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Com o objetivo de mitigar o impacto da pandemia COVID-19 e promover a recuperação das aprendizagens, 

foi implementado o ano passado um Estudo Diagnóstico das Aprendizagens que abrangeu 23338 alunos 

dos ensinos público e privado.Com a necessidade de reforçar a informação já disponível e assegurar a 

comparabilidade dos dados, o Governo decidiu a realização em 2023 da segunda edição deste estudo, o 

qual incidirá «na avaliação das competências dos alunos dos 3.º, 6.º e 9.º anos do ensino básico, nas áreas 

de literacia de leitura, informação, matemática e ciências […], cujos resultados concorrem para a produção 

de indicadores de recuperação.» Este estudo será aplicado no mês de janeiro de 2023.  

O nosso agrupamento integra a amostra selecionada para a implementação do estudo no 6.ºano (Escola 

Básica dos Castanheiros) e 9.º ano (Escola Secundária de Caneças), através de uma plataforma eletrónica 

disponibilizada para o efeito. Cada escola participa com três turmas: 

Estudo Diagnóstico do 6.º Ano nos dias 16 (não realizada devido a reunião sindical), 18 e 19 de janeiro. 

Estudo Diagnóstico do 9.º Ano no dia 19 de janeiro. 

Os alunos realizarão três tarefas de 30 minutos - Leitura e Informação, Matemática e Ciências - e um 

questionário de contexto a aplicar a cada uma das turmas selecionadas. 

 

Depois de adiado, devido à discussão da moção de censura na Assembleia da República, o debate com o 

deputado Miguel Cabrita, no âmbito do Parlamento dos Jovens foi reagendado para dia 17, às 10h30, no 

pequeno auditório da Secundária.  

 

Nova caminhada a espaços romanos: Conimbriga e Museu PO.RO.S. (Museu Portugal Romano em Sicó, 

Condeixa-a-Nova). Esta visita de estudo que procura dar a conhecer um pouco do que foi o mundo romano 

aos nossos alunos realiza-se no dia 17com as turmas LH2 e LH4 do 10.ºano, no âmbito da disciplina de 

História.  

Os alunos do curso de técnico de turismo do 11T deslocam-se a Madrid, de 19 a 22 deste mês. Nesta 

atividade letiva em contexto profissional, os alunos irão estar presentes na Feira Internacional de Turismo 

(FITUR), mas não perderão a oportunidade de visitar os museus Reina Sofia e do Prado e, seguro!, passear 

pela capital espanhola, acrescentando ao conhecimento da produção turística, a fruição do ser turista. 

 

 

APRENDIZAGENS EM ESTUDO NO AGRUPAMENTO 

 

VISITA DO DEPUTADO  MIGUEL CABRITA 

 

DOS ROMANOS 

 

O TURISMO EM MADRID 
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Estão abertas as inscrições (através de um QR Code assinalado nos cartazes de divulgação) para o Torneio 

de Voleibol (2x2 no básico e 4x4 no secundário) a realizar no próximo dia 24 na Secundária. Inscreve a tua 

equipa e participa!   

 

 

Nas próximas duas semanas vão realizar-se as reuniões da calendarização dos jogos do desporto escolar a 

iniciar em Fevereiro. Estejam atentos e informem-se com o professor responsável por cada um dos 18 

grupos/equipa das diversas modalidades que existem no AE Caneças 

 

Estamos a ultimar o número do jornal referente ao primeiro semestre e recebemos textos de alunos cuja 

qualidade os professores considerem merecer a publicação. Mas também recebemos textos (artigos de 

opinião, poemas ou outros textos literários) de alunos, enviados pelos próprios, que serão objeto de seleção 

pela nossa redação. Os textos podem ser enviados para o endereço da biblioteca be.esc@aecanecas.com 

até ao dia 21 de janeiro. 

   

Na biblioteca dos Castanheiros encontra-se patente a exposição "Projeto de Leitura" do 2º Ciclo, no âmbito 

da disciplina de Português. 

 

 

 

 

TORNEIO DE VOLEIBOL 

 

DESPORTO ESCOLAR – COMPETIÇÃO 

 

ÀS AVESSAS 

 

EXPO CASTANHEIROS 
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