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SAI ÀS SEGUNDAS

GALARDÃO ECO-ESCOLAS – DIA BANDEIRAS VERDES
No próximo dia 27, quarta-feira, a Secundária e a EB dos Castanheiros participam, em Mafra, no Dia Bandeiras
Verdes, recebendo o Galardão Eco-Escola. Em dia de celebração, a entrega destes galardões simboliza o
reconhecimento do esforço e dos projetos desenvolvidos em prol da sustentabilidade ambiental.

DIA EUROPEU DAS LÍNGUAS
O Dia Europeu das Línguas celebra-se no dia 27 de setembro. Na Secundária, será assinalado com trabalhos
realizados pelos alunos, procurando responder a duas questões essenciais: “Porquê estudar uma língua estrangeira?”
e “Como estudá-la?”.

RECEÇÃO DOS ALUNOS NA BIBLIOTECA
A partir de quarta-feira, dia 27, a biblioteca da Secundária vai receber os alunos das novas turmas da escola do 8.º e
do 10.º ano. A apresentação da biblioteca vai incidir num serviço que estamos a desenvolver e que vai continuar em
progresso durante este ano: a inserção de assuntos no catálogo do nosso fundo documental, que pode ser
consultado a partir de uma ligação existente no blogue Leituras Acordadas.

PROJETO NACIONAL PARA A PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR
Este ano letivo continuamos, no Agrupamento, a apostar na concretização do Projeto Nacional para a Promoção do
Sucesso Escolar, com resultados positivos já reconhecido pela Equipa de Missão PNPSE (http://pnpse.min-educ.pt)
Mantêm-se, por isso, no primeiro ciclo, a Educação Física e o apoio na área da leitura e da escrita, e, em todo o
ensino básico, as coadjuvações e equipas multidisciplinares bem como as tutorias orientadas para a melhoria da
integração escolar de alunos.

ÓRGÃOS PEDAGÓGICOS DE APOIO
No sentido da promoção do sucesso e da melhor integração escolar dos alunos, continuam em funções órgãos de
apoio pedagógico com intervenções específicas em diferentes áreas de atuação. O gabinete disciplinar, que
pretende, com a sua equipa de professores, melhorar as atitudes dos alunos face à escola; o SPO (Serviço de
Psicologia e Orientação), cujo psicólogo está em fase de contratação, que visa o apoio aos alunos na área da
psicologia, tanto na vertente clínica, como na vertente pedagógica, e o gabinete de apoio ao aluno na área da saúde,
com uma enfermeira com trabalho orientado para o apoio aos alunos nas diferentes áreas da saúde, desde a física à
psicológica. Mantemos, também, a parceria com o Projeto SEI Odivelas (projeto para o sucesso educativo e
integração escolar da Câmara Municipal de Odivelas) no combate ao abandono escolar.
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FESTIVAL DA MARMELADA BRANCA E DA DOÇARIA CONVENTUAL TRADICIONAL DO CONCELHO DE
ODIVELAS
Os alunos do 12º T, neste fim de semana, participaram no Festival da marmelada branca e da doçaria
conventual tradicional do concelho de Odivelas, assumindo a responsabilidade pelo stand da Câmara
Municipal, com a divulgação de materiais turísticos do município.

ALGUMAS LIGAÇÕES
Para melhor conhecimento do Agrupamento de Escolas de Caneças, numa lista ainda incompleta:
A página do Agrupamento: http://www.aecanecas.com .
O facebook do Agrupamento: https://pt-pt.facebook.com/aecanecas/, também associado às páginas das
bibliotecas dos Castanheiros e da Secundária.
O CQ CANEÇAS: https://cqepcanecas.wordpress.com.
O blogue da Biblioteca Escolar da Secundária – Leituras Acordadas: http://leiturasacordadas.blogspot.pt .
O blogue da Biblioteca Escolar dos Castanheiros – Bloguinho Saloio: http://bloguinhosaloio.blogspot.pt , que
tem associado o site http://sites.milip.org/biblioteca/ .

A MAIOR LIÇÃO DO MUNDO - Balanço
Como é sabido, na sexta-feira passada, a biblioteca da Secundária foi a base de uma aula aberta orientada pelo
Ministro da Educação, Doutor Tiago Rodrigues, sobre os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável
(2015-2030), definidos pela ONU. A aula foi transmitida em streaming (vídeo difusão) pelos serviços do Ministério e
os que não puderam estar na biblioteca e na escola puderam assistir à aula através do computador. Os nossos
alunos, representantes de todos os ciclos de ensino do Agrupamento, foram os (bons) interlocutores deste projeto
que procura refletir sobre o Mundo que nós somos, e que o somos com os outros. Foi, assim, um passo motivador
para as temáticas da cidadania, essa nossa condição que deve ser cada vez mais consciente e que por isso vai ser
utilizada como assunto central nas aulas da nova disciplina de Cidadania. A UNICEF (http://maiorlicao.unicef.pt/),
parceira com o Ministério da Educação neste projeto, lança um concurso sobre esta temática cujo regulamento pode
ser consultado em http://www.unicef.pt/Regulamento-AMLM.pdf e que pode servir como um estímulo extra para os
trabalhos a desenvolver nas turmas do 7.º ano.

