Em Progresso 05

ANO 16

Informação de projetos e atividades do Agrupamento de Escolas de Caneças
(responsabilidade: equipa Biblioteca Escolar da ESC)
emprogresso@aecanecas.com
15-10-2018

SAI ÀS SEGUNDAS

REUNIÕES COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Decorrem, durante esta semana, as reuniões com os encarregados de educação dos alunos do ensino secundário.
A finalidade destas reuniões é a de dar informações sobre a organização do ano letivo, nomeadamente a da sua
periodização semestral, da relevância de alguns aspetos do decreto-lei 54 de 2018, referente à educação inclusiva, e da
eleição do representante da turma dos Pais e Encarregados de Educação.
DELEGADOS DE TURMA
Estão em fase de conclusão, nas turmas, as eleições para os representantes dos alunos. Espera-se que neste processo
os alunos possam ter elegido colegas que deem voz às suas opiniões e propostas de modo a se poder concretizar uma
verdadeira representação dos estudantes.
EB PROFESSORA MARIA COSTA: COSTAS DIREITAS
Na EB Maria Costa, no dia 16, vamos assinalar o Dia Mundial da Coluna, com o lançamento de um rap sobre postura
corporal, escrito e interpretado por alunos do 10º ano do curso profissional de Técnico Auxiliar de Saúde, como
noticiámos no número anterior, e com arranjo musical do professor de Educação Musical. O lançamento desta música,
que foi gravada no estúdio da escola, na WEB Rádio MC, vai ter a presença do vereador Edgar Valles, de técnicos do
Gabinete de Saúde da C.M.O., do diretor e da coordenadora da saúde do Agrupamento e da enfermeira de Saúde
Escolar.
EB FRANCISCO VIEIRA CALDAS: SALADAS E ABELHAS
Na Vieira Caldas comemora-se, no dia 16, o Dia da Alimentação. Nesse dia, os meninos do jardim-de-infância e os
alunos de todos os anos da Escola vão realizar diversas atividades relacionadas com o tema, por exemplo,
confecionando ou comendo saladas de fruta, espetadas de fruta etc..
No dia 19, as abelhas vêm à escola. Não vêm sozinhas: um apicultor traz a colmeia e os alunos verão como se produz o
mel, a cera, e os cuidados a ter para cuidar e explorar as abelhas.
EB CESÁRIO VERDE: COMER BEM
Durante esta semana, a Cesário Verde entrega-se ao Projeto de Educação para a Cidadania-100%
Saudável, procurando sensibilizar as crianças e os pais para a importância de uma alimentação saudável e promover o
conhecimento do valor nutricional dos alimentos.
Segunda-feira, é dia da lancheira saudável; dia 16, decorre uma ação de sensibilização (Alimentação saudável), dirigida
aos alunos, dinamizada por uma nutricionista; dia 17, sob o lema “Fruta é saudável” vai confecionar-se uma salada de
fruta; dia 18, realiza-se um trabalho cooperativo entre turmas “Roda dos alimentos em 3D”. No dia 19, às 17h30,
decorre uma ação de sensibilização dirigida aos Pais e Encarregados de Educação, promovida pela Equipa da Saúde
Escolar em parceria com a Associação de Pais da Escola. Estas atividades têm como parceiros a Equipa da Saúde
Escolar, Farmácia de Caneças e APEE.
EB ARTUR ALVES CARDOSO: BICICLETANDO
Nos dias 15 e 18, no horário entre as 11h00 e as 16h00, os alunos da Artur Alves Cardoso irão participar na iniciativa
«Bicicleta vai à escola». Esta atividade está inserida no projeto «Escola Segura» dinamizada pela PSP de Caneças.
Nestes dias os alunos poderão trazer a sua bicicleta e também o capacete.
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EU E A NOITE
Nos dias 15, 16 e 25, as turmas do 12.º ano assistem a sessões relacionadas com a prevenção de comportamentos de
risco organizadas em parceria com a Escola Segura da PSP e a Saúde Escolar do ACES Loures-Odivelas.

BANDEIRA VERDE
Somos um agrupamento verde e essa opção vê-se nas bandeiras verdes que a Secundária e EB dos Castanheiros
ostentam. A cerimónia do hastear da bandeira eco-escolas na Secundária realiza-se na terça-feira, dia 16, no intervalo
das 9h45. Convida-se a comunidade educativa para este momento simbólico do nosso empenho e trabalho por uma
escola e sociedade mais verde.

TEATRO NA SECUNDÁRIA
No próximo sábado, dia 20, pelas 17h00, o grupo de teatro da Sociedade Musical Odivelense desloca-se ao grande
auditório da Secundária para apresentar Visitas da casa.

MIÚDOS A VOTOS
«Qual foi o livro que mais gostaste de ler até hoje? Já tentaste convencer os teus colegas a lê-lo? Uma iniciativa da
VISÃO Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares vai permitir-te fazê-lo de forma divertida!»
Pela primeira vez aberta aos alunos do secundário, a Secundária aderiu a este desafio da Visão Júnior. Na EB dos
Castanheiros a experiência já vem do ano passado. Os alunos que quiserem devem apresentar a candidatura do livro
que mais gostaram de ler até hoje – o prazo é odia 4 de novembro. Pedimos aos professores que divulguem esta
possibilidade de participação e de cidadania junto dos seus alunos em coordenação com os professores bibliotecários.
Mais informação em http://visao.sapo.pt/visaojunior.

PADRE ANTÓNIO VIEIRA EM ESTUDO
Na próxima segunda-feira, 22, recebemos a professora Aida Sampaio Lemos para uma sessão sobre o Padre António
Vieira destinada aos alunos de Português do 11.ºano (turmas LH 2, LH3 e CT3). Uma exposição sobre a vida e a obra
desta grande figura da literatura portuguesa estará patente a partir desta semana.

LER EM FAMÍLIA
No sábado, dia 27, às 10h30, a Biblioteca Municipal D. Dinis – Pólo de Caneças propõe a atividade Ler em família,
destinada a crianças dos 3 aos 6 anos acompanhadas por um adulto. A atividade consiste numa sessão de histórias
seguida de «ateliê de expressão plástica, onde se criam momentos de afeto e cumplicidade entre pais e filhos, e se
exploram ferramentas e técnicas de animação do livro e da leitura, que podem ser aplicadas mais tarde em ambiente
familiar». É necessária uma inscrição prévia para o telefone 924 458 984 ou para o e-mail: bmdd@cm-odivelas.pt.

AMNISTIA INTERNACIONAL – ENCONTRO DE JOVENS
Vai realizar-se na colónia de O Século na Parede de 1 a 4 de novembro, o 19º Encontro de Jovens sobre Direitos
Humanos destinado a jovens dos 15 aos 18 anos.
Esta iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Cascais no âmbito do programa Cascais 2018 – Capital
Europeia da Juventude. Programa e mais informação em https://www.amnistia.pt/.

