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Não é uma exposição simples. Não trata de um tema alegre e não é fácil falar destas coisas. Em princípio 

nada disto devia ser necessário. Porquê falar em situações desagradáveis quando se fala de namoro? Mas, 

também, o que é incómodo é matéria para se falar na escola. E as bibliotecas são bons lugares para tratar 

dessa incomodidade. Como dissemos no último número, na biblioteca da Secundária está exposta até ao 

final do mês uma exposição proposta pela turma EFA S - 59, do ensino noturno, sobre a violência do namoro. 

Acrescentámos textos de escritores em língua portuguesa por onde passa o tema: «Bateu-lhe com raiva, 

tinha direito até de matá-la. Mulher casada que engana o marido só merece morrer. Todo mundo lhe dizia, 

dona Arminda lhe disse, o juiz confirmou, era assim mesmo. Ela merecia morrer. Ele era bom, dera-lhe 

apenas uma surra e a expulsara de casa.» in Jorge Amado, Gabriela cravo e canela, crónica de uma cidade do interior, 

Lisboa: Dom Quixote, 2012. p.406.  

Para evitar muita gente ao mesmo tempo, até dia 28, os professores interessados em levar as suas turmas a 

esta exposição devem inscrever-se na folha que se encontra na sala de professores.  

 

Em competição, no dia 25: 

- a equipa de basquetebol juvenis masculinos desloca-se à Secundária Braamcamp Freire, Pontinha; 

- a equipa de futsal iniciados masculinos joga na Secundária Pedro Alexandrino, Póvoa de Santo Adrião; 

- a equipa de danças estará presente na Soeiro Pereira Gomes, Alhandra. 

A equipa de voleibol iniciados femininos joga no nosso pavilhão. Inauguram-se os jogos em casa no que é 

uma boa oportunidade para apoiar as nossas equipas. 

É já uma tradição na Secundária a visita da Associação Inspiring Future (https://inspiring.future.pt/), uma 

associação que dá informação sobre os cursos do ensino superior e que ajuda os alunos do secundário nas 

decisões a tomar sobre o prosseguimento de estudos. As sessões vão ser no dia 28 e os professores podem 

inscrever as suas turmas em folha própria na sala de professores 

 

Está a decorrer, e termina na próxima sexta-feira, a visita de estudo das quatro turmas de Ciências 

e Tecnologia do 11.ºano à ilha de São Miguel nos Açores. A visita decorre no âmbito das disciplinas 

de Biologia e Geologia e de Física e Química. 

Hoje, dia 22, a partir das 18h00, os alunos de Português para Estrangeiros e EFA S52 visitam o templo 

hindu em Telheiras. 

Não o noticiámos, porque às vezes acontece, mas, no âmbito da disciplina de História, as turmas de Línguas 

e Humanidades do 12.º ano deslocaram-se na passada sexta-feira ao Porto, onde visitaram os museus do 

Holocausto e de Serralves. 

 

ONDA CONTRA A VIOLÊNCIA NO NAMORO 

 

DESPORTO ESCOLAR 

 

INSPIRING FUTURE 

 

VISITAS DE ESTUDO 

mailto:emprogresso@aecanecas.com
https://inspiring.future.pt/


                Em Progresso 21                       2022-2023 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Um dos aspetos que marcam os nossos cursos profissionais é o da possibilidade de os alunos realizarem 

estágios e confrontarem-se com a realidade do mundo de trabalho. Neste momento, alunos do 12.º de dois 

dos nossos cursos encontram-se nessa situação:  

- os alunos do curso de técnico auxiliar de saúde estão em estágio no Hospital Beatriz Ângelo, na Casa de 

Saúde da Idanha e no Centro Social e Paroquial das Galinheiras em Lisboa. Começaram no dia 30 de 

janeiro e só regressam depois das férias da Páscoa; 

- os alunos do curso de técnico de turismo, depois do estágio em hotel, estão, agora, em agências de 

viagens: VIAGENS ABREU, S.A. (Loja Strada Outlet, Loja Telheiras, Loja Atrium Saldanha, Loja Av. da 

Igreja e Loja Spacio Shopping - Olivais); TRAVELLAND; CLICKVIAJA (Expo); AGÊNCIA DE VIAGENS 

VIAJAR AGORA; VIAJA COM LISBOA SANTOS; CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS (Loja do Turismo no 

Strada Outlet e Setor Educativo). 

 

As Notícias da Maria, jornal da EB Maria Costa saiu na passada semana com notícias do que se passou de 

mais relevante naquela escola do nosso agrupamento. No que respeita ao jornal da Secundária, já 

noticiámos que estava em andamento, mas, quando há Carnaval, o Às Avessas tem um problema nas 

rotativas e atrasa-se sempre um pouco. Mas ele está aí não tarda. E vai merecer a vossa atenção. 

 

Os encarregados de educação da EB Cesário Verde lançaram uma petição pública para a colocação de 

lombas na rua Alvarence de modo a minimizar os perigos que uma condução imprudente pode causar: 

consultar https://peticaopublica.com/mobile/pview.aspx?pi=PT115147. 

 

Dia 25, às 10h30, no polo de Caneças da biblioteca Dom Dinis há contos para ouvir e partilhar para crianças 

a partir dos sete anos. Inscrição prévia. 

 

Está aberto o período de aceitação das listas candidatas aos órgãos sociais da Associação de Pais da EB 

Professora Maria Costa. As mesmas devem ser enviadas até ao próximo dia 24 para o email da Associação 

de Pais (apescolamariacosta@gmail.com). A Assembleia Geral que, entre outros pontos, elegerá a nova 

direção realiza-se no dia 3 de Março, pelas 18h30, na EB Prof.ª Maria Costa. 

 

 

 

FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

 

JORNAIS DO AGRUPAMENTO 

 

LOMBAS PARA A CESÁRIO VERDE  EM PETIÇÃO PÚBLICA 

 

CONTOS NA BIBLIOTECA -POLO DE CANEÇAS 

 

ELEIÇÕES NA ASSOCIAÇÂO DE PAIS DA EB PROF MARIA COSTA 
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