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 As reuniões com os encarregados de educação irão decorrer entre os dias 18 e 27 de novembro, por videoconferência, 
estando previstas alternativas para os encarregados de educação que não possuam os meios para participar. 

A direção publicou dois comunicados, um para os alunos e outro para todos os encarregados de educação do 
Agrupamento, sobre a situação das nossas escolas neste momento da pandemia. Constata-se que, no fundamental, os 
nossos alunos estão a cumprir as regras, mas é importante, mais do que nunca, não baixar a guarda e ser agente ativo 
da proteção da saúde comum, daí a necessidade de uma leitura atenta do documento. No comunicado aos 
encarregados de educação a direção alerta para o facto de a maioria dos novos casos ter origem em convívios 
familiares ou de amigos, que, por isso, se devem evitar. Atualmente, no total das seis escolas do Agrupamento, temos 

oito alunos infetados e sete turmas em quarentena. Cá os esperamos num regresso breve e com saúde. ALUNOS  

Inicia-se hoje, segunda-feira, a atividade do desporto escolar no Agrupamento Caneças. Para já, basquetebol juvenis 
femininos às segundas e quartas entre as 13h45 e as 15h; escalada às terças, entre as 11h00 e as 13h00; futsal às 
quartas e sextas entre as 17h00 e as 19h30. Os alunos interessados em participar em alguma destas práticas 
desportivas devem contactar o professor responsável para saberem os horários, disponibilidades e condições em que 

decorrerão as atividades. EDUCADORA A CI 

Começa por ser um concurso, mas o trabalho de escrita, a criatividade, a vontade de passar uma mensagem, de emitir 

um grito em poema e de ter recetores pode ser um bom pretexto para fazer um poema e participar no concurso Faça 

lá um poema, promovido pelo Plano Nacional de Leitura e pelos CTT. O concurso destina-se aos alunos do 3.º Ciclo e 

do Secundário. O prazo de entrega dos poemas na biblioteca da Secundária (diretamente ou por mail devidamente 

identificado) é 15 de dezembro. Os três melhores de cada ciclo serão apresentados a concurso. O concurso é individual 

e tem bons prémios. Convidamos professores e pais a incentivar os seus alunos ou filhos a participar. Informação em 

http://www.pnl2027.gov.pt/np4/flup2021.html.   

O Concurso Miúdos a Votos encontra-se na fase de candidatura do livro mais fixe. Os alunos de todas as escolas do 
Agrupamento podem participar. Para já devem fazer a nomeação online do livro preferido, sabendo que se esse livro 
tiver muitas nomeações pode ir a votos. Até dia 30 de novembro, em https://visao.sapo.pt/visaojunior/miudos-a-votos/. 

O programa  #EstudoEmCasa, ferramenta importante do apoio ao estudo dos nossos alunos, está agora disponível para 
o ensino secundário no horário que pode consultar aqui: https://www.dgeste.mec.pt/wp-

content/uploads/2020/11/GRELHA_2021_SECUNDARIO_WHT.pdf. As aulas estão disponíveis para todos os anos em 

https://www.rtp.pt/play/estudoemcasa/. 

Já temos alguns candidatos a mentores no 8.º ano e no secundário. Recordamos que até ao fim de novembro, 
aceitamos inscrições nas bibliotecas da Secundária e da EB dos Castanheiros de todos os alunos que estejam 
interessados em participar neste programa, que possibilita a alunos, com competências e conhecimentos adequados, 
ajudar colegas em apoios continuados e/ou especializados sobre os conteúdos das disciplinas.  

A Catrina preferida pela maioria dos professores que participaram no Concurso Digital de Fotografias de Catrinas, 
promovido pelo grupo de Espanhol, foi a proposta pela aluna Cátia Cruz, do 10.ºLH3, com 36 votos, seguida pelas 
propostas de Maria Beatriz Costa, do 10.ºLH2, com 19 votos e de Maria Leonor Teixeira, do 10.ºLH3, com 17 votos.  
 

REUNIÕES COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

PANDEMIA: PONTO DA SITUAÇÃO 

DESPORTO ESCOLAR, POR FIM  

FAÇA LÁ UM POEMA 

MIÚDOS A VOTOS – CANDIDATURA DE UM LIVRO 

#ESTUDOEMCASA (AGORA) COM O SECUNDÁRIO 

MENTORIA 

CATRINA ENCONTRADA 
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