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Informação de projetos e atividades do Agrupamento de Escolas de Caneças
(responsabilidade: equipa Biblioteca Escolar da ESC)
emprogresso@aecanecas.com
SAI ÀS SEGUNDAS

DE VOLTA!
Recomeçamos, uma semana depois do previsto, para concluir o 1.º semestre no final deste mês, mas com
uma alteração nas datas das reuniões de final de semestre, que passam para 2, 3 e 4 de fevereiro.
Teremos, por enquanto, alguns problemas de funcionamento devido a um número importante de
funcionários em isolamento. Também, para breve, irão ser realizados testes à população escolar.

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES – ESTATUTOS APROVADOS
Apesar da fraca afluência (12,34% dos alunos da Secundária), os estatutos da Associação de Estudantes
foram aprovados na votação realizada no passado dia 22, em Assembleia Geral descentralizada, por 94,8%
dos votantes, o que permite abrir espaço para a constituição de listas para este órgão de representação
estudantil.

LEITURAS EM CONCURSO
É já amanhã, terça-feira, às 14h00, que os alunos do 2.ºciclo participam na prova de escola do concurso
nacional de leitura sobre Pedro Alecrim, de António Mota. Os dois primeiros classificados representarão a
Escola dos Castanheiros na fase concelhia a realizar em fevereiro em Odivelas. Na Secundária, os alunos
do 3.º ciclo realizam o seu teste sobre Os livros que devoraram o meu pai, de Afonso Cruz, no dia 14, às
11h30. A prova do secundário será na próxima segunda-feira, às 14h00.

UMA QUESTÃO DE NARIZ
Os alunos do 1.º ano da EB Maria Costa vão assistir, no dia 12, ao espetáculo de teatro Pinóquio – da Raiz
ao Nariz, no âmbito do Plano de Adaptação às Artes, organizado pela Câmara Municipal de Odivelas.

MATEMÁTICA É PROBLEMA?
A biblioteca da Escola dos Castanheiros apresenta a exposição Desafios Matemáticos onde se encontram
expostos os trabalhos dos alunos do 6.º ano, apresentando a resolução e ilustração de problemas do
quotidiano no âmbito da Oficina Criativa Experimental de Matemática.

O TEMPO E O ESPAÇO ATRAVÉS DE OLHOS INFRAVERMELHOS
O número de janeiro do Curiosidades Científicas, boletim de divulgação científica publicado pelo
departamento de Física e Química, noticia o lançamento, no dia de Natal, do telescópio espacial James
Webb, um grande telescópio de infravermelhos que, daqui a uns meses, sondará o universo a mais de um
milhão de quilómetros da Terra, dando informações sobre a formação das galáxias ou o nascimento das
estrelas. A ler nos locais habituais.

Em Progresso 15

2021-2022

____________________________________________________________________

DIREITOS HUMANOS
Durante janeiro, ainda é possível enviar mensagens para diversas entidades internacionais a favor de Mikita
Zalatarou, da Bielorrússia, Zhang Zhan, da China, Janna Jihad, dos territórios ocupados da Cisjordânia,
Bernardo Caal Xol, da Guatemala, Ciham Ali, da Eritreia, pessoas que, de algum modo, viram ou sentem
os seus direitos ameaçados. Como dissemos, os seus casos foram escolhidos pela Amnistia Internacional
para figurar na iniciativa Maratona das Cartas, uma ação que lembra o exemplo dos que sofrem por lutarem
pelos Direitos Humanos e que interpela os responsáveis políticos de diversos países para que lhes seja feita
justiça. Na Secundária, a biblioteca e o departamento de Línguas Estrangeiras promovem esta iniciativa e
convidam à assinatura através de https://www.amnistia.pt/maratona-escolas/, assinando o vosso nome e
utilizando, no final, o código HUJ3, atribuído à nossa escola.

ARTUR ALVES CARDOSO NA SIC
O projeto da educação para os media que se vem desenvolvendo na EB Artur Alves Cardoso vai ser objeto
de reportagem da SIC, que será emitida no Primeiro Jornal daquele canal de televisão nesta ou numa
próxima segunda-feira, assim os alinhamentos o permitam.

LEMBRAR
O Grupo do jornal da Secundária Às Avessas está a solicitar depoimentos (e, já agora, em bons textos)
sobre a chegada dos alunos à escola. Como foi?, o que sentiram?, ou o que entenderem dizer sobre a
chegada a este espaço. Podem enviar-nos os textos para o nosso endereço. Renovamos o pedido aos
professores de Português que, caso tenham, nos enviem textos para eventual publicação.

LIVROS LIDOS
No final de dezembro, a biblioteca da Secundária emprestou muitos livros que, esperamos, tenham tornado
melhores os dias de quem os leu. Lembramos, agora, cumpridos os prazos de requisição, que devem trazer
os livros de volta para que outros os possam ler.

RECONHECIMENTO
A solidariedade revelada por todos os que no nosso Agrupamento participaram no projeto “Por Cada Turma
Solidária Uma Família Apadrinhada”, proposta, neste Natal, pela União das Freguesias de Ramada e
Caneças, foi objeto de agradecimento especial daquela instituição tendo em consideração as doações
concretizadas às crianças e jovens em situação de maior vulnerabilidade socioeconómica. No texto enviado
à direção do Agrupamento explicita-se que «o Vosso ato de generosidade e dedicação à causa comoveu as
famílias no ato da entrega dos presentes, tendo sido muitas as mensagens de agradecimento direcionadas
às turmas solidárias que a equipa da ação social tem recebido por parte dos beneficiários».

