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SAI ÀS SEGUNDAS

ESPERANÇA
Embora já (muitos) estejamos vacinados para melhor lhe resistir, a pandemia anda por aí e não podemos
baixar a guarda. Um dos efeitos desta situação é o da pouca adesão dos alunos a algumas das atividades
propostas. Também por estas razões, o torneio de badminton foi adiado para datas mais favoráveis.
Sabemos que, assim, ficamos mais pobres. Daí, não vale desistir! Inscrevam-se no concurso nacional de
leitura e participem nas comemorações de Natal nas escolas: a Escola é organismo vivo que resiste.
E esperamos voltar no próximo dia 10 (novo calendário letivo atualizado em http://www.aecanecas.com/).

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES – VOTAÇÃO DOS ESTATUTOS
Para permitir um maior conhecimento da proposta de estatutos da Associação dos Estudantes (que pode ser
lida na página do Agrupamento), a votação dos estatutos por todos os alunos foi adiada e realiza-se na
próxima quarta-feira, dia 22, em Assembleia Geral descentralizada, na biblioteca. Todos os alunos devem
participar. A existência dos estatutos é o primeiro passo para termos uma Associação de Estudantes.

O NATAL NA MARIA COSTA
No dia 20, pelas 11h, procede-se à abertura do tradicional Mercado de Natal, em articulação com a
Associação de Pais. Este Mercado vai estar aberto a toda a comunidade escolar e serão todos muito bemvindos desde que cumpram todas as normas de segurança previstas (utilização de máscara obrigatória,
higienização das mãos e distanciamento social). Aberto das 11h às 17h, no mercado podem-se
encontrar trabalhos realizados pelos alunos, pelos professores, pelas assistentes operacionais e pelos pais.
Ainda no dia 20, o Pai Natal vai entregar presentes a todos os nossos alunos, numa atividade dinamizada
pela Associação de Pais.
No dia 21, o Mercado de Natal continua aberto, mas a novidade está no concerto musical pela Academia de
Música Tiago Pires, oferecido, a todos os alunos, pela Associação de Pais.
Finalmente, no dia 22, é tempo para uma ida ao teatro Politeama assistir à peça A Pequena Sereia.

O NATAL NA CESÁRIO VERDE
Com o apoio da Associação de Pais da escola, no dia 20, os alunos do 1.º ciclo irão participar em ateliês de
natal e ciência, através do projeto Ciência vai à escola, dinamizados em sala de aula por um monitor da
palcodaciência.
No dia 22, também com o apoio da Associação de Pais, o teatro vem à escola com a peça Histórias
Natalícias e outras delícias, da Companhia Muzumbos Associação Cultural.

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
Continuam abertas as inscrições para o Concurso Nacional de Leitura até quarta-feira. Os livros para ler são:
no Secundário, Amadeo, de Mário Cláudio; no 3.º Ciclo, Os livros que devoraram o meu pai, de Afonso Cruz;
no 2.ºCiclo, Pedro Alecrim, de António Mota; e, no 1.º Ciclo, O Beijo da Palavrinha, de Mia Couto.
Atenção às datas de algumas provas (todas em janeiro): no 2.º ciclo será realizada no dia 11, às 14h00, no
3.º ciclo, dia 14, às 11h30 e, no secundário, dia 17 às 14h00. Participa!
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NATAL SOLIDÁRIO – ÚLTIMOS DIAS PARA CONTRIBUIR
Até dia 22, continua a recolha de roupa, brinquedos, alimentos e produtos de higiene, que serão distribuídos
pelas famílias de alunos da escola mais carenciados promovida pelo curso profissional de Comunicação e
Marketing. As caixas onde todos poderão deixar o seu contributo encontram-se no átrio de entrada da
Secundária.
Como noticiámos, no seguimento do convite da União de Freguesias de Ramada e Caneças, as salas de
jardim-de-infância e as turmas de todas as escolas do Agrupamento apadrinham e dão presentes de Natal
(brinquedos, vestuário e calçado) em bom estado a crianças e jovens das famílias economicamente
desfavorecidos e sinalizados pelos serviços sociais da freguesia.

NAVIDAD
Na Secundária, dinamizado pelos professores de Espanhol, propõe-se, também, um Natal em espanhol.
Uma exposição (Recetas y Músicas Navideñas), um concurso de Tarjetas Navideñas na biblioteca até ao dia
22 e um desafio destinado às turmas do 9.º ano (com direito a um prémio para o melhor de cada turma).

NATAL COM DIREITOS NA SECUNDÁRIA
No âmbito do concurso dinamizado pelo Eco-Escolas da Secundária, celebra-se o Natal e os Direitos
Humanos com uma exposição de trabalhos com o título "I WISH YOU..."
Com imaginação, criatividade e sentido crítico os alunos criaram pequenos objetos / ornamentos alusivos à
época, com reutilização de materiais muito diversificados e inseriram a sua mensagem que corresponde a
um desejo para vivermos num mundo melhor, mais justo e/ou mais ecológico.

UM NATAL COM DIREITOS EM TODO O MUNDO
Hoje, falamos de Janna Jihad, uma jovem palestiniana de 15 anos que vive nos territórios ocupados da
Cisjordânia. Janna é um exemplo dos processos que Israel, «todos os anos, instaura contra 500 a 700
crianças palestinianas, em tribunais militares que não cumprem os requisitos para garantirem julgamentos
justos». Este é um dos casos escolhidos pela Amnistia Internacional para figurar na iniciativa Maratona das
Cartas a que aderimos. Façam chegar a vossa preocupação por esta situação ao parlamento israelita
através de https://www.amnistia.pt/maratona-escolas/, assinando o vosso nome e utilizando, no final, o
código HUJ3, atribuído à nossa escola.

LER!
Menino peço-te a graça
de não fazer mais poema
de Natal.
Um, dois ou três inda posso.
Industrializar o tema,
Eis o mal.
Início do poema «Conversa informal com o Menino» de Carlos Drummond de Andrade, in Antologia poética,
Lisboa, Dom Quixote, 2001, p.330, livro que pode ser lido e requisitado na biblioteca da Secundária.
Passem por lá e levem um livro para casa. A biblioteca empresta! Aproveitam as férias forçadas para ler e
saírem mais fortes daquela semana forçada pelo vírus em janeiro. Bom Natal, melhor ano.

