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SAI ÀS SEGUNDAS

PENSAR NOS ANIMAIS
Dia 23, último dia de aulas, os alunos do 8ºG vão apresentar, aos colegas e professores, os trabalhos sobre a temática
O bem-estar animal, realizados no âmbito do projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular.

LER JORNAIS É SABER MAIS
Pode querer saber as virtudes dos videojogos, ou se vamos criar super-homens, ou quais as vantagens da tecnologia
em áreas como a medicina, como é que nos relacionamos com os media ou como comunicamos agora entre nós. Mas
também poderá querer conhecer livros que refletem a tecnologia como 1984, de Orwell ou A Física do Futuro, de Kaku,
ou figuras pouco conhecidas, como um herói português na Revolução Americana, ou que atividades se foram fazendo
na escola. Tudo, o Às Avessas, o jornal da Secundária, neste número dedicado à tecnologia, lhe pode oferecer. No local
habitual na página do Agrupamento: http://aecanecas.com/index.php/bibliotecas-escolares/as-avessas-jornal.html.

MENTORIAS: UM PRIMEIRO BALANÇO
Realizou-se, na passada sexta-feira, um encontro entre mentores e mentorandos do Secundário e as coordenadoras do
programa de mentorias (apoio entre pares) que iniciámos este ano. O balanço final ainda vai ser apresentado ao
Conselho Pedagógico, mas, para já, podemos adiantar que os alunos que participaram gostaram de o fazer e que os
resultados na aprendizagem foram positivos. Entrevistas a participantes podem ser lidas no Às Avessas.

FALAR DAQUELE ABORRECIMENTO
Uma História Viral foi um projeto proposto, no ano passado, pela Câmara de Odivelas às escolas do concelho. A ideia
era a de escrever e ilustrar o modo como os nossos alunos viam a pandemia que, então, nos surpreendera. A biblioteca
reproduziu o desafio e não teve uma fantástica quantidade de trabalhos, tal era a depressão…, mas os que vieram e
foram publicados em Uma História Viral são bons e recomendam-se. Da nossa escola, podem ser lidos e vistos
trabalhos das alunas (então, do 12.ºAV) Daniela Patrício, Filipa Ramos e Helena Vitorino e de Marta Oliveira (então no
10.ºLH3).
A publicação pode ser lida e vista aqui: https://issuu.com/comunicacaocmo/docs/uma_hist_ria_viral_final_2 ou, em
pdf: https://www.cm-odivelas.pt/cmodivelas/uploads/writer_file/document/2724/uma_historia_viral_final_2.pdf

CANEÇAS: TRAJES DAS MARCHAS COM DOCES
Como noticiámos, a União de Freguesias da Ramada e Caneças apresenta, durante os fins de semana de junho, das
15h00 às 19h00, na Casa da Cultura de Caneças, uma exposição de Trajes das Marchas de Caneças, a que se associa
uma divulgação e venda da doçaria tradicional da vila. O evento tem o apoio dos nossos alunos do 12.ºT, do curso
profissional de Técnico de Turismo, no âmbito da sua formação em contexto de trabalho.

BOAS FÉRIAS
Chegamos ao fim do ano letivo. Mais uma vez, não o conseguimos acabar com a pandemia fora das nossas vidas. O
ataque da doença a um ensino que se centra no aluno, e que procura que a escola seja um espaço diversificado de
formação cultural e cívica, é devastador. Sente-se na perda de não podermos desenvolver atividades que já eram
habituais, como o concurso Ouvir-te Ler, de organizar visitas de estudo, de fazermos circular mais os livros da nossa
biblioteca. Adiamos para o ano e vamos acreditar que vai ser possível. Entretanto, bons estudos, para quem ainda tem
exames e provas de aptidão profissional para fazer, e, com o uso de máscara, o distanciamento físico, a etiqueta
respiratória, saúde!

