
         Em Progresso 21 ANO 19 
Informação de projetos e atividades do Agrupamento de Escolas de Caneças 

(responsabilidade: equipa Biblioteca Escolar da ESC) 

emprogresso@aecanecas.com 

  

28-02- 2022                                                                                                                            SAI ÀS SEGUNDAS  

 

 

Com uma taxa de participação de 56,5%, realizaram-se, na passada sexta-feira, as eleições para a 

Associação de Estudantes. Com 413 votos (51,1% dos votos entrados), venceu a lista I. A lista Q obteve 372 

votos e 1,5% dos votos foram nulos ou brancos. Assim, estamos, novamente, com estruturas 

representativas dos estudantes. Parabéns aos vencedores e a todos os que participaram. A Escola conta 

convosco para uma efetiva representação dos interesses estudantis. 

Hoje, segunda-feira, há atividades de carnaval em todas as escolas do 1.º ciclo:  

- na Artur Alves Cardoso, todos os alunos da escola comemoram o Carnaval com um baile de máscaras no 

campo; 

- na EB Fontes de Caneças, os alunos vêm mascarados para a escola e realizarão um baile de carnaval (a 

escola recebe a visita dos alunos do curso profissional de Apoio à Infância para brincar ao Carnaval); 

- na Cesário Verde, o Carnaval vai ser toda a manhã com muita música e diversão; 

- na Maria Costa,  também vai haver um baile de máscaras com a participação de todos os alunos da escola, 

a que acresce uma exposição de máscaras (realizadas com materiais reciclados) elaboradas pelos alunos, 

em colaboração com as famílias.  

E, pelas outras escolas do Agrupamento, ele também anda aí, com muitos alunos e funcionários (e alguns 

professores menos sisudos) a apresentarem-se em conformidade. 

Depois de terem participado na fase concelhia, foram apuradas para a fase intermunicipal, que terá lugar na 

Amadora, no próximo dia 20 de abril, Núria Faustino do 6.ºD, como representante do 2.ºciclo, e Joana 

Santos, do 12.ºCT1, como representante do secundário. Não podemos deixar de lhes dar os parabéns, 

assim como aos outros participantes do Agrupamento neste concurso, pelo seu esforço e disponibilidade 

para participar em atividades  que não terão diretamente impacto na sua avaliação, mas que fazem parte da 

formação que as escolas devem oferecer.  

No próximo dia 3, quinta-feira, os alunos do Curso Profissional de Técnico de Comunicação - Marketing, 

Relações Públicas e Publicidade, estarão envolvidos numa atividade letiva em contexto profissional no El 

Corte Inglés. Esta visita tem como objetivo, sensibilizar os alunos para a importância da marca, dando a 

conhecer o merchandising e o marketing da empresa. 

 

Terminam na próxima quarta-feira, as inscrições para o Torneio do Dia do Badminton, que se realiza na 

Secundária nos próximos dias 7 (8.º e 9.º anos) e 9 (secundário). Inscreve-te! 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES - VITÓRIA DA LISTA I 

 

É CARNAVAL, NINGUÉM LEVA A MAL 

 

GENTE QUE LÊ! 

 

APRENDER COMO SE VENDE 

 

BADMINTON 

mailto:emprogresso@aecanecas.com


                Em Progresso 21          2021-2022 

____________________________________________________________________ 

 

O Curiosidades Científicas de março já está disponível. Da autoria do aluno Gonçalo Marques, do 12.º CT4, 

o número deste mês do boletim de divulgação científica do Agrupamento incide sobre sustentabilidade e 

ambiente.   

As juvenis do basquetebol feminino da nossa escola vão jogar  a 1ª jornada do torneio escolar em Forte da 

Casa, no próximo sábado, dia 5. Os iniciados masculinos jogarão no mesmo dia no nosso pavilhão 

gimnodesportivo. É assim o regresso aos encontros do Desporto Escolar dois anos após a paragem forçada 

devido à pandemia. 

Na Biblioteca dos Castanheiros continua a exposição "Projetos de Leitura do 1.º Semestre", trabalhos dos 

alunos do 2.ºCiclo no âmbito da disciplina de Português. 

Ouvir ler também é bom e, no dia 3, as turmas da EB Professora Maria Costa, MC1A e MC2A, assistirão à 

Hora do Conto, dinamizada pelas profissionais da Biblioteca D. Dinis. 

 

Os livros mais fixes que vão a votação por ciclo de escolaridade podem ser consultados no site da Visão 

Júnior, https://visao.sapo.pt/visaojunior/. Na biblioteca da Secundária procuramos alunos que queiram 

promover e fazer campanha pelo seu livro favorito. Solicitamos aos professores que informem os seus 

alunos desta possibilidade de promoção da leitura e de animação da vida da escola. A votação é já no dia 23 

de março. Contacta-nos para fazermos uma sessão eleitoral a favor do vosso livro preferido! 

 

Decorre a bom ritmo a escolha em cada turma dos representantes para a meia-final do seu ano, na qual 

serão escolhidos os finalistas do concurso Ouvir-te Ler. No dia da final, que se realizará no dia 27 de abril, 

pelas 17h00, serão apurados os vencedores de cada ciclo. Ler em voz alta para um auditório é um desafio e 

o exercício de uma competência importante para os alunos. 

As bibliotecas dos Castanheiros e da Secundária receberam para o seu fundo, um exemplar do livro 

Raparigas na Ciência. 

O lançamento do livro teve lugar na sexta-feira, dia 11 de fevereiro, no Pavilhão do Conhecimento. Neste dia 

celebrou-se o Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência e para assinalar a data, a Agência 

Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica - Ciência Viva lançou a primeira edição do livro. 

O livro dá a conhecer 115 estudantes, do norte ao sul do país, do 1.º ciclo ao ensino universitário, que têm 

demonstrado interesse pelas áreas da ciência e da tecnologia e participado em projetos científicos durante o 

percurso escolar. 

A nossa aluna Iara Aguilar, do 6.ºG, da E.B. dos Castanheiros, é uma das meninas que consta neste livro, 

pelo seu empenho nas atividades do Clube de Geologia, no ano letivo anterior (2020/21). E que orgulho! 

 

 

A CIÊNCIA E O PENSAMENTO ECOLÓGICO 

 

DESPORTO ESCOLAR - FINALMENTE. 

 

LEITURAS VISTAS E OUVIDAS 

 

MIÚDOS A VOTOS! 

 

OUVIR-TE LER 

 

RAPARIGAS NA CIÊNCIA 

https://visao.sapo.pt/visaojunior/

