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Somos a Escola Secundária de Caneças, a EB dos Castanheiros e as escolas básicas com pré-escolar e primeiro ciclo 

Artur Alves Cardoso, Cesário Verde, Fontes de Caneças / Francisco Vieira Caldas e Professora Maria Costa.  

Somos onze turmas do ensino pré-escolar – jardim-de-infância (três na EB Artur Alves Cardoso e Castanheiros, duas na 

antiga EB Vieira Caldas, duas na EB Cesário Verde, uma na EB Maria Costa); no primeiro ciclo, somos oito turmas na EB 

Cesário Verde, sete turmas na EB dos Castanheiros (funcionando uma do 1.º ano na EB Francisco Vieira Caldas) e cinco 

nas EB Artur Alves Cardoso e Professora Maria Costa.  

Na Escola dos Castanheiros, somos sete turmas no 5.º, no 6.º e no 7.º ano.  

Na Secundária, somos sete turmas no oitavo e no nono ano; no 10.º ano, somos onze turmas (uma de Artes Visuais, 

cinco de Ciências e Tecnologias, duas de Ciências Socioeconómicas, três de Línguas e Humanidades; no 11.º, somos 

doze turmas (uma de Artes Visuais, cinco de Ciências e Tecnologias, duas de Ciências Socioeconómicas e quatro de 

Línguas e Humanidades); no 12.º, somos oito turmas (uma de Artes Visuais, três de Ciências e Tecnologias, uma de 

Ciências Socioeconómicas, três de Línguas e Humanidades).  

Somos também ensino profissional, desenvolvido nos cursos profissionais de Técnico de Comunicação, Marketing, 

Relações Públicas e Publicidade, de Técnico de Turismo e Técnico Auxiliar de Saúde (10.º, 11º e 12.º anos). Este ano, 

oferecemos, no 10.º ano, mais um curso profissional que substitui o de Técnico de Apoio à Infância, trata-se do curso 

profissional de Técnico de Ação Educativa.  

No que respeita ao ensino noturno, a oferta curricular do CQ CANEÇAS (Centro Qualifica Caneças) pode ser consultada 

em https://cqepcanecas.wordpress.com/a-oferta-educativa/. 

Depois de uma apresentação com os diretores de turma, que decorreu durante os últimos dias da semana passada, 

assente na reflexão sobre o que foi a escola nestes tempos de pandemia e o que pensam desta nossa nova vida, desde 

março, os nossos alunos vão continuar, hoje e terça-feira, a desenvolver atividades que procuram o desenvolvimento 

das competências de análise e de comunicação da informação, retomando assim o processo do ensino presencial, que 

a partir de quarta-feira entra em modo normal com os horários a serem respeitados na íntegra. Entretanto, ainda esta 

semana, os conselhos de turma começarão a reunir por videoconferência, onde analisarão dados e opiniões dos alunos 

recolhidos durante este processo inicial, realizando-se, posteriormente, reuniões com os encarregados de educação. 

   

O processo de recomeço do ano letivo está explicitado no comunicado da direção à comunidade educativa na página 

do Agrupamento em http://www.aecanecas.com/. Estaremos em ensino presencial porque, enquanto for possível, é 

assim que cumprimos a nossa obrigação como escola, garantindo a todos condições de igualdade no acesso ao ensino. 

A pandemia continua a pôr-nos à prova. Ensina-se e aprende-se nas aulas, mas a escola é mais do que essa sua função 

inicial: a aprendizagem complementa-se nas bibliotecas, no desporto escolar, nos clubes, na participação em concursos 

escolares, em visitas de estudo. Na escola aprende-se também, de modo formal ou informal, regras de convivência 

social e de comportamento cívico no relacionamento com adultos e entre pares. A escola é presença e quando, por 

causa da pandemia, não o pode ser, estamos em perda.  

O cumprimento das regras será importante para mantermos o ensino presencial, se tudo se complicar, passaremos 

para outras modalidades de ensino. Mas não é a mesma coisa. 
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Exemplo de que ser escola vai para além das aulas é o trabalho dos professores e alunos do Projeto Eco-Escolas, que 

permitiu a obtenção da Bandeira Verde Eco-Escolas 2020 para as escolas Básica dos Castanheiros e Secundária de 

Caneças. Foi reconhecido o esforço desenvolvido tanto por alunos como por professores e encarregados de educação 

na adesão aos projetos propostos pela ABAE (também durante o período de quarentena) que visam criar uma 

consciência cívica preocupada com o meio ambiente, a reciclagem de resíduos, as alterações climáticas. A entrega da 

Bandeira Eco-escolas será brevemente divulgada. Ver em https://ecoescolas.abae.pt/ 

As bibliotecas do Agrupamento ultimaram um regulamento próprio para ser aprovado em Conselho Pedagógico que 

procura garantir as condições necessárias para a sua utilização segura. Assim, reduzimos o número de lugares de 

maneira a possibilitar a distância física recomendada, limitamos o acesso às estantes e à permanência no local, os 

equipamentos serão higienizados após cada utilização e os livros utilizados ficarão em quarentena. Garantimos, assim, 

a utilização do espaço como local de estudo e com acesso ao fundo documental, mantendo o empréstimo de livros.  

Mas, além da disponibilidade para o estudo no local, as bibliotecas propõem-se continuar o seu trabalho de promoção 

da leitura, promovendo clubes de leitura e a participação em concursos como o Miúdos a votos, dando apoio ao 

trabalho curricular dos professores, bem como ao trabalho dos professores tutores com os seus alunos, promovendo a 

literacia dos media (no caso da Secundária) a partir do jornal Às Avessas, para cuja redação convidamos desde já os 

alunos interessados a falar connosco. 

Exemplo também de que uma escola é mais do que as aulas que proporciona é a realidade das diversas equipas do 

desporto escolar, onde se aprende muito mais que uma técnica desportiva. Os grupos equipa que já existiam no ano 

anterior deverão recomeçar em outubro, assim a pandemia o permita. Entretanto, na próxima sexta-feira, dia 25, 

comemora-se o dia do desporto escolar europeu em moldes a definir esta semana. 

Também no primeiro ciclo, temos trabalho reconhecido no âmbito da literacia dos media: integrando o projeto 

Academia de Cidadania Digital da Fundação Gulbenkian, que inclui  a Universidade Autónoma e a Junta de Caneças, o 

jornal O Cusco, projeto da EB Artur Alves Cardoso, recebeu um apoio de doze mil euros para a continuação do projeto.    

Entramos no nosso décimo oitavo 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. 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. É provável que, face ao bloqueio pandémico e às limitações ao desenvolvimento 

de atividades que ultrapassem a sala de aula, a nossa periodicidade se torne mais irregular por falta de informação útil, 

o que torna mais premente o seu envio atempado. 

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 e dos Castanheiros, que o receberão a partir 

do seu endereço do Teams / Microsoft 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.  
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