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SAI ÀS SEGUNDAS

REUNIÃO DOS DIRETORES DE TURMA COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO
Começam hoje (e prolongam-se por esta semana) as reuniões dos diretores de turma com os encarregados de
educação do 2º e do 3º ciclo do ensino básico, nos Castanheiros e na Secundária, para os informar sobre aspetos
relevantes relacionados com a dinâmica do Agrupamento, incluindo a assiduidade e avaliação, mas também para se
proceder à eleição dos respetivos representantes.
Aproveitamos para pedir aos diretores de turma que procedam à listagem dos encarregados de educação
interessados em receber o Em Progresso e que nos façam chegar os respetivos endereços eletrónicos.

GABINETE DE SAÚDE
O Agrupamento de Escolas de Caneças, no presente ano letivo, continuará a contar com a intervenção das
enfermeiras de saúde escolar no Jardim de Infância e nos demais níveis de ensino. As enfermeiras pertencem à
Unidade de Cuidados na Comunidade de Odivelas "Saúde a seu lado", do ACES Loures/Odivelas e contribuem para a
implementação do Programa Nacional de Saúde Escolar da DGS na escola, em estreita colaboração com a
coordenadora do PES e restantes elementos da equipa de saúde escolar. São também o elo de ligação privilegiado
entre os profissionais da escola, família, comunidade e restantes prestadores dos cuidados de saúde. Informa-se
ainda que o Gabinete de Atendimento ao Aluno retomará o funcionamento, a partir de outubro, às quartas-feiras,
durante o turno da manhã.

DESPORTO ESCOLAR
Já começaram os treinos em todas as modalidades do Desporto Escolar oferecidas pelo Agrupamento. Reforçamos a
importância da participação nas atividades desportivas pelo contributo que têm para o desenvolvimento global dos
alunos. Para além disso, é uma excelente oportunidade para participar em atividades de elevada qualidade e elevado
nível de exigência e competição, muitas vezes ao nível dos desportos federados, oportunidade nem sempre acessível
fora do espaço escolar.

QUALIFICA CANEÇAS
As atividades letivas no CQ CANEÇAS (Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas De Caneças) começaram na
quarta-feira passada. Mais informações sobre as ofertas desta modalidade de ensino, essencialmente dirigida a
adultos, mas também a jovens com mais de dezoito anos que ainda não concluíram a escolaridade obrigatória e que
não se encontram a frequentar outras modalidades de educação ou de formação, podem ser consultadas em
https://cqepcanecas.wordpress.com.
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ATIVIDADES NO PRIMEIRO CICLO
Nas escolas do 1º ciclo com jardim de infância decorrem diferentes atividades destinadas aos respetivos alunos.
As AAAF (Atividade de Animação e Apoio à Família) são atividades complementares ao currículo que decorrem entre
as 7h30 e as 9h00 e a partir das 15h00. Resultam de um acordo tripartido entre a Câmara Municipal, a Associação de
Pais e o Agrupamento e destinam-se aos jardins de infância.
As CAF (Componente de Apoio à Família) incluem atividades de ocupação dos tempos livre que funcionam entre as
7h30 e as 9h00 e a partir das 17h00, incluindo atividades lúdicas e de apoio ao estudo. Resultam de um acordo
bipartido entre o Agrupamento e a Associação de Pais com cedência do espaço escolar pela Câmara Municipal e
destinam-se aos alunos do 1º ciclo.
As AEC (Atividade de Enriquecimento Curricular) são oferecidas pelo Agrupamento, funcionam durante o horário
curricular e destinam-se aos alunos do 1º ciclo. Nas Escolas Vieira Caldas e Artur Alves Cardoso, incluem “Expressão,
Harmonia e Movimento”, “Expressão, Comédia e Encenação” e “Atividades Socioculturais”, estas com jogos
tradicionais e atividades relacionadas com o meio envolvente. Nas Escolas Cesário Verde e Professora Maria Costa
incluem as referidas “Expressões” e “Atividades Físicas e Movimento”.

CURIOSIDADES CIENTÍFICAS
O primeiro Curiosidades Científicas do ano do Grupo de Física e Química, relativo ao mês de setembro, explica como
os cientistas, pretendendo combater as alterações climáticas, se propõem a modificar nuvens para arrefecer o
Planeta. A ideia fundamental passa pela criação de nuvens de outro tipo que «com outra espessura e eventualmente
mais baixas, descem um pouco. Serão cirros modificados pela ação humana.» Trata-se de propostas prometedoras,
mas que ainda suscitam preocupações. «É como os medicamentos. É preciso avaliar a relação do benefício de um
remédio e os seus efeitos secundários.»

DIA EUROPEU DAS LÍNGUAS
Continuam em exposição na biblioteca da Secundária os trabalhos alusivos ao Dia Europeu das Línguas que se
comemorou no dia 26 de setembro e não no dia 27 como por lapso referimos.

BIBLIOTECA DA SECUNDÁRIA
Continuam as apresentações da biblioteca da Secundária às turmas do 8.º e do 10.º ano. Com esta atividade
procuramos não só apresentar o espaço da biblioteca e dos seus múltiplos serviços, mas também dar a conhecer o
catálogo do nosso fundo documental que pode ser consultado a partir do blogue Leituras Acordadas.

5 de Outubro
Na próxima quinta-feira, comemoramos o centésimo sétimo aniversário da implantação da República. Feriado
nacional, que não se descanse sem saber porquê. Uma oportunidade para rever este assunto pode ser encontrada
em http://ensina.rtp.pt/artigo/5-de-outubro-1910/.

