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Estamos de parabéns! foi-nos atribuído pela ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa) o 1.º Prémio 

a nível nacional, no âmbito do projeto Na minha Casa não Desperdiçamos. Parabéns aos alunos da 

turma 11.ºCT3 (ano anterior) e suas famílias, que  aderiram a este projeto e desenvolveram um 

trabalho prático sobre como minimizar o impacto do desperdício alimentar, ao nível do 

consumidor.   

Por maioria de razão, as contingências da pandemia ainda solicitam mais a participação em 

atividades desportivas. Os treinos já começaram, mas as inscrições continuam abertas nos horários 

e para as modalidades que apresentamos no final deste boletim.  

Com a adesão de grupos de alunos do 3.ºciclo e do secundário inscrevemos a escola no Parlamento dos 

jovens, uma iniciativa da Assembleia da República. Este ano, os temas escolhidos estão centrados nas fake 

news: no 3.º ciclo, Fake news: que estratégias para combater a desinformação? no secundário, Fake news: 

o impacto da desinformação na democracia. Temos alunos interessados nos dois ciclos de ensino, mas o 

processo (a democracia) enriquece-se se houver muitos mais a aderir. Os alunos que estiverem 

interessados em participar neste projeto devem manifestar essa intenção na biblioteca de modo a 

constituírem-se listas de candidatos à sessão de escola. A informação sobre este programa pode ser 

consultada em https://jovens.parlamento.pt/Paginas/default.aspx . 

 

Como escrevemos na semana passada, reiniciamos o programa de mentorias. Estão abertas, até à próxima 

sexta-feira, as inscrições para mentores e mentorandos. Alertamos que é preciso o consentimento dos 

encarregados de educação por isso, aos interessados, convém ir à biblioteca buscar o impresso respetivo. E 

é importante conversar com os pais e com os diretores de turma.  

Repetimos o que dissemos sobre o que é este programa: alunos com mais competências e conhecimentos 

em determinadas áreas de estudo (os mentores) apoiam colegas com mais dificuldades (os mentorandos) 

num estudo conjunto. Ganham todos: os mentores reveem estudos e, ao procurarem as melhores formas de 

explicar assuntos, consolidam os seus conhecimentos; os mentorandos compreenderão melhor matérias 

tratadas numa linguagem que lhes é mais próxima e, atenção!, esta pode ser uma maneira de resolver as 

dificuldades que se sentem no início do 10.º ano. 

Não esquecer: alinhar neste programa é uma opção rigorosamente voluntária.   

 

PRÉMIO EM DEFESA DO AMBIENTE 

DESPORTO ESCOLAR 

 

 

 A SECUNDÁRIA NO PARLAMENTO DOS JOVENS 

 

MENTORIAS - INSCRIÇÕES ATÉ DIA 29 
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O Eco-Escolas da Secundária celebra entre os dias 29 de Outubro e 2 de Novembro o encontro de culturas 

Portuguesa e Anglo-saxónica, recordando o PÃO POR DEUS e o HALLOWE´EN com uma pequena 

exposição de trabalhos com reutilização de materiais e debate em sala de aula. Haverá, ainda, a escrita de 

uma short story pelos alunos do 10.º CT2, SE1 e LH2 com base num adereço alusivo à  temática criado 

pelos colegas da Escola dos Castanheiros (projeto interturmas e interescolas)  

Na EB dos Castanheiros, a partir do dia 28 expõem-se trabalhos dos alunos alusivos ao Hallowe’en no 

âmbito da disciplina de inglês. 

Comemoramos, segunda-feira, dia 25, o dia das bibliotecas escolares. Na biblioteca escolar Artur Alves 

Cardoso, realiza-se mais uma Feira do Livro nos próximos dias 27, 28 e 29 do presente mês. À semelhança 

de anos anteriores, a Feira do Livro será dinamizada pela Editora Conhecimento. Na biblioteca da 

Secundária, continuam as apresentações aos novos alunos e a divulgação, no Leituras Acordadas e no 

facebook, de uma história por dia útil retirada do nosso fundo documental.  

Em todas as escolas ainda está aberto o desafio para criar uma dramatização, um filme, um cartaz, com a 

recriação de um conto de fadas ou tradicional. (Perfil do aluno: ser capaz de comunicar e aplicar diversas 

linguagens em diferentes situações; mas também, pensamento criativo, relacionamento interpessoal). 

Já no seu 10.º ano de funcionamento, o Clube de Geologia, com sede na Escola Básica dos Castanheiros, 

inicia as suas atividades com os alunos no dia 26.  

O clube permite aos alunos a realização de um conjunto variado de atividades ao ar livre, principalmente 

saídas de campo e algumas atividades experimentais, nem sempre concretizáveis no espaço interior de uma 

sala de aula. As atividades visam estimular nos alunos o gosto pela ciência e pelo conhecimento científico, 

relacionando o funcionamento global do planeta Terra, com a geologia da região, contribuindo, assim, para a 

divulgação e preservação do património da vila de Caneças. 

Na EB dos Castanheiros temos núcleos de Escola Ativa (segundas e sextas, às 13h, terças, às 13h45), 

dança (segundas, 13h40), voleibol infantis A e B femininos (segundas, 16h20, e sextas, 13h45), futsal 

infantis B masculinos (terças e quintas, às 13h30), ginástica trampolins (terças, 15h45), basquetebol Infantis 

A e B (terças e quintas, às 14h), ténis (quartas, 14h), e voleibol infantis B e juvenis masculinos (quartas, 

13h50 e, só os infantis, quintas, 13h50). 

Na Secundária temos núcleos de escalada e multiatividades (terças e quintas, às 13h30), ténis de mesa 

(terças, às 11h30, e quintas, às 10h30), basquetebol, iniciados masculinos (terças, 10h50 e sextas, 11h25), 

basquetebol iniciados e juvenis femininos (quartas e sextas, 11h30), futsal iniciados masculinos (segundas e 

quintas, às 18h30) futsal juvenis masculinos (segundas e quintas, às 17h), voleibol, iniciados femininos 

(terças, 11h15) e voleibol, juvenis femininos (terças e quintas, às 13h15), Comunidade (quintas, das 13h30 

às 15h) e ténis (sextas, às 12h). 

Os atletas dividem-se pelos seguintes níveis etários: infantis A (sub11) – alunos nascidos em 2011-2013; 

infantis B (sub13) – nascidos em 2009-2010; iniciados (sub15) – nascidos em 2007-2008; juvenis (sub18) – 

nascidos em 2004- 2006; juniores (sub21) – nascidos em 200-2003.  

Os horários dos treinos do desporto escolar podem ser consultados na página do facebook AE Caneças 

desporto escolar (https://www.facebook.com/groups/327763417276834).  

O galardão (bandeira verde) da Secundária que acabou de nos ser entregue, em resultado do trabalho 
desenvolvido pelo  Eco-Escolas, será hasteado no intervalo das 11h do dia 2 de novembro. 

 

HALLOWE’EN / PÃO POR DEUS 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR: O NOSSO DIA 

 

CUBE DE GEOLOGIA 

DESPORTO ESCOLAR: HORÁRIOS  

 

NA PRÓXIMA SEMANA SERÁ NOTÍCIA 
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