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SAI ÀS SEGUNDAS

FINAL DO ANO: PROVAS & EXAMES
E chegamos ao fim do ano letivo. Para a semana ainda há aulas para o 1.º ciclo e, nos dias 17 e 19, os alunos do 2º ano,
com as provas de aferição de Português, de Estudo do Meio e de Matemática, acompanham os seus colegas mais
velhos, que começam os exames e provas externas. Para já, nesta semana, ainda em provas externas, temos a
aferição, no dia 12, de História e Geografia do 8.ºano e de História e Geografia de Portugal do 5.ºano.
REUNIÃO GERAL DE PROFESSORES
Realiza-se na próxima quinta-feira, dia 13, no auditório da Secundária, uma reunião geral dos professores do
Agrupamento, que receberão informações formais sobre o processo de vigilância e de coadjuvação das provas internas
e externas e dos exames externos.
CIDADANIA NO PALCO
Dia 12, pelas 20h30, no auditório da Secundária, os alunos do 10.ºano vão apresentar à comunidade escolar os
projetos desenvolvidos no âmbito de Cidadania e Desenvolvimento. Os temas dos trabalhos refletem questões
prementes na atualidade que merecem uma reflexão individual e coletiva, tais como a eficiência energética, a
mobilidade sustentável, o clima e as alterações climáticas, o consumo sustentável, o uso eficiente de recursos, a
valorização dos resíduos ou ainda a preservação da biodiversidade, associados aos princípios da Declaração Universal
dos Direitos Humanos. Esta apresentação vai ter a colaboração do curso profissional de técnico de turismo assim como
com o curso EFA técnico de restaurante/bar.
LINCES DO DESPORTO ESCOLAR
Sexta-feira, dia 14, das 19h00 às 21h30, realiza-se no pavilhão da secundária a VI Gala do desporto escolar do
Agrupamento com a entrega dos linces de ouro aos alunos que mais se destacaram este ano
CAMPEÕES REGIONAIS EM VOLEIBOL
Somos campeões regionais de voleibol em iniciados masculinos e iremos, de 28 a 30 junho, a Setúbal, disputar o título
nacional. Parabéns aos vencedores, e agora é continuar a treinar como antes ou ainda mais que isto só com sorte não
vai lá.
ÀS AVESSAS
Ainda há alguns números em versão papel do Às Avessas, o jornal da Secundária. A novidade é que o jornal, este
número, dedicado ao ambiente, já pode ser lido online no site do Agrupamento: http://aecanecas.com/ .
ATIVIDADES NA EB CESÁRIO VERDE
E começam as festas de final de ano nas escolas do 1.º ciclo. Na Cesário Verde, a festa é no dia 21, no período da
manhã.
ATIVIDADES NA EB ARTUR ALVES CARDOSO
Dia 12, irão decorrer sessões subordinadas ao tema "Exposição Solar", em todas as turmas do Jardim de Infância e do
1º ciclos, em parceria com a Farmácia Holon.
Dia 14, realiza-se uma visita de estudo ao Tempo de Aventura, no Cadaval, com programas de escalada, peddypaper, lowropes e bigball, adaptados para os alunos do1º ciclo e do jardim de infância.
No dia 19, será a festa de final de ano, com o tema 'Histórias à nossa maneira'. Todos os alunos vão apresentar peças
de teatro, a Componente de Apoio à Família e as Atividades de Acompanhamento e Apoio às Famílias vão apresentar
números de ginástica, de capoeira e de inglês. A Associação de Pais convidou a escola de dança MCdance e um músico
para tocar no arraial a seguir às apresentações. Haverá ainda Karaoke para animar a festa, que vai durar até à meianoite.
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ATIVIDADES NA EB FRANCISCO VIEIRA CALDAS
Nos dias 12 e 18, respetivamente, as turmas do 1º ano e do 4º B vão à Quinta da Paiã.
Dia 18, de manhã, o senhor presidente da Junta virá à escola no âmbito da iniciativa um dia com o presidente, para
ouvir os alunos de todas as idades.
