Em Progresso 27

ANO 15

Informação de projetos e atividades do Agrupamento de Escolas de Caneças
(responsabilidade: equipa Biblioteca Escolar da ESC)
emprogresso@aecanecas.com
30-04-2018

SAI ÀS SEGUNDAS

PROVAS DE AFERIÇÃO
Começam no dia 2 de maio e decorrem até 10, as provas de aferição das Expressões Artísticas e Expressões FisicoMotoras do 2º ano do ensino básico. Seguir-se-ão, a partir do dia 21 de maio, as provas das mesmas áreas de
expressão, mas do 5º e do 8º ano.

SEMANA DA SAÚDE
Começa hoje, na Secundária, a Semana da Saúde.
Abre com a exposição dos trabalhos dos alunos sobre Respeito e Responsabilidade e sobre Dieta Mediterrânica e
uma roda dos alimentos gigante, realizadas por alunos da Secundária e dos Castanheiros, com a colaboração de
professores das Artes Visuais e do Projeto Eco-Escolas.
Em simultâneo, inicia-se o projeto "Eu e a Noite", dinamizado pela enfermeira escolar e pela PSP Escola Segura, para
os alunos do 12º ano, tendo como objetivo a prevenção do consumo de álcool, drogas e doenças sexualmente
transmissíveis.
Também hoje, no intervalo das 10h05, serão apresentadas duas coreografias pelo Grupo de Dança dos
Castanheiros.
Ao longo da semana, os alunos do 10º ano apresentarão as suas mensagens sobre estratégias para prevenir o stress
escolar e profissional, num placard organizado com a colaboração de alunos da Educação Especial, placard esse que
estará aberto à participação da comunidade.
Na Biblioteca Escolar estará em exposição uma proposta de alguns dos livros com saúde, que fazem parte do seu
fundo documental.
Em data a anunciar oportunamente, as alunas do 12º AI apresentarão uma peça sobre Alimentação Saudável,
seguida de uma dança rap por um grupo de alunos dos Castanheiros. A peça está a ser preparada na disciplina de
Expressão Dramática, com a colaboração do Projeto Eco-Escolas.
Está prevista, também, uma simulação de acidente organizada pelos Bombeiros Voluntários de Caneças.

A MAIOR LIÇÃO DO MUNDO – ROTA ECO
Hoje à tarde, pelas 16h15, será recebido, na Secundária, das mãos de alunos e professores dos Castanheiros, o Livro
“A Maior Lição do Mundo Continua – Rota Eco”.
Chegados à última etapa da Rota, que está a unir todas as escolas do Agrupamento, será a vez de a Secundária
deixar a sua marca emitindo uma mensagem no que respeita às inquietações ambientais e a sugestões para nos
tornarmos cada vez mais “Eco”.
Para isso, cada turma será convidada, até 1 de junho, a escrever uma página do Livro.

PASSAPORTE DO DIA DA CRIANÇA NA EB ARTUR ALVES CARDOSO
No dia 1 de maio, Dia do Trabalhador e, por isso mesmo, feriado nacional, a Associação de Pais e elementos da
AAAF (Atividades de Animação e Apoio à Família) e CAF (Componente de Apoio à Família) vão dinamizar múltiplos
ateliês destinados aos encarregados de educação e alunos da Escola Básica Artur Alves Cardoso, para que cada um
conquiste o passaporte do Dia da Criança, no dia 1 de Junho.
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EXPOSIÇÕES NOS CASTANHEIROS
Hoje, e até dia 11 de maio, inaugura-se, na Biblioteca dos Castanheiros, a exposição SOS Azulejos. Também hoje é o
último dia para visitar uma exposição de trabalhos do 6º ano sobre o 25 de Abril.

TÉCNICOS DE AUXILIAR DE SAÚDE EM FORMAÇÃO
Começa no dia 2 de maio a formação em contexto de trabalho dos alunos do curso de auxiliar de saúde. Trata-se de
um estágio de observação das diferentes atividades da prática clínica e vai decorrer durante todo o mês no Hospital
Beatriz Ângelo, em Loures.

TORNEIO DE BOLA AO FUNDO
No dia 3, os professores de Educação Física da EB dos Castanheiros dinamizam o torneio Bola ao Fundo, com
competições entre as turmas do 5º ano, visando a formação cultural, cívica e desportiva dos alunos.

DESPORTO ESCOLAR
Os juvenis masculinos de voleibol foram os campeões locais, ao conquistarem o 1º lugar, da LOVFX (Zona de Loures
Odivelas e Vila Franca de Xira do Desporto Escolar). Segue-se a fase regional, que decorrerá em Torres Vedras.
Entretanto, continuam, no dia 2 de maio, as competições a nível local, com a equipa de futsal masculinos infantis B
a deslocar-se à Póvoa de Santo Adrião, a de voleibol iniciados femininos a Santo António dos Cavaleiros e a de
basquetebol iniciados femininos a Vila Franca de Xira.

SEMANA DAS LÍNGUAS: RESULTADOS
Apresentamos os vencedores da Semana das Línguas.
No Concurso de Ortografia de Inglês, os vencedores foram Diogo Carvalho, do 8º H, Simão Gomes, do 9º G, Diogo
Ventura, do 10ºLH3, e Sílvia Policarpo, do 11º LH1. Em Espanhol, os vencedores foram Diogo Ventura, do 10º LH3 e
Raquel Rodrigues do 11º CT2.
No Jogo do Conhecimento, os vencedores foram Cristina Marques, do 10º CT4, em Espanhol, João Patrício, do 7º F,
em Francês, e Carolina Trindade, do 8º E, em Inglês.

VOZ DOS ALUNOS DO SECUNDÁRIO
No dia 26, com a presença das dras. Susana Santos e Célia Croca, vereadoras da educação, respetivamente, da
Câmara de Odivelas e da União das Freguesias de Ramada e de Caneças e da professora Luísa Ucha, assessora do
Secretário de Estado da Educação, os professores da Secundária, presentes no auditório, ouviram as reflexões e
propostas dos alunos expostas pelas alunas Alice Neves, Ana Oliveira, Inês Coelho, Jéssica Marquito, Leonor
Carrilho, Mafalda Cabanas e Raquel Sobral e pelo aluno Vítor Martins. As ideias apresentadas vão, pela sua
qualidade e pertinência, fazer parte da reflexão que os professores e os órgãos da escola realizarão para criarmos
uma escola melhor.

1.º DE MAIO
Houve gente que morreu neste dia e por este dia: o 1 de maio, Dia do Trabalhador, teve a sua origem no protesto
operário por melhores condições de trabalho (nomeadamente, pela semana das 8 horas de trabalho) que ocorreu
no primeiro de maio de 1886, em Chicago, nos Estados Unidos. Perante a repressão que se abateu sobre os
trabalhadores nesse dia, a sua resistência ao desatino capitalista é exemplo que hoje comemoramos.

