Em Progresso 09

ANO 15

Informação de projetos e atividades do Agrupamento de Escolas de Caneças
(responsabilidade: equipa Biblioteca Escolar da ESC)
emprogresso@aecanecas.com
13-11-2017

SAI ÀS SEGUNDAS

SEMANA DA FILOSOFIA
Esta é a semana da Filosofia. Na biblioteca da Secundária, ensaiam-se, em diferentes espaços e por diferentes
modos, caminhos do conhecimento: a alegoria da caverna em instalação, trabalhos de alunos, filmes e uma
exposição que procura mostrar a relação entre as diversas ciências e a Filosofia podem ser vistas a partir de dia 14.

LITERACIA 3Di NOS CASTANHEIROS
A Escola dos Castanheiros aderiu à iniciativa Literacia 3Di da Porto Editora. A iniciativa consiste num desafio
nacional dirigido aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico de todo o país, envolvendo os respetivos
professores e estabelecimentos de ensino. Na semana passada, foram avaliadas as competências dos alunos do 5º
ano em Matemática e dos alunos do 6º ano em ciência. Nesta semana serão avaliadas as competências dos alunos
do 7º ano em leitura.
VITRINISMO, NAS VENDAS
Hoje, às 9h30, os alunos do curso profissional de técnico de vendas participam num workshop sobre vitrinismo
dinamizado por um vitrinista do SLB, com vista à preparação para a dinamização de montras/vitrinas que dinamizem
os espaços comerciais, tornando-os mais apelativos para os consumidores.
MAGUSTOS
O São Martinho foi no sábado passado, mas temos magusto na Secundária hoje à noite, a partir das 20h00, no
âmbito da formação vivenciada dos cursos EFA: são as castanhefas, onde, com o suporte físico dado pelas castanhas
assadas e outros comeres magustais, os participantes são convidados a lembrar provérbios, dizer quadras, evocar
lendas.
500 ANOS DE INFERNO
Comemora-se este ano o quinto centenário da representação da Barca do Inferno de Gil Vicente, texto que os
nossos alunos do 9.º ano estão presentemente a estudar. Uma leitura do auto enquanto espetáculo de teatro será
apresentada ao 9.º B e a mais interessados no pequeno auditório, terça-feira, dia 14, às 8h15, numa sessão conjunta
da biblioteca e da disciplina de Português.
POR BELÉM E CAXIAS, A PROPÓSITO DOS DESCOBRIMENTOS
Os alunos do 8º ano, nos dias 14 e 17, no âmbito da disciplina de História, deslocam-se a Belém e a Caxias para
conhecerem o Museu de Marinha e o Forte de S. Bruno com o objetivo de aprofundarem os conhecimentos sobre
os Descobrimentos.

HORA DO CONTO
No dia 15, os alunos do 2º A da EB Artur Alves Cardoso visitam o polo de Caneças da Biblioteca D. Dinis em Caneças.
Dia 17, serão os alunos do 1.º A da EB Francisco Vieira Caldas que terão a sua hora do conto no mesmo local.
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ESTA SEMANA, NA CESÁRIO VERDE
No dia 15 será dinamizada a sessão de Promoção de Saúde do Corpo e Mente, no âmbito da Saúde Escolar, para as
turmas CV4A e CV4B.
No âmbito do projeto “KidFun – Educação para Valores” da Fundação Benfica, as oito turmas do 1º ciclo irão
desenvolver atividades desportivas nos dias 16 e 17, a realizar no ginásio da escola. O projeto KidFun tem como
principal objetivo apoiar a escola e a família na Educação das Crianças ao nível do Saber Ser. Recorre a metodologias
ativas e inovadoras, capitalizando a atratividade da marca Benfica e dos seus símbolos, motivando assim as crianças
à exploração e aprofundamento da aprendizagem dos valores fundamentais como o Respeito, Responsabilidade,
Verdade, Humildade, Superação, entre outros.
DIA DO ATLETISMO, NO DIA 17 DE NOVEMBRO
O departamento de Educação Física manteve a tradição de comemorar o Dia do Atletismo com o Dia do Não
Fumador. Assim, no dia 17, vamos ter torneios de várias modalidades, tais como corta-mato, salto em altura,
estafetas e provas de velocidade. A participação é voluntária e os interessados poderão saber mais pormenores e
inscrever-se junto dos professores de Educação Física. O atletismo e toda a prática desportiva são uma boa resposta
ao tabaco e um bom momento para nos associarmos à campanha não fiques preso a este vício promovida pela
Direção-Geral de Educação, em associação com a Fundação Portuguesa de Cardiologia.
XIX ANIVERSÁRIO DO CONCELHO DE ODIVELAS
Nos próximos sábado e domingo, no âmbito da disciplina de Técnicas de Comunicação em Acolhimento Turístico e
da Formação em Contexto de Trabalho, os alunos do 11º T, do curso profissional de técnico de turismo, vão
colaborar com a Gabinete de Protocolo e Comunicação da Câmara Municipal de Odivelas na organização da
cerimónia do XIX aniversário do concelho, a decorrer no Pavilhão Multiusos de Odivelas.
CURSOS PROFISSIONAIS: RECUPERAÇÃO DE MÓDULOS EM ATRASO
Continuam, esta semana, as provas de recuperação de módulos dos cursos profissionais.

PERGUNTEM A SARAH GROSS
É já na próxima segunda-feira, dia 20, às 10h05 que recebemos, na Secundária, João Pinto Coelho (Prémio Leya
2017), que nos falará do seu primeiro livro Perguntem a Sarah Gross. Livro que temos vindo a divulgar ao longo
destas semanas. Além dos alunos de História do 12.º ano, a sessão, no Pequeno Auditório, está aberta a todos os
interessados no limite dos lugares disponíveis. O livro Perguntem a Sarah Gross está à venda na biblioteca da
Secundária com um bom desconto.

GRANDES LIVROS NA BIBLIOTECA
Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, é um livro da primeira metade do século XVI italiano. Leitura de reis, Luís XIV
organizou uma grande festa em Versalhes, que tinha como tema este poema épico, por onde passam histórias de
amor entre cavaleiros e damas e de guerra entre os exércitos mouros e os cristãos de Carlos Magno. Leitura de
poetas, inspira Os Lusíadas de Camões, não só no processo construtivo como também no uso de expressões
literárias: «talvez que, como o rosto é diferido,/ o possa ser também o engenho e a arte» (Canto 6, est. 53). O
exemplar da nossa biblioteca é uma tradução do italiano de Margarida Periquito, editada pela Cavalo de Ferro, e
começa assim: «Damas, cavaleiros, armas e amores/ cortesias e audazes feitos canto,/ do tempo em que o mar
Mouros vingadores / passaram, para França molestar tanto, /[…]».

