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SAI ÀS SEGUNDAS

A MAIOR LIÇÃO DO MUNDO
Nesta sexta-feira, dia 22, participamos na maior lição do Mundo, recebendo, na biblioteca da Secundária, o ministro
da educação, o secretário de estado e os representantes do Comité Português para a UNICEF, que patrocinam, com a
Direção Geral da Educação, esta iniciativa do Projeto ‘Everyone’. Alunos dos cinco ciclos do Agrupamento
apresentarão trabalhos sobre a educação, integrados numa reflexão geral sobre a sua importância e a necessidade
da sua inserção no quarto objetivo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 2016-2030: Garantir uma educação
inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos . Ver mais
informação em http://maiorlicao.unicef.pt/

O AGRUPAMENTO
Começamos. O agrupamento é constituído pela Escola Secundária, pela Escola Básica dos Castanheiros e por quatro
escolas básicas com pré-escolar e primeiro ciclo – as escolas Francisco Vieira Caldas, Cesário Verde, Artur Alves
Cardoso e Maria Costa.
Somos oito turmas de pré-escolar (três na EB Artur Alves Cardoso, duas na EB Vieira Caldas e na EB Cesário Verde,
uma na EB Maria Costa); no primeiro ciclo, somos oito turmas na EB Cesário Verde e cinco turmas nas EB Vieira
Caldas, Artur Alves Cardoso e Maria Costa.
Na Escola dos Castanheiros, somos sete turmas no 5.º e no 6.º ano e oito turmas do 7.º ano.
Na Secundária, somos, tanto no oitavo como no nono ano, oito turmas, uma das quais de percurso curricular
alternativo; no 10.º ano, somos dez turmas (cinco de Ciências e Tecnologias, três de Línguas e Humanidades, uma de
Ciências Socioeconómicas e outra de Artes Visuais); no 11.º, somos oito turmas (três de Ciências e Tecnologias e de
Línguas e Humanidades, uma de Ciências Socioeconómicas e outra de Artes Visuais); no 12.º somos sete turmas
(duas de Ciências e Tecnologias, três de Línguas e Humanidades, uma de Ciências Socioeconómicas e outra de Artes
Visuais).
Somos também cursos profissionais: uma turma por ano de escolaridade dos cursos profissionais de Técnico de
Apoio à Infância, de Técnico de Turismo e de Técnico de Vendas e uma turma do 10.º ano de Técnico Auxiliar de
Saúde.
No CQ CANEÇAS (Centro Qualifica Caneças), as atividades letivas estão prestes a começar. Nessa altura daremos
conta da respetiva oferta curricular.

PROJETO DE AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE CURRICULAR
O nosso agrupamento aderiu ao projeto de autonomia e flexibilidade curricular, para já em regime de experiência
pedagógica. Na essência, trata-se de um projeto que pretende uma gestão do currículo mais flexível e
contextualizada, mas orientada para o previamente definido Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória.
Este ano letivo, começamos com a implementação do projeto nos anos iniciais de cada ciclo do ensino básico, a
saber, os 1º, 5º e 7º anos de escolaridade.
Para além dos atrás mencionados, as aprendizagens essenciais são outros documentos de referência a levar em linha
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de conta na implementação do projeto de autonomia e flexibilidade curricular.
Em regime experimental, vamos, também, aplicar o funcionamento por semestres nas disciplinas de História e
Geografia do 7.º ano.
Outra das novidades é a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, que integra as matrizes de todos os anos de
escolaridade, do ensino básico e do ensino secundário, incluída nas Ciências Sociais e Humanas (...) e visa a
construção solida da formação humanística dos alunos, para que assumam a sua cidadania garantindo o respeito
pelos valores democráticos básicos e pelos direitos humanos (...).
Ver mais informação na página eletrónica da Direção Geral de Educação: http://dge.mec.pt/.

REUNIÕES COM ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DOS CURSOS PROFISSIONAIS
Os encarregados de educação dos alunos dos cursos profissionais são recebidos, a partir de hoje, pelos orientadores
educativos (equivalente aos diretores de turma) e pelos diretores dos respetivos cursos para conhecerem, de entre
outros aspetos, a especificidade desta modalidade de formação.

ELEIÇÃO DOS DELEGADOS DE TURMA
Assumindo, à partida, que os delegados de turma desempenham um papel relevante na representação e
intermediação dos alunos junto de outros organismos do Agrupamento, vai proceder-se, ao longo desta semana, sob
orientação do diretor de turma, à respetiva eleição. É, assim, importante que os alunos saibam escolher colegas que
sejam os seus verdadeiros representantes.

RECURSOS EDUCATIVOS – CASA DAS CIÊNCIAS
Desde o pré-escolar ao 12.ºano, a Casa das Ciências faculta uma série de recursos, com novidades, no âmbito das
ciências (Introdução às ciências, Matemática, Física, Química, Biologia e Geologia) que podem ser utilizados pelos
professores, desde já. Ver em http://www.casadasciencias.org/cc/redindex.php.

SEMANA 2
Com as receções aos novos alunos realizadas na passada quarta-feira e as aulas a começar no dia 14, esta é já a
segunda semana de aulas. Além da sua publicação na página do Agrupamento (http://www.aecanecas.com/), o Em
Progresso será enviado por via eletrónica para todos os professores e funcionários e para os alunos da Secundária,
que o receberão a partir do seu endereço do Office 365. Também esperamos chegar ao maior número possível de
encarregados de educação, estando já a coligir os respetivos endereços para podermos enviar este nosso boletim
informativo ao maior número de pessoas que participam na nossa comunidade escolar. Se não está a receber o Em
Progresso, pode enviar-nos o seu endereço para emprogresso@aecanecas.com.

NÓS
Entramos no nosso décimo quinto ano de publicação. Começámos na Secundária, mas hoje temos a ambição de
sermos o boletim semanal de todo o Agrupamento. Nesse sentido, continuamos a pedir aos coordenadores das
escolas e aos professores que realizam atividades com os seus alunos que não se esqueçam de as partilhar com toda
a comunidade escolar através deste meio, enviando para os endereços do EP ou da biblioteca essa informação que
dará a conhecer o trabalho desenvolvido. É verdade que a informação não é muito completa (procuramos não ter
mais que duas páginas e por isso somos parcimoniosos na extensão das notícias), mas já dá para ficar com uma ideia
em progresso.

