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SAI ÀS SEGUNDAS
_____________________________________________________________________________________________________________________

AVALIAÇÃO EXTERNA
Uma escola não é um centro de explicações com testes certificados. Antes é um espaço de cultura e de
formação cidadã, onde os conteúdos curriculares se devem conciliar com a noção de vida saudável e a
prática desportiva, com a ação pelo bem-estar ambiental, com o fomento do gosto pela leitura, com o
aprofundamento da literacia mediática, com o reconhecimento pela opinião e pela organização dos alunos.
Sabemos que este nosso projeto só se alcança com trabalho e mudança de práticas, mas o que estamos a
fazer mereceu o reconhecimento da avaliação externa da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, que
esteve connosco no passado mês de novembro: nos quatro domínios avaliados, o Agrupamento foi
classificado com três Muito Bons e um Bom. O relatório da inspeção pode ser consultado na secção de
informações da página do Agrupamento: http://aecanecas.com/index.
AFERIÇÕES
Continuam as provas de aferição, que podem ser um importante elemento de avaliação do trabalho
realizado: dia 7, às 9h30, decorre a prova de aferição de História e Geografia do 8.º ano.

TOMADA DE POSSE DO DIRETOR
Concluído o processo de eleição do Diretor e do Conselho Geral, o Diretor do Agrupamento de Escolas de
Caneças toma posse, na Secundária, no dia 7, pelas 19 horas.

PROFISSIONAIS EM ESTÁGIO
Nestas semanas de final de ano, é tempo de os alunos dos cursos profissionais aumentarem as suas
competências em estágios em empresas e serviços, enquanto os do 12.º retornam à escola para prepararem
as provas de aptidão profissional. No próximo número, publicaremos as empresas de formação em contexto
de trabalho que os nossos alunos estão a frequentar

MAIAS, LISBOA
Numa última deslocação, desta vez com um grupo de alunos que se inscreveu para esse efeito, a biblioteca
da Secundária realiza hoje, dia 6, o roteiro pela Lisboa de Os Maias de Eça de Queirós, à procura do
consultório de Carlos da Maia no Rossio ou da casa onde Maria Eduarda residia na Rua de São Francisco.

DESPORTO ESCOLAR : DIA 7 - TÉNIS DE MESA
Na terça-feira, dia 7, na Secundária, realiza-se o torneio interno de ténis de mesa. Entretanto, nesse dia,
assim a chuva o permita, o grupo de multiatividades do desporto escolar desloca-se a Sintra, ao convento
dos Capuchos. Na quarta-feira, dia 8, é a vez da equipa de basquetebol infantis jogar na Secundária do
Forte da Casa.

IDA AO ZOO
Os alunos do 2.º ano da EB Cesário Verde, irão em visita de estudo ao Jardim Zoológico, no próximo dia 7.
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CIDADANIA DIGITAL
No dia 9, os alunos da Escola Básica Artur Alves Cardoso e alguns da EB Fontes de Caneças vão
apresentar o projeto Educação para a Cidadania Digital às várias entidades envolvidas, nos Bombeiros
Voluntários de Caneças.

LEITURA EM EXPOSIÇÃO
Na biblioteca dos Castanheiros, encontra-se patente a exposição "Projetos de Leitura" com trabalhos dos
alunos do segundo ciclo, realizados no âmbito da disciplina de Português.

PELO ÁTRIO DA SECUNDÁRIA
Espaço multidisciplinar, no átrio da Secundária podem ser apreciados, além do MUPI de que falámos no
número anterior, uma exposição de trabalhos de alunos de Artes Visuais e uma outra dos alunos do
JI/1ºciclo da Escola Básica Maria Costa com trabalhos sobre higiene oral, no âmbito da Educação para a
Saúde do Agrupamento.

O ÀS AVESSAS ESTÁ AÍ NÃO TARDA
O número referente ao segundo semestre do jornal da Secundária, que procura fazer um apanhado das
atividades realizadas na escola ao longo do segundo semestre, está quase a ser publicado, ainda, em
versão online na página da escola.

OS MELHORES A SOLETRAR
Bem soletrar em língua estrangeira é uma qualidade que também se promove com atividades como o
speeling bee ou deletreo. Os alunos, por ano, primeiros classificados em inglês foram: João Soares ( 9.ºA),
Afonso Marques (10LH3) e João Patrício (11CT1).
Em espanhol, os vencedores da atividade deletreo foram: Gonçalo Marques (7.ºD), Ana Gonçalves (8.ºE),
Marta Afonso (10CT5), Jéssica Matos (11LH2) e Marco Laria (12LH3).

OS MICROPLÁSTICOS ESTÃO A CHEGAR AO MARISCO!
No Curiosidades Científicas, boletim de divulgação científica da responsabilidade do departamento de Física
e Química, de junho, alerta-se para os problemas dos microplásticos e da sua disseminação no mar. A ler
em http://aecanecas.com/images/2021_2022/curiosidades_cientificas/curiosidades_cientificas_2022_06.pdf.

HÁ UMA CAMPEÃ NOS CASTANHEIROS
Não é que não fosse suficiente para nos encher de satisfação, mas a Joana Mendes, aluna do 6.ºG da EB
dos Castanheiros ficou em 3.º lugar, e não em 4.º (como noticiámos), na modalidade de Ginástica Acrobática
de Competição no Maia International Acro Cup realizado na Maia, em maio passado - teve, pois, direito ao
pódio. Repara-se assim o erro com o respetivo pedido de desculpas.

É SEGUIR EM FRENTE!
Terminam, no próximo dia 7, as aulas para os alunos do 9.º, 11.º e 12.º anos - os anos com exame. Aos que
concluem os seus estudos na Secundária, nestes estranhos dois anos em que foi tão difícil sermos escola,
desejamos os melhores sucessos para esse novo futuro que aí vem e, para já, e para todos os que vão
realizar provas, bom estudo que, como se sabe, é o principal fator de uma boa sorte.

