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Por videoconferência, vai proceder-se à eleição dos presidentes da mesa da assembleia distrital do 

parlamento dos jovens. Os nossos candidatos são, para a sessão do 3.º Ciclo, no dia 15, Bruno Torradas, e, 

para a sessão do secundário, no dia 16, Cíntia Croca. As sessões realizar-se-ão no final deste mês. 

  

É já no próximo dia 23 o dia da eleição dos livros mais fixes deste ano, que podem ser consultados no site 

da Visão Júnior https://visao.sapo.pt/visaojunior/. A campanha eleitoral está a fazer o seu caminho e tempos 

de antena a favor dos diversos livros podem ser ouvidos em 

http://aecanecas.com/index.php/bibliotecas-escolares/as-avessas-jornal.html. 

 

Durante esta semana, as nossas equipas estão em competição. Na quarta-feira, dia 16, a equipa de infantis 

masculinos de futsal joga na EB Moinhos da Arroja, a equipa de infantis de basquetebol joga na Escola 

Humberto Delgado, em Santo António dos Cavaleiros; na sexta-feira, a equipa de juvenis femininos de 

basquetebol joga nos Salesianos de Manique. No sábado, é dia das equipas juvenis masculinas e femininas 

de voleibol jogarem no nosso pavilhão. 

Entretanto, o nosso aluno João Santos, do 10.ºLH3, foi apurado para o nacional de corta-mato. 

 

Grande festa do desporto com 260 alunos a competir (152 no 3.º ciclo, 108 no secundário), mais 44 a 

colaborar na arbitragem e no apoio à competição, num total de 503 jogos realizados, o Torneio do Dia do 

Badminton tem vencedores. Os melhores a fazer voar o volante foram, no 8.ºano, Yevgueniya Semenova (C) 

e João Monteiro (F), no 9.º, Andreia Custódio (C) e Rafael Amaral (A), no 10.º, Bruna Duarte (LH2) e Rui 

Santos (LH3), no 11.º Cláudia Ramos (LH3) e João Patrício (CT1), no 12.º, Rita Ernesto (CT1) e João 

Ferreira (SE1).  

Informação completa na página facebook do Desporto Escolar: 

 https://www.facebook.com/groups/327763417276834. 

 

O Agrupamento efetuou a candidatura ao projeto SOBE (Saúde Oral e Bibliotecas Escolares), abrangendo 

onze turmas dos jardins-de-infância, num total de 300 alunos. Um projeto PES (Educação para a Saúde), em 

parceria com a higienista oral, Micaela Martins, e com a professora bibliotecária da EB AAC, Carla 

Rodrigues e a contar com o apoio empenhado de todas as educadoras. 

 

PARLAMENTO DOS JOVENS  

 

MIÚDOS A VOTOS: TEMPOS DE ANTENA 

 

DESPORTO ESCOLAR: Jogos & Resultados 

 

BADMINTON 

 

A TRATAR DOS DENTES 
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O jornal da Secundária, com notícias sobre atividades realizadas na escola durante o primeiro semestre, 

acabou de sair e poderá ser lido online no seu espaço no site do Agrupamento: 

http://aecanecas.com/index.php/bibliotecas-escolares/as-avessas-jornal.html. 

 

Continuam em exposição nas bibliotecas: 

- Jogos Recicláveis realizados pelos alunos do 6.º ano, na EB dos Castanheiros; 

- Women who changed the world, trabalhos de alunos do 9.º ano, na Secundária; 

- Ser mulher, mostra de livros de e sobre mulheres na Secundária. 

 

Somos parceiros do projeto BYou, Estudo das vivências e expressões de crianças e jovens, da 

responsabilidade da Universidade do Minho e do seu Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade. 

«Pretende-se com este estudo dar a vez e a voz a crianças e jovens entre os 11 e os 18 anos (6º, 9º e 12º 

ano) com o intuito de conhecer e problematizar uma das suas experiências quotidianas globalmente mais 

partilhada – a sua relação com os media». No nosso Agrupamento, participam no projeto (respostas a 

inquérito já realizadas e futuras entrevistas a alguns alunos) as turmas do 6.ºD, do 9.ºD e do 12.ºLH3. Mais 

informação sobre este projeto em https://www.byou.ics.uminho.pt/#. 

 

 

No âmbito do projeto PES realizaram-se, na Secundária, sessões sobre "Violência no Namoro", dinamizadas 

pelos agentes da  PSP Escola Segura e pela enfermeira de Saúde Escolar. 

 

 

 

ÀS AVESSAS 

 

EXPOSIÇÕES NAS BIBLIOTECAS 

 

BYOU 

 

QUEM AMA NÃO AGRIDE! 
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