Em Progresso 18

ANO 19

Informação de projetos e atividades do Agrupamento de Escolas de Caneças
(responsabilidade: equipa Biblioteca Escolar da ESC)
emprogresso@aecanecas.com
07-02-2022

SAI ÀS SEGUNDAS

SEGUNDO SEMESTRE
Recomeçamos as aulas depois deste pequeno período de pausa para os alunos e de reuniões de avaliação
para os professores. Agora, é tempo de os alunos refletirem sobre a avaliação: ver como se mantêm os bons
resultados ou como se recuperam os menos bons. Uma das vantagens da divisão em semestres é a de que
temos uma unidade temporal contínua até ao fim do ano, sem períodos mínimos, para planificar o trabalho.
Os encarregados de educação terão acesso à informação sobre a avaliação dos seus educando no Inovar
Consulta a partir do próximo dia 16 e, também a partir dessa data, através do contacto com os diretores de
turma.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – TORNA A ESCOLA MELHOR!
O Orçamento Participativo das Escolas é uma iniciativa do Ministério da Educação, que disponibiliza uma
verba específica (cerca de 1100 € na Secundária e 500 € na EB dos Castanheiros) para a concretização de
uma proposta apresentada por alunos e votada pelo conjunto dos estudantes da escola. Desta vez, propõese aos alunos a apresentação de ações específicas que fomentem a inclusão de todos, «mas sobretudo dos
alunos mais vulneráveis e mais afetados pela pandemia».
Como podemos mudar a escola para incluir todos os alunos numa melhoria do seu bem-estar? A resposta
está do lado dos nossos alunos. O prazo para a entrega de propostas é o último dia de fevereiro. Informemse na direção, na biblioteca ou junto dos diretores de turma. Este é um bom assunto para se conversar em
cidadania, não? Toda a informação pode ser consultada em https://opescolas.pt/.

MATEMÁTICA COM MAGIA
Na próxima quarta-feira, dia 9, o professor José Paulo Viana, responsável pelo espaço "Desafios" do Jornal
Público durante mais de 28 anos, desloca-se à Secundária para dinamizar uma sessão de "Magia e
Matemática". A sessão destina-se aos alunos do 10CT4 e aos alunos do 11LH3 inscritos em MACS.

ECONOMIA EM WEBINAR
No próximo dia 9, pelas 15h30 realiza-se o primeiro webinar de Economia do projeto #EstudoEmCasa@ (um
projeto integrado no plano Escola + 21|23 do Ministério da Educação que tem como missão criar e
desenvolver uma plataforma com ferramentas de apoio para alunos, docentes e encarregados de
educação). João Lopes, aluno do 12SE1, será um dos dinamizadores deste webinar.
Inscrição em https://dge-me-pt.zoom.us/webinar/register/WN_X-SdZFUKT6KO61oRzEpIGQ.

AS ÚLTIMAS DINASTIAS EM EXPOSIÇÃO
Na Biblioteca dos Castanheiros expõe-se Da União Ibérica ao Reinado de D. José I, com trabalhos dos
alunos do 6.º ano no âmbito da disciplina de História e Geografia de Portugal.
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DESPORTO ESCOLAR – PREPARA-SE A COMPETIÇÃO
Nas próximas duas semanas realizar-se-ão reuniões das modalidades para agendar os encontros do
Desporto Escolar cuja competição deverá ocorrer a partir de 19 de fevereiro.

MAIS DIA, MAIS OXIGÉNIO
O número de fevereiro do Curiosidades Científicas, boletim de divulgação científica do departamento de
Física e Química, traz-nos notícias sobre a relação entre o abrandamento do movimento de rotação da Terra
e o aumento da oxigenação do nosso planeta. Para perceber como isto anda tudo ligado. A ler nos locais
habituais.

QUALIFICA
Foram apresentados os dados finais relativos ao cumprimento de metas pelo Centro Qualifica do nosso
Agrupamento referentes ao ano de 2021. A sublinhar o facto de termos ultrapassado a meta do número de
inscrições (excedendo em 99 o número de 400 formandos contratualizados) e a realização de 72
certificações em RVCC (Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências), o que, em tempos
pandémicos, é um bom resultado.

A CULPA É DO VALENTIM
Livros de amor em exposição na biblioteca da Secundária. O pretexto para darmos a conhecer mais livros do
nosso fundo documental que emprestamos para leitura é o dia 14, dia dos namorados. Mas é mesmo só um
pretexto para vos convidar à leitura e para descobrirem um livro para amar.

E SE O AMAMOS POR QUE NÃO FALAR DELE?
As listas dos livros candidatos aos livros mais fixes deste ano já foram publicadas. Os livros que vão estar a
votação por ciclo de escolaridade podem ser consultados no site da Visão Júnior,
https://visao.sapo.pt/visaojunior/. Na biblioteca, procuramos alunos que queiram promover e fazer campanha
pelo seu livro favorito. Falem connosco!

ASSOCIAÇÂO DE ESTUDANTES - LISTAS
A apresentação de listas (artigo 26.º dos estatutos aprovados) à Associação de Estudantes foi prolongada
até à próxima sexta-feira. Os candidatos não se devem esquecer que a entrega dos documentos
necessários, nomeadamente a apresentação dos nomes e assinatura dos proponentes, deve cumprir o que
está disposto nos Estatutos, como documentos formais que são.

