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SAI ÀS SEGUNDAS

REUNIÕES COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO
Continuamos os encontros dos diretores de turma com os encarregados de educação, desta vez com os dos alunos
das turmas do ensino secundário, para, de entre outros assuntos, os encarregados de educação escolherem os seus
representantes de turma. Nunca é demais repetir: a presença dos Pais e Encarregados de Educação nas reuniões (e
com essa presença, a perceção de que caminhamos todos no mesmo sentido – o da formação dos nossos alunos),
permite aumentar os níveis de empenho e de sucesso.

QUALIFICA CANEÇAS: ENSINO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS
Os alunos com matrícula no Ensino Recorrente por Módulos Capitalizáveis estão convocados para uma reunião a
realizar hoje, dia 9, pelas 19 horas, para se dar início às atividades desta modalidade de ensino a funcionar à noite, em
regime não presencial.
No CQ CANEÇAS, para além desta modalidade de ensino, destinada a alunos com alguma(s) disciplina(s) em atraso de
um curso científico-humanístico do ensino diurno e que pretendem concluir o 12º ano, também funcionam os cursos
EFA (Cursos de educação e formação de adultos) de nível secundário - EFA A para alunos com o 9º ano, EFA B para
alunos com o 10º ano (até duas disciplinas em atraso do 10º ano) e EFA C para alunos com o 11º ano (até duas
disciplinas em atraso do 10º ano).
Quem tem até 6 disciplinas em atraso de um curso de nível secundário já extinto, também pode concluir o 12º ano
realizando 50 horas de formação por cada disciplina em atraso.
Para além destas três formas de conclusão do ensino secundário, também vão ser ministrados, como já referimos num
anterior Em Progresso, os cursos EFA do ensino básico, o sistema RVCC (Reconhecimento, validação e certificação de
competências) e a formação modular em línguas estrangeiras e informática.

TREINOS NO DESPORTO ESCOLAR
Como noticiámos no Em Progresso, estão a começar os treinos das diferentes modalidades do Desporto Escolar –
ténis de mesa, danças urbanas, futsal, ténis, voleibol, escalada, multiatividades, desportos gímnicos e basquetebol.
Para começar, basta escolher uma modalidade e proceder à respetiva inscrição. Depois, a assiduidade e o empenho
são fundamentais, como é próprio dos bons atletas. Para ver se conseguimos os bons resultados e prémios a que nos
habituaram nos últimos anos. A seguir, publicamos os horários das diferentes modalidades de acordo com os
escalões etários que, este ano, se dividem em Infantis A, alunos nascidos em 2008/2007, infantis B, nascidos em
2006/2005, iniciados, nascidos em 2004/ 2003 e juvenis, nascidos entre 2000 e 2002.

HORÁRIOS DO DESPORTO ESCOLAR
Multiatividades, às terças das 17h às 18h40 e às sextas, das 13h30 às 15h; ténis, às quartas e sextas, das 13h30 às
15h; danças urbanas, na EB dos Castanheiros, às segundas, das 14h20 às 15h e das 17h às 18h; escalada, às terças
das 17h às 18h40 e às sextas, das 13h30 às 15h; basquetebol, às terças e quintas, das 17h às 18h30; voleibol
feminino (iniciadas e juvenis), de segunda a quinta, das 13h20 às 15h, voleibol masculino, juvenis, quintas, das
13h20 às 15h; voleibol feminino e masculino (infantis), às segundas, das 17h às 18h40 e às terças e quartas, das
12h30 às 13h20; futsal masculino, iniciados, às terças e quintas, das 17h10 às 18h40 e juvenis, segundas e quartas,
das 18h40 às 20h00; futsal masculino (infantis B), na EB dos Castanheiros, terças e quintas, das 13h30 às 15h00;
desportos gímnicos, na EB dos Castanheiros, segundas, das 16h às 18h e sextas das 10h às 11h35; ténis de mesa, na
Secundária, sala A.0.04, às terças, das 10h às 11h30 e às quintas, das 13h30 às 15h.
Os horários dos treinos estão afixados no pavilhão e junto ao bar dos alunos.
Outras informações poderão ser obtidas junto dos professores de Educação Física.
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PARLAMENTO DOS JOVENS 2017/2018: IGUALDADE DE GÉNERO
O programa Parlamento dos Jovens, iniciativa da Assembleia da República destinada aos alunos do ensino básico e
secundário, tem este ano como tema a igualdade de género. Um projeto de aprendizagens de cidadania e de
participação política a que podemos aderir como escola. Toda a informação em http://www.jovens.parlamento.pt/ .
NAS BIBLIOTECAS
Este é o mês internacional das bibliotecas escolares. A International Association of School Librarianship, para 2017,
propôs o tema Ligando comunidades e culturas, convidando todas as bibliotecas a desenvolver criativamente o tema.
Mas outubro é também o mês das apresentações das bibliotecas aos novos alunos. Na Secundária continuam as
apresentações aos alunos do 8.º e do 10.º ano.

DIA MUNDIAL PARA A ERRADICAÇÂO DA POBREZA
Ainda há alguns dias atrás, na maior lição do Mundo, que, em Portugal, teve a sua sede na nossa biblioteca da
Secundária, o Ministro da Educação alertava para como a pobreza pode condicionar o cumprimento do quarto
objetivo de desenvolvimento sustentável, que propõe a generalização de uma educação de qualidade em todo o
Mundo. Por isso, para cumprir este quarto objetivo, é necessário erradicar (eliminar, para usar um sinónimo mais
comum) a pobreza – o primeiro dos objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pela ONU. Temos sido
parceiros da OIKOS nesta missão de alerta, que, na próxima semana, 17, tem o seu dia. Lutar pelo fim da pobreza
também tem momentos simbólicos, por exemplo, usar uma pulseira branca, que, nesse dia procuraremos distribuir,
ou encontrar outros meios que assinalem esta data, enviando posteriormente para OIKOS imagens das atividades
realizadas.
Ver exemplos de iniciativas anteriores em https://www.facebook.com/hashtag/comecaemti?fref=ts.

RECICLAR EM ODIVELAS
Esta semana, no concelho de Odivelas, reciclam-se embalagens no dia 12, devendo os munícipes colocar os
respectivos contentores no exterior. A recolha seletiva de embalagens e de papel será às quintas-feiras, em dias
alternados.

