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É já na próxima semana que interrompemos nos dois dias de Carnaval.    
E, na sexta-feira, 21, não deixaremos de festejar: a Escola Básica Artur Alves Cardoso recebe a companhia de teatro 
Muzumbos, com a peça A Menina que sabia usar o Coração, que aborda a importância dos afetos para criar um Mundo 
onde o amor se manifesta sem barreiras. Como é Carnaval, os alunos poderão ir mascarados e, após o teatro, haverá 
desfile e baile no campo da escola, o desfile na escola também vai acontecer na EB das Fontes de Caneças; na EB 
Professora Maria Costa, o desfile de carnaval vai ser nas ruas circundantes à escola, enquanto que os alunos da EB 
Cesário Verde desfilarão pelas ruas do Casal Novo. Na EB dos Castanheiros, para tudo! com o concurso /desfile de 
Carnaval subordinado ao tema cinema, com materiais reutilizáveis. 

Termina no próximo dia 29 o prazo de entrega de candidaturas para o Orçamento Participativo da Escola. O 
Orçamento Participativo das Escolas é um processo que garante a todos os alunos a possibilidade de participarem 
ativamente no desenvolvimento de um projeto que contribua para a melhoria da escola, de acordo com as suas 
preferências, necessidades e vontades. Apesar de o prazo ser curto, ainda vamos a tempo de propor uma boa ideia 
para melhorar a escola. Na Secundária, dia 18, pelas 11h30, realiza-se uma sessão com os delegados de turma e alunos 
interessados, para esclarecimentos sobre este projeto. Na EB dos Castanheiros, os alunos do 7.º ano também podem 
participar com propostas de melhoria da sua escola. 

Integrado no projeto de cidadania que estamos a desenvolver na Secundária, está a decorrer a constituição de um 
clube irá integrar entre 8 e 12 alunos dos 9.º e 10.º anos. Solicita-se a colaboração dos diretores de turma para a 
participação voluntária dos alunos no clube. 

Dia 18, pelas 17h10, realiza-se o 1.º Conselho Eco-Escolas da Secundária de Caneças, onde será aprovado o plano de 
ação. Além dos alunos professores e funcionários, são membros do Conselho Eco-escolas, a direcção da escola, a 
Associação de Pais, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal (Departamento do Ambiente) e a Associação dos 
Amigos de Caneças. 

Na próxima quarta-feira, dia 19, à tarde, as juvenis femininos do basquete jogam no Montijo e os iniciados masculinos 

do futsal jogam no Colégio Montemaior.  

Os alunos do curso profissional de Técnico Auxiliar de Saúde, a diretora de curso e o enfermeiro coordenador, foram 
convidados a participar num congresso, no dia 20, relativo ao tema "Da Intimidade aos Riscos Profissionais". As alunas 
Ana Piedade, Carina Nascimento e Daniela Gonçalves do 11ºAS serão oradoras no tema " Intimidade e Sexualidade".  O 
congresso realiza-se na Escola Secundária José Cardoso Pires.  

Integrado na comemoração do Dia de São Valentim, apresenta-se na biblioteca da Secundária, o resultado da reflexão 
dos alunos das turmas AV1, CT3, CT4 e CT5 do 10.º ano, a partir do tema: Love is…Love is not. 
Na biblioteca dos Castanheiros, continua a exposição de trabalhos realizados, no âmbito do projeto de leitura, pelos 
alunos do 5º e do 6º ano em Português e em Oficina Criativa Experimental. 

O jornal da Secundária, Às Avessas,pode ser comprado na biblioteca, mas também pode ser lido online no site do 
Agrupamento (http://aecanecas.com/).  
Lembramos aos alunos que queiram participar no número do segundo semestre (a sair em maio) que a redação reúne 
às quartas pelo almoço e que são muito bem-vindos. 
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