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A eleição dos representantes dos alunos no Conselho Geral realiza-se na próxima quinta-feira, dia 27. Existe uma lista 

concorrente, a Lista A, constituída por Cristina Moreira e João Lopes, do 11.ºSE1 e Anhelina Netse e Inês Gregório, do 

11.ºSE2. A lista e respetivos proponentes encontra-se afixada no bar dos alunos. 

A participação nos órgãos democráticos da escola é ato de cidadania que os estudantes podem e devem vivenciar. 

Estas eleições (votam os maiores de 16 anos) convidam a esse exercício. 

 

No âmbito de um trabalho de Geografia A, um grupo de alunos do 11º SE1 juntou-se à associação Tempo de Ajudar 

com o objetivo de realizar uma recolha de bens essenciais (entre os dias 24 e 28) com a intenção de ajudar famílias 

carenciadas. Porque nós temos o poder de escolher ajudar. Pedimos a colaboração de todos na doação de bens 

alimentares e de higiene para que juntos consigamos atingir o máximo de pessoas possível.  

 Os locais de recolha dos bens são o PBX e a Biblioteca da Secundária. 

 Contamos com a vossa ajuda! 

 

Com a aproximação do fim do período letivo, os alunos dos nossos cursos profissionais começam a deslocar-se para os 

locais onde se vão formar em contexto de trabalho. Para concluir a sua formação em Hotel, os alunos do 12.º ano do 

curso profissional de turismo já estão em estágio até ao dia 6 de junho.  

Para a semana, será a vez dos alunos do 11º CM, curso de técnico de Comunicação - Marketing Relações Públicas e 

Publicidade.  

 

O Conselho Pedagógico reúne na quarta-feira, onde, entre outros assuntos, tomará conhecimento de uma primeira 

informação sobre alguns resultados dos inquéritos efetuados (nomeadamente sobre a capacitação digital dos 

docentes), que permitirão a elaboração do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital do nosso Agrupamento.  

 

No âmbito das disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento, Área Multidisciplinar, TIC e Educação Visual,  os alunos do 

8ºano realizaram, durante os meses de abril e maio, projetos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  

Depois de se apurar os vencedores por turma, procedeu-se à eleição dos melhores projetos do 8ºano, cujos 

vencedores foram os de Luciana Gouveia do 8ºA e Mariana Fróis e Rodrigo Ferreira do 8ºB. 

 

No dia 24, inicia-se a exposição Área do Jardim, com trabalhos dos alunos do 2º ciclo, realizados no âmbito da área 

curricular de Oficina Criativa e Experimental de Matemática. 

 
 
 
 
 

ALUNOS – ELEIÇÕES PARA O CONSELHO GERAL 

É TEMPO DE AJUDAR: CAMPANHA SOLIDÁRIA 

PROFISSIONAIS EM FORMAÇÃO 

PEDAGÓGICO EM REUNIÃO 

8.ºANO: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM PROJETO 

EXPOSIÇÃO NA BIBLIOTECA DE CASTANHEIROS 
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Está em curso, na EB dos Castanheiros, de 24 a 27 de maio (na Secundária, até junho), a votação dos trabalhos Aves em 

Tecido no âmbito do Programa Eco-Escolas.  

Trata-se de um desafio criativo que prevê a personalização de um pedaço de tecido inspirado nas aves que rodeiam a 

escola ou são espécies autóctones de cada região, procurando representar uma ave característica de cada local ou 

região. 

Os YRE (Jovens Repórteres para o Ambiente) da Escola Secundária de Caneças (Turma 11CT3) e colegas da Eslovénia - 

EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO desenvolveram um trabalho colaborativo de investigação sobre Alimentação e 

Consumo Alimentar Responsável. Fruto desse trabalho, que envolveu investigação documental, trabalho de campo 

com entrevistas e inquéritos, bem como a participação ativa de alguns agregados familiares, os JRE criaram um e-book 

com receitas e dicas para não desperdiçar comida, incluído num Artigo com o título (Ir)responsible Food Consumption - 

an individual choice.  

Podem ser acedidos nos seguintes links: https://issuu.com/alic171717/docs/ebook e 

https://jra.abae.pt/plataforma/artigo/irresponsible-food-consumption-an-individual-choice/. 

 

– Sem desperdícios, na Secundária: Os alunos contabilizam durante 3 dias o desperdício alimentar nas suas casas, 

durante a preparação e confeção dos alimentos e após as refeições. Devem sugerir formas de reaproveitar partes de 

alimentos, normalmente descartadas e devem ser propostas receitas para reaproveitamento de sobras resultantes 

tanto da preparação dos alimentos (cascas, caules, folhas, etc.) como das refeições (arroz, batatas, carne, etc.). 

– Amar o Mar: Últimos dias – até 30 de Maio, faz um desenho que represente a missão de Amar o Mar, escrevendo, 

numa frase curta, como te comprometes a cumpri-la. Envia o trabalho para ecocanecas2011@gmail.com. Os melhores 

trabalhos serão enviados para concurso podendo um deles vir a ser escolhido para identificar uma T-shirt de um 

projeto sobre lixo marinho no próximo ano letivo. Esta atividade também está a acontecer na EB dos Castanheiros. 

– Continua a decorrer, nas duas escolas, a atividade de recolha seletiva de pilhas, lâmpadas, embalagens, papel e 

pequenos eletrodomésticos. 

O Eco-Escolas da Secundária pode ser contactado através do endereço: ecocanecas2011@aecanecas.pt.  

 

 

A redação do jornal da Secundária, Às Avessas, está a preparar o número do segundo semestre, cujo tema de dossiê é 

o da tecnologia nas suas mais diversas manifestações no nosso quotidiano. Aceitamos bons textos sobre o assunto, 

originais ou realizados no âmbito curricular, que possam ser adaptados para integrar o jornal.  

ECO-ESCOLAS: AVES EM TECIDO 

BOAS RECEITAS DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL  

DESAFIOS ECO-ESCOLAS -  NA MINHA CASA NÃO DESPERDIÇAMOS! 

ÀS AVESSAS COM TECNOLOGIA 
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