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Somos a Escola Secundária de Caneças, a EB dos Castanheiros e as escolas básicas com pré-escolar e 

primeiro ciclo Artur Alves Cardoso, Cesário Verde, Fontes de Caneças / Francisco Vieira Caldas e 

Professora Maria Costa.  

Somos onze turmas do ensino pré-escolar – jardim-de-infância (três na EB Artur Alves Cardoso e 

Castanheiros / Fontes de Caneças, duas na antiga EB Vieira Caldas, duas na EB Cesário Verde, uma na EB 

Maria Costa); no primeiro ciclo, somos oito turmas na EB Cesário Verde, sete turmas na EB dos 

Castanheiros / Fontes de Caneças (funcionando uma do 1.º ano na EB Francisco Vieira Caldas) e cinco nas 

EB Artur Alves Cardoso e Professora Maria Costa.  

Na Escola dos Castanheiros, somos sete turmas no 5.º e no 6.ºanos e oito no 7.º ano.  

Na Secundária, somos sete turmas no 8.º e no 9.ºanos; no 10.º ano, somos doze turmas (uma de Artes 

Visuais, cinco de Ciências e Tecnologias, uma de Ciências Socioeconómicas, cinco de Línguas e 

Humanidades); no 11.º, somos nove turmas (uma de Artes Visuais, quatro de Ciências e Tecnologias, uma 

de Ciências Socioeconómicas e três de Línguas e Humanidades); no 12.º, somos nove turmas (uma de 

Artes Visuais, quatro de Ciências e Tecnologias, uma de Ciências Socioeconómicas, três de Línguas e 

Humanidades).  

Somos também ensino profissional. Este ano, com menor procura, o curso de Técnico de Saúde só oferece 

o 11.º e o 12.ºanos, os restantes cursos (Técnico de Ação Educativa, Técnico de Comunicação, Marketing, 

Relações Públicas e Publicidade e Técnico de Turismo) desenvolvem-se nos três anos do secundário. 

No que respeita ao ensino noturno, a oferta curricular do CQ CANEÇAS (Centro Qualifica Caneças) pode 

ser consultada em https://cqepcanecas.wordpress.com/a-oferta-educativa/. 

  

Vamos começar sem restrições. A escola precisa dos alunos em todos os seus espaços, a fruir, a estudar, a 

participar nas atividades propostas, a intervir com a sua opinião. Esperamos não ter outra vez a 

contrariedade da pandemia. Para isso, é preciso estar na escola com responsabilidade: não comparecer 

quando se está doente, usar máscara sempre que fizer sentido (por exemplo, quando está muita gente 

junta), continuar a respeitar a etiqueta respiratória. E, claro, ir à vacina quando for o dia de cada um. 

Hoje, segunda, aos alunos dos Castanheiros e da Secundária é proposto um dia diferente, a que damos o 

nome de A voz dos alunos: eu faço parte eu participo. Em todas as turmas, o diretor de turma e um 

professor propõem um debate assente no tema «a avaliação ao serviço das aprendizagens», no qual os 

alunos, distribuídos por grupos, irão refletir sobre a implementação dos critérios de avaliação por domínios 

de aprendizagem praticados em 2021/2022. Os nossos critérios estão publicados em 

http://www.aecanecas.com/index.php/ano-letivo-2021-2022/crit%C3%A9rios-de-avalia%C3%A7%C3%A3o.html.  

O resultado da discussão havida nestas pequenas assembleias de alunos sobre avaliação na escola será 

registado pelos alunos e será tido em consideração pela direção e pelo conselho pedagógico.   
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Resultado prático da aplicação do Plano Digital da Escola, disponibilizamos na página do Agrupamento um 

conjunto de recursos digitais nas diversas áreas do conhecimento e para todos os ciclos de ensino. Trata-se 

de uma partilha de recursos que, nalguns casos, ainda está um pouco incompleta, mas que deve ser vista 

como um trabalho em progresso que, esperamos, possa ser um bom apoio ao estudo dos alunos, à ajuda 

dos encarregados de educação e à prática letiva dos professores. Os recursos podem ser consultados em   

https://wakelet.com/@Recursos_Educativos_Digitais_Agrupamento_de_Escolas_De_Canecas. 

Este ano, com algumas novidades, o agrupamento continua a disponibilizar diversas modalidades de 

desporto escolar. Na Secundária, a oferta passa pelo voleibol, futsal, basquetebol, escalada, 

multiactividades, ténis de mesa, ténis, danças e comunidade (atividade aberta a toda a comunidade escolar). 

Na EB dos Castanheiros, as modalidades são: ténis, ginástica-trampolins, escola ativa, voleibol, basquetebol 

e futsal. 

As inscrições estão abertas, devendo os alunos contactar os seus professores de Educação Física. Os 

horários estão ainda em estudo. 

No agrupamento, existem três bibliotecas integradas na Rede de Bibliotecas Escolares, na Secundária, na 

EB dos Castanheiros e na EB Artur Alves Cardoso. Estamos a tentar que o serviço de biblioteca se estenda 

a todas as outras escolas básicas, bem como a estudar o modo de acesso dos alunos da EB Fontes de 

Caneças à biblioteca dos Castanheiros. Principalmente para os dois primeiros ciclos de ensino, integramos o 

projeto Escola a Ler – que procura a «realização de atividades que proporcionam um trabalho sistemático, 

estruturado e diversificado de leitura, promovendo o contacto dos alunos com livros que os motivem e 

estimulem a prática regular e continuada da mesma».  

Entretanto, o fundo documental da biblioteca da Secundária pode ser consultado através do catálogo online 

a que se acede através do blogue Leituras Acordadas (http://leiturasacordadas.blogspot.com/) ou do local da 

biblioteca na página do Agrupamento. 

Iniciamos, com este número, o nosso vigésimo ano letivo de publicação ininterrupta. Começámos em janeiro 

de 2004, comemorava a Secundária os seus 20 anos de vida. O objetivo desta publicação continua a ser o 

de dar informação sobre as atividades do Agrupamento, fazendo-a chegar ao maior número de pessoas 

interessadas, aos que trabalham e estudam na escola, claro, mas também às famílias dos nossos alunos. 

Para sermos um eficaz boletim semanal precisamos que os coordenadores das escolas (mas, também, as 

associações de pais), os professores que realizam atividades com os seus alunos, a Associação de 

Estudantes, nos informem antecipadamente para que as possamos partilhar com toda a comunidade 

escolar. Assim, pedimos que nos enviem, antes de as atividades acontecerem, para os endereços do EP ou 

da biblioteca da Secundária, a informação que dará a conhecer o que está em progresso. 

Além da sua publicação na página e no Facebook do Agrupamento, o Em Progresso será enviado por via 

eletrónica para todos os professores e funcionários e para os alunos da Secundária e dos Castanheiros, que 

o receberão a partir do seu endereço do Teams / Microsoft 365. Também esperamos chegar ao maior 

número possível de encarregados de educação, pelo que pedimos aos diretores de turma os endereços 

eletrónicos de todos o que queiram receber o nosso boletim semanal. Se não está a receber o Em 

Progresso, pode enviar-nos o seu endereço para emprogresso@aecanecas.com.  
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