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SAI ÀS SEGUNDAS

PARLAMENTO DOS JOVENS - ELEIÇÕES
As eleições dos deputados às sessões escolares do ensino básico e do ensino secundário, no âmbito da
iniciativa da Assembleia da República, dirigida aos jovens daqueles ciclos de ensino, decorrem
respetivamente nos dias 18 e 19, na biblioteca. Vão a votos, em cada ciclo, uma lista de dez alunos com as
suas propostas de recomendação sobre os assuntos propostos para este ano pela Assembleia da
República: «Que estratégias para combater a desinformação?» e «O impacto da desinformação na
democracia».

TERÇA É DIA DE TESTES
No próximo dia 18, das 11h30 às 13h30 e das 16h00 às 18h00, decorrerá a testagem ao SARS-Cov 2 para
pessoal docente, não docente e técnicos do Agrupamento de Escolas de Caneças, no pavilhão
gimnodesportivo da Secundária.

OLIMPÍADAS DA GEOGRAFIA
Dia 19, pelas 15h00, realizar-se-á a 4.ª edição das Olimpíadas da Geografia na biblioteca da Secundária.
A primeira eliminatória contará com a participação de 10 alunos do Ensino Secundário, nomeadamente das
turmas, 10SE1, 11SE1, 11SE2, 11LH1,11LH2 e 12SE2.

LEITURAS EM CONCURSO
Concluem-se esta semana as provas de escola do Concurso Nacional de Leitura. Hoje, dia 17, às 14h00,
realiza-se a prova referente ao ensino secundário a partir do livro Amadeo de Mário Cláudio. No dia seguinte,
18, às 11h00, é a vez dos alunos do 4.º ano da EB Artur Alves Cardoso realizarem a prova referente ao 1º
Ciclo a partir do livro O Beijo da Palavrinha, de Mia Couto.

MIÚDOS A VOTOS - DESAFIO
As listas dos livros candidatos aos livros mais fixes deste ano já foram publicadas. Os livros que vão estar a
votação por ciclo de escolaridade podem ser consultados em https://visao.sapo.pt/visaojunior/2022-01-06estao-escolhidos-os-livros-que-vao-as-eleicoes-de-miudos-a-votos/. Está lá o teu livro favorito? Queres
promovê-lo junto dos teus colegas? Fala com um professor bibliotecário perto de ti.
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DA HUMANIDADE EM EXPOSIÇÃO
No âmbito da disciplina de Inglês, os alunos do 9.º ano realizaram trabalhos sobre as grandes invenções da
humanidade, das mais antigas às mais recentes. Os trabalhos encontram-se expostos na biblioteca da
Escola Secundária e, nesta exposição, podemos encontrar informações sobre as descobertas que alteraram
a vida do ser humano de forma significativa.

CONCURSOS NAVIDEÑOS
Juliano Junior do 11.º SE1 venceu o concurso de Tarjetas Navideñas, com 99 votos. A outra atividade
natalícia desenvolvida pelo grupo de Espanhol Fiestas Navideñas, dirigida às turmas do 9.º ano tiveram
como vencedores Íris Caldeira (9.ºD), Leonor Sebastião (9.ºE), Maria Laureano (9.ºF) e Laura Azevedo (9.º
G). O grupo de Espanhol agradece a todos os alunos que participaram. Brevemente, serão entregues os
merecidos prémios aos vencedores.

QUESTIONS AND ANSWERS
O Eco-Escolas da Secundária informa-nos sobre um concurso do New York Times proposto para jovens de
todo o mundo, com idades compreendidas entre os 11 e os 19 anos, que poderá ser interessante participar.
O concurso decorre até 16 de fevereiro e consiste em entrevistar e fotografar uma pessoa de interesse da
comunidade, e depois investigar essa pessoa num formato de perguntas e respostas.
A história enviada tem de ser inédita e estar escrita em inglês. Esta é uma grande oportunidade para
aprender mais sobre as entrevistas e praticar a língua. Além disso, o vencedor terá a história publicada
online. Ver em https://www.nytimes.com/2021/12/02/learning/putting-personality-on-paper-our-new-profilecontest.html?campaign_id=55&emc=edit_ln_20211203&instance_id=46858&nl=the-learningnetwork&regi_id=79137802&segment_id=75988&te=1&user_id=919e47a3ba541d42ff4bfb87c6ebfbee.

MATEMÁTICA É PROBLEMA?
Continua, na biblioteca da Escola dos Castanheiros, a exposição Desafios Matemáticos os trabalhos dos
alunos do 6º ano realizados no âmbito da Oficina Criativa Experimental de Matemática.

SER ATIVO!
Continuamos (em parceria com a Amnistia Internacional) a nossa maratona das cartas pelos direitos das
pessoas à justiça. Durante este mês ainda é possível enviar mensagens para diversas entidades
internacionais a favor de Mikita Zalatarou, da Bielorrússia, Zhang Zhan, da China, Janna Jihad, dos
territórios ocupados da Cisjordânia, Bernardo Caal Xol, da Guatemala, Ciham Ali, da Eritreia, pessoas que,
de algum modo, viram ou sentem os seus direitos ameaçados. Assinai por eles! através de
https://www.amnistia.pt/maratona-escolas/. Inscrevam o código HUJ3, atribuído à nossa escola, quando vos
for solicitado.