Dia 21, durante a manhã, há festa de encerramento do ano letivo na Sociedade Musical de Caneças, com atuação dos
alunos e apoio da Componente de Apoio à Família e das Atividades de Acompanhamento e Apoio às Famílias.
ATIVIDADES NA EB PROFESSORA MARIA COSTA
No dia 12, além do lançamento de um CD, vamos inaugurar o nosso campo multidesportivo, com a presença da Junta
de Freguesia, da Câmara Municipal, da PSP, da Associação de Pais e da Direção do Agrupamento.
No dia 13, o Presidente da União de Freguesias Ramada e Caneças virá à escola conversar com todos os nossos alunos.
No dia 14, os alunos do 1.º ciclo vão fazer o passeio de final do ano, ao My Camp, na Quinta da Broeira, no Cartaxo.
No dia 17, os alunos do Jardim de Infância vão ter um passeio final de ano ao Parque da Serafina.
No dia 19 é o dia da festa final de ano, com o início marcado para as 16h30, com atuações de todos os nossos alunos e
comes e bebes dinamizados pela nossa Associação de Pais. Dia 21, no período da manhã, teremos, na escola, um
lanche partilhado por todos.
ATIVIDADES NA EB DOS CASTANHEIROS
Como as festas foram na semana passada, esta semana é mais de sossego, ainda havendo a oportunidade de ver a
exposição os trabalhos do projeto de leitura das turmas A e D do quinto ano e C e D do sexto ano, bem como o Projeto
de Poesia daquelas turmas do sexto ano.
ATIVIDADES NA SECUNDÁRIA
O programa Eco-Escolas, atribui, no próximo dia 13, os prémios respeitantes aos concursos escolares da short story e
da melhor reportagem fotográfica.
Registamos ainda mais um prémio nacional recebido no âmbito dos jovens repórteres do ambiente, modalidade de
artigo. Parabéns aos alunos Catarina Martins, Luís Pinto, Mariana Albuquerque, Paloma Veiga e Sílvia Neves, do 11.º
CT3.
PROFISSIONAIS: FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO
Se para os alunos dos cursos gerais, entramos em tempo de exames, para muitos dos alunos dos cursos profissionais é
tempo de formação em diversas empresas.
Os alunos do 11.° e do 12.° ano do curso profissional de Técnico de Vendas encontram-se a estagiar nos seguintes
locais: Leroy Merlin; Sport Zone; Adidas; Partilha Fundamental; Sport Lisboa e Benfica; Aki.
Os do 11.º ano de Apoio à Infância vão estagiar para diversos jardins infantis localizazados em Caneças, Ramada e
Odivelas: Companhia das Estrelinhas; Palhaço Azul; Pirilampo Sábio; Pirilampo Sábio Centro de Babysitting; Colégio do
Mimo; Academia do Mimo; Sonho dos Pestinhas; Os Preguiças.
Os alunos do 11.º ano de Técnico Auxiliar de Saúde estagiam no Hospital Beatriz Ângelo.
Os alunos do 11.º ano de Técnico de Turismo vão estagiar nos hotéis: The Art Inn Lisbon; Hotel Ibis Malhoa; Aparthotel
Vip Suites do Marquês; Aparthotel Vip Eden; Hotel Mundial; Hotel Portugal; Hotel Palácio do Governador; Hotel do
Chiado; Hotel Ibis Alfragide; Hotel Eurostars Lisboa Parque; Hotel Vip Zurique; Hotel Vip Diplomático; Hotel Novotel
Lisboa; Hotel Lisboa Corinthia & Spa.

CONCLUSÕES
Concluímos o Em Progresso. Continuamos a não conseguir transmitir toda a informação relevante da atividade do
nosso agrupamento, mas pensamos que uma leitura dos nossos 34 números deste ano que podem ser lidos em
arquivo em http://www.aecanecas.com/index.php/bibliotecas-escolares/biblioteca-es-cane%C3%A7as/em-progresso.html dão
uma ideia próxima do que foi a nossa atividade ao longo do ano letivo. Também ainda não chegamos, apesar dos
nossos esforços, a todos os encarregados de educação dos nossos alunos, mas esse, o da ambição de termos mais
leitores, é um trabalho em progresso.

