! 

 

Além de poder ser adquirido por 1 euro na biblioteca e na papelaria, o Às Avessas, jornal da Secundária, já 

se encontra disponível em https://aecanecas.com/index.php/bibliotecas-escolares/as-avessas-jornal.html . 

Resultado da recente visita ao Porto do 11T, já podem ser consultadas fotografias captadas nas três igrejas 

visitadas, que integram um roteiro do Porto barroco.  

As imagens estão disponibilizadas no site do Agrupamento em https://aecanecas.com/index.php/bibliotecas-

escolares/biblioteca-es-canecas/patrimonio-imagens/34-servicos/bibliotecas/127-patrim%C3%B3nio-edificado-de-portugal-2.html 

. 
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