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SAI ÀS SEGUNDAS

COMEÇAMOS
O Agrupamento é constituído pela Escola Secundária, pela Escola Básica dos Castanheiros e por quatro escolas básicas
com pré-escolar e primeiro ciclo – as escolas Francisco Vieira Caldas, Cesário Verde, Artur Alves Cardoso e Maria Costa.
Somos oito turmas de pré-escolar – jardim-de-infância (três na EB Artur Alves Cardoso, duas na EB Vieira Caldas e na
EB Cesário Verde, uma na EB Maria Costa); no primeiro ciclo, somos oito turmas na EB Cesário Verde e cinco turmas
nas EB Vieira Caldas, Artur Alves Cardoso e Maria Costa.
Na Escola dos Castanheiros, somos sete turmas no 5.º, no 6.º e no 7.º ano.
Na Secundária, somos oito turmas no oitavo e sete no nono ano, uma das quais de percurso curricular alternativo; no
10.º ano, somos dez turmas (quatro de Ciências e Tecnologias, três de Línguas e Humanidades, duas de Ciências
Socioeconómicas e uma de Artes Visuais); no 11.º, somos dez turmas (quatro de Ciências e Tecnologias e de Línguas e
Humanidades, uma de Ciências Socioeconómicas e outra de Artes Visuais); no 12.º, somos oito turmas (três de Ciências
e Tecnologias, três de Línguas e Humanidades, uma de Ciências Socioeconómicas e outra de Artes Visuais).
Somos também cursos profissionais: uma turma por ano de escolaridade dos cursos profissionais de Técnico de Apoio
à Infância, de Técnico de Turismo, de Técnico de Vendas e de Técnico Auxiliar de Saúde (no caso da Saúde, só para o
ano é que chegam ao 12.ºano).
No CQ CANEÇAS (Centro Qualifica Caneças), as atividades letivas estão prestes a começar. No próximo número,
explicitaremos a respetiva oferta curricular que, de qualquer modo, pode ser consultada em
https://cqepcanecas.wordpress.com/a-oferta-educativa/.
SEMESTRES
As escolas do concelho de Odivelas vão experimentar um novo calendário que, pensamos, mais ajustado ao ensino. Na
argumentação da proposta refere-se a procura de «reforçar o contributo da avaliação contínua na gestão do processo
de aprendizagem atenuando a desvalorização do trabalho desenvolvido no terceiro período letivo, devido à sua curta
duração e à eventual ponderação reduzida que este representa no processo avaliativo».
Teremos os mesmos dias de aulas que os que estão previstos no calendário oficial, mas não há total correspondência
com outras escolas no que respeita às pausas letivas – o calendário está disponível em http://www.aecanecas.com/.
Sublinhamos que, com este calendário, aumentam de importância, para professores e encarregados de educação, as
reuniões intercalares que vão ocorrer ao longo do ano e cujas informações devem ser muito consideradas pelos
encarregados de educação.
VAMOS LÁ COMER BEM
A ideia é a de que comer em dieta mediterrânica é mais saudável que as pastilhas de obesidade que o fast-food
oferece. Procuramos, no refeitório, oferecer aos nossos alunos refeições mais saudáveis e contamos com os Pais e
encarregados de educação nesta luta pela saúde.
Todas as ementas da Secundária e dos Castanheiros, até ao final de dezembro, podem ser consultadas na página do
Agrupamento em http://www.aecanecas.com/images/2018_2019/ementas_2018_2019_1periodo.pdf.
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CASTANHEIROS EM OBRAS
A nova EB Francisco Vieira Caldas está a ser construída no espaço da EB dos Castanheiros – cujos edifícios também
estão a ser objeto de reabilitação. As obras, iniciativa da Câmara Municipal, vão prolongar-se por este ano letivo.

DAR E RECEBER – BANCO DE MANUAIS.
Está a decorrer em bom ritmo a troca de manuais entre alunos do 3.º ciclo e do secundário. A ideia é a de que os
alunos possam ceder os manuais de que já não precisam, tendo, por isso, prioridade em receber os manuais do ano
em que se encontram. Os alunos que possam e queiram dispensar os seus manuais deverão entregá-los durante
esta semana, dias 18, das 11h30 às 13h00 e 20, das 14h30 às 15h30, no bloco E, gabinete E005.

ARTES
No átrio de entrada da Secundária, em mensagem de boas-vindas, apresentam-se trabalhos realizados pelos alunos de
Artes nas disciplinas de Desenho e de Oficina de Artes.
MARMELADA BRANCA
Os nossos alunos de Turismo do 12.ºano vão colaborar, no âmbito da formação em contexto de trabalho, na IV Edição
do Festival da Marmelada Branca que decorre entre os dias 22 e 24 deste mês no Largo Dom Dinis, em Odivelas.

NÓS
Entramos no nosso décimo sexto ano de publicação. O nosso objetivo é o de dar informação sobre as atividades do
Agrupamento, fazendo-a chegar ao maior número de pessoas interessadas, nomeadamente as famílias dos nossos
alunos. Assim, para sermos um eficaz boletim semanal de todo o Agrupamento, precisamos que os coordenadores das
escolas e os professores que realizam atividades com os seus alunos nos informem para que as possamos partilhar
com toda a comunidade escolar. Assim, pedimos que nos enviem para os endereços do EP ou da biblioteca a
informação que dará a conhecer o trabalho desenvolvido.
NÓS, AINDA
Além da sua publicação na página e no Facebook do Agrupamento, o Em Progresso será enviado por via eletrónica
para todos os professores e funcionários e para os alunos da Secundária, que o receberão a partir do seu endereço
do Office 365. Também esperamos chegar ao maior número possível de encarregados de educação, estando já a
coligir os respetivos endereços para podermos enviar este nosso boletim informativo ao maior número de pessoas
que participam na nossa comunidade escolar. Se não está a receber o Em Progresso, pode enviar-nos o seu
endereço para emprogresso@aecanecas.com.
QUEM FALA DE PARTIR, DE DESPEDIDAS
É comum haver mudanças de professores, nomeadamente quando há concursos de grande amplitude como o que
ocorreu este ano. No nosso caso, poucas são as saídas e, nas entradas, aparecem muitas vezes, professores que já cá
estiveram, o que não deixa de ser um prazer para os que os recebem. Desta vez, cumpre-nos registar a saída de um
dos nossos. O professor António Macário, de Sociologia, Economia e da formação técnica do curso profissional de
Turismo, depois de muitos anos de colaboração com a biblioteca da Secundária e de, desde 2011, ser membro da
nossa equipa redatorial, foi colocado noutra escola. Felicidades, claro, mas o agradecimento público pelo seu trabalho
e dedicação é obrigatório.

