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SAI ÀS SEGUNDAS

DESPORTO ESCOLAR: ESTAMOS NOS NACIONAIS DE VOLEIBOL
Os juvenis masculinos de voleibol do Agrupamento de Escolas de Caneças foram apurados para a fase nacional,
depois de terem conquistado o primeiro lugar da fase regional. Vão agora, nos dias 2 e 3 de março, em Torres
Vedras, disputar o apuramento para o campeonato mundial de voleibol escolar a realizar na República Checa,
competindo com as outras melhores equipas nacionais, representantes das diferentes regiões do país.

INSPIRING THE FUTURE
No próximo dia 5, teremos, mais uma vez, na Secundária, o dia do acesso ao ensino superior, para o qual contamos
com a Associação Inspirar o Futuro, que apresentará no Grande Auditório, às 8h15, uma sessão para o 12º ano.
Seguem-se, às 10h05 e às 11h50, também para o 12º ano, sessões com instituições do ensino superior, organizadas
por áreas científicas e/ou tecnológicas, a divulgarem as respetivas ofertas formativas e, em simultâneo, workshops
de desenvolvimento de competências. Para as turmas do 10º e do 11º ano estão previstas visitas, ao longo da
manhã, à Feira das Universidades, onde se apresentam stands de diferentes instituições do ensino superior.

EXAMES E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
A propósito, porque o tempo de tomar decisões importantes para o futuro se aproxima, a direção do Agrupamento
vai visitar todas as turmas do 11º e do 12º ano, ao longo destas duas semanas, para esclarecer e tirar dúvidas sobre
as condições e regras relacionadas com as provas nacionais e o acesso ao ensino superior.
Também há informação disponível na página do Agrupamento: http://www.aecanecas.com/exames-e-provas.html.
FAÇA LÁ UM POEMA /O MEU POEMA
Os alunos do 7º ano da Escola Básica dos Castanheiros têm estado a criar poemas que irão submeter ao concurso
"Faça lá um poema" até hoje, dia 26. Mas, como, neste seu novo formato, a proposta do Plano Nacional de Leitura
deixou de envolver todos os ciclos e escolas, convidamos os alunos de todas as escolas do Agrupamento a
participarem no concurso O meu poema, que distinguirá um poema por ciclo. Os poemas devem ser entregues, até
dia 9 de março, nas bibliotecas ou aos professores das turmas, numa folha A4 com a indicação do nome e turma. No
dia 16, os vencedores, além de receberem um prémio, serão convidados a ler os seus poemas na festa da leitura
Ouvir-te Ler.

LITERACIA DA INFORMAÇÃO – OFFICE 365 E PORDATA
Na biblioteca da Secundária, continuamos com a formação Pordata, na terça-feira, dia 25, às 10h05, com o 10.º LH3
e o 10º SE1. Segue-se, no mesmo dia às 11h50, a formação Office 365, com o 10º LH1.

NA FRANCISCO VIEIRA CALDAS
- A Fundação Benfica, virá à Francisco Vieira Caldas, no dia 28, apresentar alguns desportos aos alunos, inseridos no
projeto de promoção dos valores e do respeito.
- O 2.º A (no dia 1 de março, às 10h30) e o 4.º A (no dia 2, às 10h30) irão ao polo da Biblioteca D. Dinis em Caneças
para um encontro com a autora Cláudia Pinto Praça, que apresentará o livro A tartaruga muito apressada.
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OUVIR-TE LER NA SECUNDÁRIA
No dia 28, às 10h05, iniciamos, na Secundária, o concurso Ouvir-te Ler, com o apuramento dos representantes do
11.º ano. A final deste concurso de leitura expressiva de todos os ciclos do agrupamento realiza-se no próximo dia
16 de março.

SEGUNDA FASE DO CONCURSO LITERACIA 3Di
No dia 28, os alunos apurados para a segunda fase do concurso Literacia 3Di (Diana Tavares, do 5º D – Matemática;
Eduardo Pereira, do 6º F – Ciências; João Patrício, do 7º F – Leitura, e João Almeida, do 8º F – Inglês) irão deslocar-se
à Escola Secundária D. Pedro V, em Lisboa, para representar o Agrupamento na fase distrital.

BD NOS CASTANHEIROS
De 1 a 15 de Março estará patente uma exposição de banda desenhada na biblioteca dos Castanheiros, com o título
“A imaginação de uma história – narrativa – transposta para registo gráfico em BD” .

FORMAÇÃO EM CONTEXTO PROFISSIONAL – CURSO TURISMO
No dia 2 de março, os alunos do 10.º T e do 11.º T continuam a formação em contexto profissional na cidade de
Lisboa. Os do 10.º ano com a identificação de diferentes pontos de interesse turístico (desde a Avenida da
Liberdade até ao Terreiro do Paço) e entrada no Lisboa Story Centre. Os do 11º ano com o reconhecimento do
roteiro queirosiano. No final do dia, vão todos à BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa), no Parque das Nações.

FORMAÇÃO EM CONTEXTO PROFISSIONAL – CURSO DE VENDAS
Os alunos do curso de vendas vão vender os produtos do SLB no dia 3 de março, no Estádio da Luz, para
desenvolverem as suas competências relacionadas com merchandising e atendimento ao público.

NOTÍCIADS DO PES
No âmbito do Projeto de Promoção e Educação para a Saúde, os Bombeiros Voluntários de Caneças encontram-se a
fazer sessões de Suporte Básico de Vida para todas as turmas do 9º ano e 11º AI, até ao final do mês de março.
No passado dia 18, as técnicas da Liga Portuguesa contra o Cancro realizaram uma sessão sobre o cancro do colo do
útero (HPV) para as turmas do 10.º AS e 9.º E. Haverá uma segunda sessão sobre o mesmo tema, no dia 23 de
março, para o 9.º F e 9º G.

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
Realizada a fase de escolas do Concurso Nacional de Leitura, os vencedores apurados para a fase concelhia como
representantes da nossa escola são Diogo Santos, do 9.º B, e Bruna Pinto, do 10.º CT2. Parabéns aos vencedores e a
todos os que participaram neste concurso.

CONCURSO INÊS DE CASTRO
O Concurso Inês de Castro, promovido pelo Plano Nacional de Leitura, recolhe da história de D. Pedro e D. Inês a sua
temática base, sendo a 10.ª edição dedicada a uma das suas dimensões: o AMOR e DESAMOR. O Concurso dirige-se
aos alunos do 3º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário que se façam conhecedores da história da relação
entre D. Pedro e D. Inês de Castro e realizem, a partir do mapeamento de lugares históricos e geográficos bem
como dos seus contextos sociais, políticos, económicos, literários e afetivos, um trabalho performativo direta ou
indiretamente relacionado com os amores de Pedro e Inês. Regulamento disponível em sitio web PNL2027.

