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No nosso agrupamento de escolas existe um Centro Qualifica que, no âmbito das suas funções, encaminha os alunos 
para várias ofertas em termos de ensino noturno: Ensino Recorrente por Módulos Capitalizáveis, Cursos EFA, 
Formações Modulares (de 50 horas e 25 horas) de Informática, Inglês, Espanhol e Português para Estrangeiros (PPT). 
Estes cursos destinam-se a alunos com mais de 18 anos. No Centro Qualifica realizam-se, também, processos de 
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) para alunos com mais de 23 anos (ou alunos com 
idade inferior a 23 anos que trabalhem há mais de 3 anos). 
Esta é uma atividade de sucesso: 60% das certificações de 12.º ano do Agrupamento de Escolas de Caneças são de 
alunos que frequentam o ensino noturno. 
Para informações ou inscrições o Centro Qualifica está aberto das 15h30 às 23h00 de todos os dias úteis. A inscrição no 
Centro Qualifica pode ser efetuada ao longo de todo o ano letivo. 
 

Na passada sexta-feira, dia 27, recebemos o nível avançado do Selo Escola Saudável devido ao  Agrupamento integrar e 
assumir nas suas práticas quotidianas a promoção da saúde e do bem-estar da comunidade educativa. Este 
reconhecimento é válido pelo período de 2 anos e foi certificado e atribuído pela Direção-Geral da Educação.   

As cinco turmas do primeiro ciclo da Escola Básica Artur Alves Cardoso vão estar presentes nas comemorações do Dia 
Mundial do Animal, que decorrerão entre as 10H00 e as 12H30 do próximo dia 4, no Pavilhão de Portugal, no Parque 
das Nações. O evento vai ser organizado pela PSP, Jardim Zoológico de Lisboa, escolas de treino de animais, entre 
outros organismos, estando previstas várias atividades, a saber: demonstrações caninas, workshops de conservação e 
bem-estar animal, animação e atividades musicais. Está prevista a recolha de alimentos para animais, doados pelos 
participantes, a várias instituições que ali estarão presentes. 

Na escola dos Castanheiros, os alunos do 2º e 3º ciclo  das diferentes disciplinas do Departamento de Línguas expõem 
trabalhos alusivos à comemoração do Dia Europeu das Línguas. Na Secundária continua, na biblioteca, a exposição com 
trabalhos realizados em espanhol, francês e inglês. 
 

Continuam as apresentações das bibliotecas aos novos alunos do 8.º e do 10.º ano na Secundária e aos alunos do 5.º 
ano na EB dos Castanheiros. 
 

Grande parte das obras sugeridas para leitura no programa de Português dos diferentes anos do secundário está 
disponível na biblioteca para consulta e empréstimo. Até dia 9, expomos as obras indicadas para o 10.º ano e já temos 
uma lista de leitores interessados que nesse dia poderão levar para casa o livro solicitado. Os alunos do 11.º e do 12.º 
que quiserem saber se temos os livros indicados para o seu ano podem consultar o nosso catálogo a partir do blogue 
Leituras Acordadas (http://leiturasacordadas.blogspot.com/) e pesquisar em Assuntos escrevendo: «projeto de leitura 
11» ou «projeto de leitura 12». Depois da escolha é só aparecerem na biblioteca e requisitarem o livro. 

Na próxima segunda-feira, dia 7, de manhã, vamos ter a presença da jovem autora Inês Mota Batista que apresentará 
o seu livro Permite-te Viver. A sessão, que abordará, entre outros assuntos, a questão da ansiedade, destina-se aos 
alunos de Psicologia e de Espanhol do 12.º ano. O livro pode ser adquirido nesse dia. 
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