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SAI ÀS SEGUNDAS

AVALIAÇÃO EXTERNA DO AGRUPAMENTO
A segunda semana da visita da Inspeção-Geral de Educação e Ciência ao nosso Agrupamento
começa hoje, dia 8, às 9h00, na biblioteca da Secundária, com uma apresentação formal do
Agrupamento pela direção. A sessão conta com a presença do presidente da Câmara, da
vereadora e diretor da educação, do presidente da Junta de Freguesia e de representantes da PSP
e dos Bombeiros Voluntários de Caneças, da Sociedade Musical e da Associação dos Amigos de
Caneças, bem como dos professores e das associações de pais. Durante a semana, decorrerão
entrevistas com diferentes membros da comunidade escolar agrupados em diversos painéis.
DIA 8 - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
No âmbito do Dia Europeu da Alimentação e Cozinha Saudáveis, o Eco-Escolas, o projeto Promoção e
Educação para a Saúde (PES) e o Centro de Apoio e Aprendizagem (CAA) dinamizam uma exposição no
átrio da Escola Secundária com trabalhos dos alunos, em formato papel e digital. Explicitando a dieta
mediterrânica, uma mesa documenta os vários setores e proporção da roda dos alimentos desta dieta.

SÃO MARTINHO
Nas nossas escolas do 1.ºciclo é tradição comemorarmos o São Martinho com um magusto onde entram as
castanhas e a história do santo que soube dar metade da sua capa a um mendigo, provocando uma
abertura do sol e um verão inesperado. Na Cesário Verde o magusto realiza-se com o apoio da Associação
de Pais, na Maria Costa todas as turmas irão explorar a Lenda de S. Martinho e, também na Artur Alves
Cardoso e (no dia 12) na EB das Fontes, com os meninos da EB Vieira Caldas, um vendedor de castanhas
estará na escola para fazer as delícias dos nossos alunos.
ÀS AVESSAS - REUNIÃO
Realiza-se na próxima quarta-feira, dia 10, às 14h20, uma reunião com os alunos interessados em participar
na redação do jornal da Secundária. A reunião terá a duração máxima de uma hora.

MIÚDOS A VOTOS – CANDIDATA O TEU LIVRO PREFERIDO
Até ao próximo dia 30, está aberta a escolha pelos alunos de todos os ciclos de ensino dos livros candidatos
que concorrerão às eleições dos livros mais fixes deste ano letivo. A escolha será realizada, através do
preenchimento do formulário disponível em bit.ly/3jHUlyT. Cada aluno poderá indicar um único livro como
candidato. A sua escolha deve ser individual e absolutamente livre. Pode apresentar qualquer tipo de livro:
prosa, poesia, banda desenhada, teatro. Convidamos os professores a motivarem os seus alunos à
participação nesta atividade que liga leitura e cidadania. E convidamos os alunos a falarem entre si dos seus
livros favoritos e, se assim o entenderem, promoverem um livro para que ele possa ter muitos proponentes e
ser, assim, um dos que irão estar presentes na eleição.
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VOLEIBOL NA EB MARIA COSTA
Este ano letivo, voltamos a contar, em parceria com a CMO, com o Projeto Wac of Bears. É um projeto anual,
com a modalidade de andebol, e que é dinamizada pelo treinador Cheldon. Por aqui passa a prática
desportiva da Educação Física associada a momentos divertidos e de inclusão (ver https://wac-osursus.pt/ ).

PREVENIR O BULLYING
No dia 12, os Agentes da Escola Segura dinamizam na EB Professora Maria Costa a ação de sensibilização
"O Baltazar Aprende a Lição", inserida no tema do Bullying e dirigida às turmas MC3A, MC4A e MC4B.

GIL VICENTE: MESA DE TRABALHO
Na biblioteca da Secundária expõem-se livros do nosso fundo documental de e sobre Gil Vicente, de apoio
ao estudo que os alunos do 9.º ano estão a realizar a partir da Barca de Inferno.

SAÚDE: SELO SAUDÁVEL
Decorreu, no passado dia 4, a entrega dos prémios referentes à atribuição ao nosso Agrupamento do Selo
Saudável, reconhecimento das boas práticas promovidas nas nossas escolas pelo projeto Promoção e
Educação para a Saúde.

E PENSAR POETICAMENTE?
E se, do pensamento poético passarmos à ação? Ou seja, quem arrisca escrever um poema?
Está aberto o concurso Faça lá um poema, promovido pelo Plano Nacional de Leitura em parceria com os
CTT, Correios de Portugal, destinado aos alunos do 3.ºciclo e do secundário. O regulamento pode ser lido
em https://www.pnl2027.gov.pt/np4/flup2022.html . Os poemas não podem ter mais de 14 versos e devem
ser entregues na biblioteca da Secundária até dia 10 de dezembro. A equipa da biblioteca encarrega-se da
seleção dos poemas que enviaremos a concurso.
Convidamos os alunos a participar. É verdade que pensar e escrever poeticamente obriga a conhecer
poetas e poemas, mas é para isso que temos os livros na biblioteca:
Um verso. Nada mais que um verso cintilante
Contra o equilíbrio cósmico e a expansão do universo
Na cauda do cometa mais errante
No coração do espaço e seu avesso
Uma sílaba cantante
Um verso.
Alegre, Manuel – Senhora das Tempestades. Lisboa: Publicações Dom Quixote,1998, p.75
(cota na BESC: 821.134.3-1 ALE SEN)

