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«A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) está a promover a ação “Não Fumes! Por ti e pela tua família.”, que visa 

sensibilizar a população para os perigos do tabaco e o seu impacto na saúde de quem fuma e de quem os rodeia, em 

especial as crianças». Neste sentido, o PES (Projeto de Educação para a Saúde) convida-nos a ver um sugestivo filme 

em https://www.ligacontracancro.pt/dia-mundial-sem-tabaco-2021/. 

Sabemos que a pandemia não acabou, mas já é possível comemorar, cumprindo as regras de higiene e segurança, o 
Dia Mundial da Criança. Na EB das Fontes de Caneças dinamizam-se ateliês entre as 9h30 e as 11h30, com Hora do 
Conto, pintura de gesso, pintura livre, discoteca, percursos e pipocas. Os grupos de crianças serão sempre 
acompanhados por um adulto.  

Como noticiámos, os alunos dos nossos cursos profissionais começam a deslocar-se para os locais onde se vão formar 
em contexto de trabalho. Os alunos do 11.ºano do curso de Técnico de Comércio, Marketing e Publicidade (11.ºCM) 
iniciam o seu estágio, a partir de hoje, na Adidas, na Worten e no Sport Lisboa e Benfica. Esta Formação irá decorrer 
em dois períodos, o primeiro de 1 de junho a 31 de julho e, posteriormente, de 1 de setembro a 13 de outubro. 
Entretanto a turma do 12.º ano de Apoio à Infância já se encontra nas instituições de acolhimento a realizar a sua 
formação e a desenvolver os seus projetos de PAP. O Sonho dos Pestinhas, Externato Pirilampo, em Odivelas, Ouriços 
do Saber, na Ramada, Os Preguiças, nos Pedernais, O Palhaço Azul, em Caneças, e Pirilampo Sábio, em Casal de 
Cambra, são os locais do estágio. 

No passado dia 27, realizou-se a eleição dos representantes dos alunos no Conselho Geral do Agrupamento. Foram 
eleitos os candidatos da lista concorrente, a Lista A. Os representantes dos alunos são os seguintes: efetivos, Cristiana 
Moreira e João Lopes ambos do 11.º SE2; suplentes, Anhelina Netse e Inês Gregório, ambas do 11.º SE1. 

As alunas do 10.º AE estão envolvidas num projeto de ajuda às pessoas sem abrigo, através de kits de higiene (champô, 
sabonete, giletes, desodorizantes, pensos higiénicos ou tampões, escovas de dentes e pastas). Aceitamos ajuda. 

Os alunos do 12.ºAI terminaram o seu projeto de Cidadania, onde refletem sobre a igualdade de género, com uma 

ação teatral filmada que pode ser vista em https://youtu.be/6vJr4cceooY. 

O projeto de cidadania realizado pelos alunos do 11.ºAI passou por um trabalho prático que teve um brilhante 

resultado: costuraram saias (lindas, de morrer, diz quem as viu) que vão  enviar para um orfanato em São Tomé.  

Na Biblioteca da Secundária, apresentam-se trabalhos dos alunos de Área de Integração do 10.º ano dos cursos 

profissionais sobre Direitos Humanos e Organizações Não Governamentais.  

Entretanto, continua, na biblioteca dos Castanheiros, 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. 

O Eco-escolas da Secundária aderiu aos "bate papos ambientais”, uma atividade programada pela Câmara, no âmbito 

da Semana do Ambiente. Logo no dia 7, o tema em debate será “Água e óleo alimentar usado: uma relação difícil”. 

 

DIA 31 de MAIO: DIA MUNDIAL SEM TABACO! 

1 DE JUNHO: DIA DA CRIANÇA 

PROFISSIONAIS EM FORMAÇÃO 

ALUNOS – ELEIÇÕES PARA O CONSELHO GERAL 

MAIS SOLIDARIEDADE, PRECISA-SE! 

DO AZUL AO COR-DE-ROSA 

SAIAS PARA SÃO TOMÉ 

TRABALHOS NAS BIBLIOTECAS 

A PRÓXIMA SEMANA É DO AMBIENTE  
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