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Vamos desenvolver este ano um programa de mentorias, no qual alunos que tenham saberes e competências e 
queiram ajudar colegas com mais dificuldades o possam fazer. O programa é de carácter voluntário e está aberto a 
alunos que queiram, possam e se considerem capazes de ajudar colegas, seja num apoio continuado a colegas de 
turma ou ano, ou a outros alunos de anos anteriores, seja num apoio circunscrito a uma área específica do 
conhecimento. Aceitamos inscrições nas bibliotecas da Secundária e da EB dos Castanheiros até ao fim de novembro, 
realizando-se depois uma pequena formação que habilitará os mentores na sua atividade. O programa foi aprovado 
em Conselho Pedagógico e segue este ano em período experimental.  
 

Todos os anos por esta altura, nas escolas, motivadas, normalmente, pelas disciplinas de Línguas, evoca-se o 
Halloween e o Día de Muertos. Costumam ser atividades presentes em todas as escolas e muito participadas, mas que, 
nestes tempos de pandemia, deixámos de poder garantir. São impossibilidades como esta que permitem pensar na 
importância para a escola das atividades que fomentam a criatividade e a formação cultural.  

Os tempos não estão para grandes contactos. Restam-nos as ligações pela Internet. A esse nível, o curso profissional 
de turismo continua com o seu projeto internacional, associado à ASEF (ASIA-EUROPE FOUNDATION), Intercultural 
Understanding & Exchange. Desta vez, a escola interlocutora dos nossos alunos do 11.º T é da Indonésia, e é para lá, 
apresentando a escola e a vila de Caneças que os nossos alunos seguirão na próxima segunda-feira (através do Teams, 
claro). 

O Regulamento das bibliotecas do Agrupamento foi ajustado à situação de pandemia. Aprovado no último Conselho 
Pedagógico pode ser consultado na página do Agrupamento em 
 http://aecanecas.com/images/2020_2021/regulamento_Bibliotecas_2020_2021.pdf. 

Terminam esta semana as apresentações das bibliotecas da Secundária e dos Castanheiros aos novos alunos das 
escolas. Nestas apresentações não deixamos de informar, na Secundária, que o catálogo pode ser consultado online a 
partir do site do Agrupamento (no separador das bibliotecas) ou do blogue Leituras Acordadas. 

Esta é a última semana para uma recolha excecional de pilhas na Secundária. Procuramos chegar perto dos 50 kg para 
termos a hipótese de receber um prémio em novembro. Locais de recolha: sala de professores (colocar no pilhão); 
entregar funcionária do PBX. 

A exemplo do que apresentámos no número passado, aqui seguem mais algumas ligações de histórias contadas que 
podem ser um bom recurso para os pais dos nossos alunos mais novos, mesmo para os que ainda não sabem ler: 
- um texto de Aurora Ruá, contado por Maria João Viegas, in  
https://www.youtube.com/watch?v=bB3GWFBSCC0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR29ToIXYkTotcog1U4wEOREw9xnk
krplXJubbISb2kP00IAbRtDzqUSwpQ; 
 - um texto de Ingrid Charbbert, O dia em que me tornei pássaro, contado por Cátia Hilário em 
https://www.facebook.com/CMAlcacerdosal/videos/2558429264395676; 
e, para terminar: Bruxa, Bruxa, Vem à Minha Festa de Arden Druce e Pat Ludlow contada por Sofia, Guardadora de 
Histórias e de Sonhos em  
https://www.youtube.com/watch?v=j9wwClrylUY&feature=share&fbclid=IwAR2D8kdpvzk--PxRrhdAGLB-
F3NJn_veub7g26LdMpPiEBMNDJDujfmCLkQ 
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