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Ler Ciência é um projeto da biblioteca da Secundária e do departamento de Física e Química que consiste 

na leitura e respetiva apresentação crítica de livros científicos ou de divulgação científica por alunos de 

Física do 12.ºano. Os alunos do 12 CT4 estarão hoje, dia 20, e na próxima segunda-feira (no início da 

Semana Nacional da Leitura), na biblioteca, a apresentar as suas leituras, desta vez, também, com a 

participação da disciplina de Português. 

 

 Realiza-se, nos dias 20 e 21, a sessão distrital do Parlamento dos Jovens do ensino secundário do círculo 

de Lisboa, que terá lugar em Loures, com a presença dos representantes eleitos da Secundária. 

Apesar do prazo curto para a submissão de propostas do Orçamento Participativo de Escola, um grupo de 

alunos do 8.ºano apresentou uma proposta para a instalação de uma rádio escolar na Secundária. Pela 

música e pela informação propõe-se conseguir uma maior integração de todos na comunidade. A votação da 

proposta, por sufrágio direto e secreto de todos os alunos da Secundária  será na sexta-feira, dia 24 - dia do 

estudante.  

Hoje, dia 20, o 10LH1 e o 10LH5 deslocam-se ao centro histórico de Lisboa visitar a cidade medieval até 

século XVI, numa visita promovida pela disciplina de História. 

 

Já temos representantes do 9.º e do 10.ºanos, respetivamente Flávia Pereira (9.ºC) e Francisco Tavares 

(9.ºA) e Francisco Vilela (10CT5) e Inês Matos (10CT3). Esta semana, terça-feira, dia 21, ficaremos a 

conhecer os representantes do 8.º ano. As sessões são abertas a quem queira assistir. 
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Dia 22, alunos do 9.º e do 12.ºanos deslocam-se à Futurália num momento que é o da reflexão e da 

ponderação de caminhos a seguir. Informação em https://futuralia.fil.pt/. No dia seguinte, é a vez das turmas 

dos cursos profissionais de Comunicação, Marketing - Relações Públicas e Publicidade e de Técnico Auxiliar 

de Saúde realizarem esta atividade, cujo objetivo é o de promover a comunicação entre o mundo académico 

e o mundo empresarial e, em simultâneo, incentivar os alunos a encontrar a sua saída profissional. 

 

Quarta-feira, dia 22, estão em competição a nossa equipa de danças, no Colégio Montemaior, a equipa de 

voleibol, na EB dos Moinhos da Arroja, e de ténis, na Quinta das Flores, Santo António dos Cavaleiros; 

sábado, 25, deslocações da equipa de futsal infantis masculinos ao Colégio Montemaior, de voleibol juvenis 

femininos à Secundária de Odivelas e da equipa de ténis de mesa à Escola D. Martinho Vaz de Castelo 

Branco, na Póvoa de Santa Iria; no nosso pavilhão joga a equipa de basquetebol juvenis masculinos. 

Na Biblioteca dos Castanheiros, realizam-se sessões de sensibilização sobre a adolescência "Mudar é 

Crescer", no dia 23 (quinta-feira) das 8h45 às 13h05, para as turmas 6.ºB, 6.ºC, 6.ºD, 6.ºF e 6.ºG e no dia 27 

(segunda-feira) das 9h50 às 10h35, para as turmas 6.ºA e 6.ºB. 

 

Dia 24 é novo dia de roteiro poético Pessoa & Lisboa, organizado pela biblioteca em parceria com o 

departamento de Português, desta vez com o 12 CT4. 

No seguimento do convite endereçado pela Câmara de Odivelas ao curso profissional de Técnico de 

Turismo, a turma 11T participará na organização e acolhimento de participantes e do público em geral no 

evento "Noite de Serenatas Estudantis", organizado no âmbito da comemoração do Dia Nacional do 

Estudante, e que terá lugar no Mosteiro de S. Dinis e S. Bernardo, no dia 24, pelas 21h30. 

 

A biblioteca da Secundária, aproveitando uma ligação especial com a disciplina de História da Cultura e das 

Artes, assumiu no site do Agrupamento uma pasta de imagens associadas ao património local e ao 

património edificado em Portugal, com registos fotográficos, muitas vezes resultantes de visitas de estudo, 

como é o caso das novas entradas das igrejas barrocas portuenses visitadas recentemente. A ver em: 

https://aecanecas.com/index.php/bibliotecas-escolares/biblioteca-es-canecas/patrimonio-imagens.html . 
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