Em Progresso 02

ANO 16

Informação de projetos e atividades do Agrupamento de Escolas de Caneças
(responsabilidade: equipa Biblioteca Escolar da ESC)
emprogresso@aecanecas.com
24-09-2018

SAI ÀS SEGUNDAS

CONSELHO PEDAGÓGICO
Reúne na próxima quarta-feira, o Conselho Pedagógico. A abertura do ano letivo e as novas exigências que se colocam
ao nosso Agrupamento, com a generalização das Aprendizagens Essenciais associadas ao Perfil do Aluno à Saída do
Ensino Secundário (por exemplo, a redefinição dos critérios de avaliação), estão na ordem do dia.

28 DE SETEMBRO: DIA EUROPEU DO DESPORTO ESCOLAR
Das 17h00 às 18h30 da próxima sexta-feira vamos ter festa no pavilhão gimnodesportivo da Secundária. Convidamos
os alunos, mas também os encarregados de educação, a participar neste momento que mostra muitas das
modalidades que se praticam na nossa escola. O pretexto é o de comemorar este dia, que tem como objetivo
«promover o desporto e a atividade física em toda a Europa, através da realização de um conjunto alargado de
atividades dirigidas a toda a população, independentemente da idade ou do nível de preparação física.» O convite aos
Pais e encarregados de educação é a sério: venham à escola estar com os vossos filhos e educandos, bater umas bolas
e subir a umas paredes.
DESPORTO EM CANEÇAS
A nossa oferta desportiva mantém-se semelhante à do ano passado. Temos núcleos de desporto escolar na Secundária
e nos Castanheiros envolvendo diversas atividades que vão dos jogos coletivos à escalada e danças urbanas. Em breve,
indicaremos os horários desta oferta extracurricular. Na atividade letiva, continuamos com um núcleo de estágio de
Educação Física em associação com a Faculdade de Motricidade Humana.
ENSINO NOTURNO: ATIVIDADES LETIVAS
No Centro Qualifica Caneças já se inscreveram 1620 adultos que completaram ou procuram completar ou continuar a
sua formação. As atividades letivas dos cursos EFA começam no próximo dia 27. Das ofertas desta modalidade de
ensino, essencialmente dirigida a adultos, mas também a jovens com mais de dezoito anos que ainda não concluíram a
escolaridade obrigatória destacamos o Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (para conclusão do
9.º e do 12.ºano), os módulos capitalizáveis em regime não presencial para conclusão do 12.ºano, os cursos EFA de
nível básico e secundário, para conclusão dos respetivos ciclos, e os cursos EFA de dupla certificação do ensino básico
(Instalador/reparador de computadores) e do nível secundário (Técnico de Restaurante/Bar), além de outras
propostas de formação modular e de Português para estrangeiros.
A consultar em https://cqepcanecas.wordpress.com.
EB FRANCISCO VIEIRA CALDAS
Ao longo do ano letivo, todos os alunos da EB FVC vão participar em atividades propostas pelo projeto Kidfun da
Fundação Benfica que visa «apoiar a escola e a família na educação das crianças, ao nível do Saber Ser, motivando-as à
descoberta e aprofundamento dos valores fundamentais de conduta e vida em sociedade.» (http://kidfun.slbenfica.pt/).
Os alunos do 1º, do 2º, e do 3º ano estão inscritos no Programa Juniors Achievement, pensado para o desenvolvimento
de competências nas áreas do empreendedorismo (http://www.japortugal.org//educacao.html# ).
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GESTÃO DISCIPLINAR
Os Gabinetes de Gestão Disciplinar são um órgão que funciona na Secundária e na EB dos Castanheiros.
Constituídos por equipas de vários professores, desenvolvem um trabalho com a comunidade educativa, visando
diminuir o número de participações disciplinares e aumentar o nível de bem-estar na escola.
Os seus elementos pretendem, ainda, estabelecer com todos os agentes de ensino uma relação de proximidade, tendo
como objetivo principal a resolução pedagógica dos casos de indisciplina e a plena integração dos alunos na escola.
Procura-se que haja um professor no Gabinete durante todos os tempos letivos para que possa receber os alunos que
foram sujeitos a um procedimento disciplinar na escola. O Gabinete é, normalmente, um espaço de diálogo e de
reflexão sobre comportamentos e atitudes, um sítio onde se ouve.
Na Secundária, já com dados estatísticos consolidados, o número de participações disciplinares tem vindo a reduzir ao
longo dos anos, pelo que estamos certos que esta tendência se vai continuar a verificar no presente ano letivo.
BIBLIOTECAS – APRESENTAÇÃO AOS NOVOS ALUNOS
Começam esta semana as apresentações das bibliotecas dos Castanheiros e da Secundária aos alunos do 5.º ano e do
8.º e do 10.º ano. Na Secundária, procuramos em sessões de 45 minutos dar uma ideia do modo como a biblioteca
pode ser um importante serviço aos alunos da escola, seja através da consulta do nosso fundo documental, seja na
utilização da Internet, seja, ainda, na descoberta de grandes autores e de grandes obras. Mas também mostrar um
espaço de lazer que se pode fruir na escola. Os diretores ou professores das turmas podem inscrever-se na folha
afixada na sala de professores.
ESTÁGIO EM SAÚDE
Os alunos do 11º ano do curso profissional de Técnico Auxiliar de Saúde encontram-se em formação em contexto de
trabalho, até ao dia 10 de outubro, nas Casas de Repouso Solar de Caneças e Amoreira.
FILOSOFIA EM FORMAÇÃO
Realizou-se, na Secundária, nos passados dias 21 e 22, uma ação de formação sobre Lógica Proposicional. Proposta
pelos professores de Filosofia da Secundária, esta formação do CENFORES, lecionada pelo Doutor Domingos Faria, da
Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática, contou com a presença de mais de vinte professores e procurou dar
resposta às necessidades de debate e de atualização nesta área filosófica.
DAR E RECEBER MANUAIS
Muitos alunos estão a aderir ao nosso banco de manuais escolares. A ideia é a da troca de manuais e quem os trouxer
terá prioridade em receber aqueles de que vai precisar. Este é um trabalho voluntário realizado pelas professoras
Isabel Gomes e Fernanda Conceição que tem tido o apoio da Associação dos Encarregados de Educação da Secundária.
Os alunos que ainda estiverem interessados em utilizar este serviço durante o ano devem contactar aquelas
professoras ou a biblioteca.
LIGAÇÕES
Para um melhor conhecimento do Agrupamento de Escolas de Caneças, indicamos alguns dos endereços que nos
ligam:
- a página do Agrupamento: http://www.aecanecas.com;
- o facebook do Agrupamento: https://pt-pt.facebook.com/aecanecas/, também associado às páginas das bibliotecas
dos Castanheiros e da Secundária;
- a página do Centro Qualifica CANEÇAS: https://cqepcanecas.wordpress.com;
- o blogue da Biblioteca Escolar da Secundária – Leituras Acordadas: http://leiturasacordadas.blogspot.pt;
- o blogue da Biblioteca Escolar dos Castanheiros – Bloguinho Saloio: http://bloguinhosaloio.blogspot.pt, que tem
associado o site http://sites.milip.org/biblioteca/.

