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SAI ÀS SEGUNDAS

DIA DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Hoje, 16, é o dia da alimentação saudável. Será assinalado, nas escolas do primeiro ciclo e jardins de infância do
Agrupamento, com a confeção de alimentos saudáveis e entoação de canções alusivas à arte de bem comer, pela
nossa saúde. Parece que fazem umas espetadas de fruta excecionais.

EXPANDIR OS LIMITES
Também hoje, às 10h05, no pequeno auditório da Secundária, alunos do curso profissional de técnico de vendas
assistem a uma palestra subordinada ao tema "Expandir os Limites", que será dinamizada pelo diretor da Partilha
Fundamental, empresa que tem a seu cargo o merchandising do Sport Lisboa e Benfica.

LEVANTARMO-NOS CONTRA A POBREZA
Amanhã, dia 17, o assunto é outro. Lembramos a luta (lutamos) pela erradicação da pobreza. Pobreza enquanto
condição de gente privada “de recursos, capacidades, escolhas, segurança e poder necessários para o gozo de um
adequado padrão de vida e outros direitos civis, culturais, económicos, políticos e sociais” (in http://www.eapn.pt/).
Eliminar a pobreza é garantir um mundo melhor e nós, como escola, queremos isso. Associamo-nos à Oikos, dando
publicidade a ações concretas como o uso das pulseiras brancas, que neste dia iremos distribuir na Secundária;
divulgando o manifesto contra a pobreza, e, finalmente, enviando para esta organização fotografias alusivas ao dia
realizadas pelos alunos de Artes do 12.º ano. Fotografias que também publicaremos no nosso blogue e na página do
facebook do agrupamento – talvez façamos pouco, mas todos os poucos podem fazer muito.
CONSELHO PEDAGÓGICO
O Conselho Pedagógico reúne-se quarta-feira, 18.
OS LIVROS DA BIBLIOTECA
Concluímos esta semana as apresentações da biblioteca da Secundária às turmas do 8.º e do 10.º. Do conjunto da
informação prestada, não queremos deixar de lembrar a possibilidade de se conhecer o nosso fundo documental
através do catálogo online que se pode aceder a partir do blogue http://leiturasacordadas.blogspot.pt/. Lembramos,
por exemplo, que, na biblioteca, pode ser requisitada e lida a maior parte dos livros do projeto de leitura propostos
no programa de Português do secundário (só nos faltam sete obras). Para saber, a partir do catálogo, quais as obras
presentes no fundo, basta clicar em Assuntos e escrever Projeto de leitura.
PERGUNTEM A SARAH GROSS
Teremos, em novembro, na Secundária, a presença do escritor João Pinto Coelho, autor da obra Perguntem a Sarah
Gross. Em parceria com a disciplina de História, a biblioteca convidou os alunos desta disciplina do 12.º ano para
prepararem a sessão, a partir da leitura do livro, uma vez que a obra aborda, também, a questão do holocausto,
assunto que faz parte do seu programa de estudos. Para já, estamos na fase da leitura. O livro está à venda na
biblioteca com um bom desconto.
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CENTRO QUALIFICA CANEÇAS
As inscrições no Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Caneças (CQ) podem ser efetuadas ao longo de todo
o ano letivo.
O CQ Caneças continua a realizar formação (Processo de Reconhecimento Validação e Certificação de Competências)
na Escola Secundária de Caneças e na Autoridade Tributária (Lisboa-Amoreiras).
Tem início hoje um curso de inglês (formação modular de 50 horas). Esta formação é realizada em regime pós-laboral
e destina-se a alunos maiores de 18 anos e com habilitação mínima de 9.º ano. As inscrições decorrem ao longo do
ano letivo e devem ser efetuadas no CQ Caneças, prevendo-se a abertura de mais 5 cursos de Inglês.
Na semana passada iniciou a sua formação, em regime pós-laboral, uma turma EFA de Dupla Certificação de
Restaurante/Bar. A conclusão deste curso atribui certificação escolar e profissional. Ainda existem algumas vagas
nesta turma.
Estão abertas inscrições para formação modular (50 horas) de TIC – Word. Esta formação destina-se a alunos maiores
de 18 anos e com habilitação mínima de 6.º ano ou 9.º ano.
Estão também abertas inscrições para formação modular (50 horas) de Alemão e Noções Básicas de Cozinha.
Relembra-se que os alunos maiores de 18 anos que pretendam frequentar o Ensino Recorrente por Módulos
Capitalizáveis devem efetuar a sua matrícula até ao dia 31 de janeiro – a estrutura curricular do Ensino Recorrente é
idêntica à do ensino diurno (equivalência às disciplinas concluídas no ensino diurno).
Poderão encontrar informações diversas sobre o funcionamento do Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de
Caneças em https://www.facebook.com/cno.canecas e https://cqepcanecas.wordpress.com/.

A TERRA TREMEU ÀS 10H13
Felizmente, foi a fingir. Mas precisamos de estar preparados porque os sismos existem mesmo. Desta vez, no
passado dia 13, nas escolas do agrupamento, cumprimos (todos os que estávamos nas escolas) os três gestos
BAIXAR, PROTEGER, AGUARDAR que devemos aprender a executar quando um sismo ocorre. (ver informação
complementar em http://www.aterratreme.pt).
METEOROLOGIAS
Parece que esta vai ser uma semana de chuva. Nada de dizer mal, para ela não se ir logo embora, que bem precisa é.

