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Com o reinício das aulas presenciais para os alunos do secundário, completamos a escola. Depois do processo de 

vacinação dos profissionais do Agrupamento, completado no fim-de-semana passado, e da testagem, que se realiza na 

próxima sexta-feira, a todos os alunos do secundário, profissional e noturno, estamos mais seguros, mas não chega. 

A desconfiança face a este vírus deve ser a norma. Acreditamos que os nossos alunos vão conseguir garantir, dentro e 

fora das escolas, uma correta atitude face à pandemia: uso de máscara, distância física, higienização das mãos, 

etiqueta respiratória.  

 

Dia 20, a nossa aluna Diana Oliveira, do 5.º E, vai estar presente no auditório da Biblioteca Municipal José Saramago, 

em Loures, para participar na prova de palco correspondente à segunda parte da fase intermunicipal do Concurso 

Nacional de Leitura. A Diana é a única representante concelhia nesta prova que define os apurados da Área 

Intermunicipal de Lisboa à fase final do concurso. 

 

A Câmara de Odivelas promove, para todas as turmas do 8.º ano, uma ação de sensibilização inserida no Programa de 

Promoção da Literacia e Cidadania Digitais e Prevenção do Cyberbullying. Entre outros objetivos procura-se «promover 

a reflexão sobre o papel das tecnologias de informação» e «contribuir para a compreensão e identificação de situações 

de cyberbullying», alertando «para os perigos inerentes à má utilização das novas tecnologias de informação, 

nomeadamente à partilha de dados e imagens». Em princípio, as sessões decorrem nos dias 21 (turmas A e B), 23 

(turmas C e D), 26 (turmas G e F) e 27 (turma E). 

 

No dia 22, alunos de Geografia vão comemorar o Dia da Terra numa feliz associação entre literatura e tecnologia de 

informação: começar por ler um excerto de Alice do outro lado do espelho, de Lewis Caroll, para, de seguida, fazer um 

passeio pelos espaços exteriores das escolas e, entre outras atividades, descobrir, através do Google Earth Web o lugar 

da Terra que fica nos nossos antípodas. Entre outras turmas, participam as turmas A, D, E e F do 7.ºano, as turmas de 

todos os anos do curso profissional de Turismo e as turmas CT5 e SE1 do 11.ºano. 

 

O Plano Nacional de Leitura propõe a adesão a uma manifestação pelo livro e pela leitura em formato online, 

convidando todos a fazer parte desta marcha ManiFESTA-te pela LEITURA, «enquanto expressão individual e coletiva 

do gosto de ler e de partilhar com os outros o valor da leitura». Através das redes sociais do PNL2027, foram 

disponibilizados diversos materiais a publicar pelos manifestantes. 

 Ver https://www.pnl2027.gov.pt/np4/manifestatepelaleitura.html ou https://www.facebook.com/PNL2027/. 
 
 
 
 
 
 
 

NOVAMENTE, TODOS 

LEITURAS À PROVA 

8.º ANO:  REDES SOCIAIS VIRTUAIS 

À PROCURA DOS ANTÍPODAS NO DIA DA TERRA 

23 de ABRIL: DIA DO LIVRO 
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Continuam patentes nas bibliotecas dos Castanheiros e da Secundária, respetivamente, as exposições de trabalhos de 

HGP, dos alunos das turmas do 6.ºA, 6.ºD e 6.ºE, que retratam a época da História que mais gostaram, e de algumas 

obras do fundo documental da biblioteca da Secundária, relacionado com Gil Vicente. 

 

No âmbito de Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente, as turmas E, F e G do 9.º ano realizaram uma abordagem do 

tema «Alimentação Saudável» (tema central no Às Avessas de março), tendo centrado a sua atenção na problemática 

da obesidade e da importância de uma alimentação saudável a partir da visualização e análise de dois documentários 

«Somos o que Comemos!» e «Quando o açúcar amarga» e do respectivo debate. A propósito, foi assinalado o dia 4 de 

março, «Dia Mundial da Obesidade», a partir do tema Every body needs everybody, proposto pela World Obesity 

Federation ( Federação Mundial da Obesidade) para celebrar este dia em 2021.  

 

Os alunos de Matemática das turmas CM1 e AE do 10.º ano dos cursos profissionais de Comércio e Marketing e de 

Ação Educativa realizaram uma visita de estudo virtual ao Instituto Nacional de Estatística com o objetivo de 

verificarem a aplicabilidade da estatística no dia a dia e de como se recolhem e tratam os dados, nomeadamente da 

operação dos Censos 2021. 

Lembramos o serviço Voz Amiga. O serviço de apoio psicológico telefónico, da responsabilidade do Serviço de 

Psicologia e Orientação, está disponível para a comunidade escolar do Agrupamento. O número de telefone a 

contactar é o 91 276 42 12 e as chamadas podem ser feitas às segundas e quartas das 15h00 às 17h00 e às terças e 

quintas das 10h00 às 12h00, ou por e-mail: linhaescolaamiga@aecanecas.com. 

 

O ECO-ESCOLAS da Secundária lançou aos nossos alunos um desafio: até 30 de Maio, faz um desenho que represente a 

missão de Amar o Mar. Escreve, numa frase curta, como te comprometes a cumpri-la! 

Envia o desenho para ecocanecas2011@gmail.com, os melhores trabalhos serão enviados para concurso podendo um 

deles vir a ser escolhido para identificar uma T-shirt de um projeto sobre lixo marinho no próximo ano letivo. 

 

A partir de terça-feira, recomeçam os treinos nas diferentes modalidades do desporto escolar.  

Preparava-me há pouco para entrar no sono pela emoliente alameda dos versos de Ben Ammar de Silves quando a 

brusquidão de um telefonema golpeou a elanguescente evocação da amada posta em gazela a olhar com narcisos. É a 

voz convulsa de um amigo. Entre afogueadas reticências anuncia-me um estouro de acontecimentos nos quais põe o 

sublinhado categórico de uma revolução: tanques no Terreiro do Paço; colunas militares sobre Lisboa; movimentos de 

tropas em vários pontos do país […]  

São 6.45. As marchas militares são cortadas pelo emissor de Comando das F.A. e inicia-se uma transmissão de canções 

proibidas. […] Abro a janela. Rompe a estrela da manhã. 

Natália Correia, Não percas a rosa, Lisboa, Dom Quixote, 1978, pp.11-18  

A ler ou a requisitar na biblioteca da Secundária.  
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