
  Em Progresso 22 ANO 20 
Informação de projetos e atividades do Agrupamento de Escolas de Caneças 

(responsabilidade: equipa Biblioteca Escolar da ESC) 
emprogresso@aecanecas.com 

  
27-02-2023                                                                                                                                                             SAI ÀS SEGUNDAS   

 

Foi publicado, no passado dia 17, o Despacho 2403/2023 relativo à renovação da autorização de 

funcionamento dos Centros Qualifica. Esta renovação inclui o Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas 

de Caneças. A renovação da autorização de funcionamento é efetuada por três anos civis e produz efeitos a 

partir de 1 de janeiro de 2023, pelo que o nosso centro de formação de adultos tem a sua função renovada 

até 2025. 

 

A Associação Inspiring Future vai estar no dia 28, na Secundária, com palestras sobre a continuação de 

estudos depois da escolaridade obrigatória. A organização deste evento destinado aos alunos do secundário 

procura divulgar cursos e escolas do ensino superior, universitário e politécnico, que possam ajudar a boas 

escolhas e a traçar objetivos. Mais informação em https://inspiring.future.pt/ . 

Em competição, no dia 1, a equipa de futsal juvenis masculinos joga na Secundária Alves Redol, Vila Franca 

de Xira; no dia 4, os atletas de desportos gímnicos deslocam-se à Bobadela e a equipa de futsal iniciados 

masculinos joga no nosso pavilhão. 

Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade 

participam, no dia 27, no projeto "Erasmus / EU Youth Dialogue", dinamizado pela Associação Nacional de 

Jovens Empresários. A atividade decorre no Auditório do Pavilhão Multiusos de Odivelas. 

No dia 28, os alunos deste curso visitam as fábricas do azulejo de Azeitão e da Coca-Cola, em atividade 

letiva em contexto profissional: ver todo o processo de fabrico e pintura dos azulejos e, na segunda da 

visita  irão conhecer o processo de fabrico da Coca-Cola e ter contacto com a história da marca. 

Os alunos do curso profissional de técnico de turismo estarão presentes na sexta-feira, dia 3, na Bolsa de 

Turismo de Lisboa. De manhã, visitam a Bolsa de Empregabilidade, uma feira de empregos que se realiza 

no Altice Arena. Hoje, dia 27, estão no Centro de Exposições de Odivelas, a pedido da Câmara Municipal, 

na organização da receção aos diretores escolares, numa organização do Ministério da Educação. 

 

 

 

 

QUALIFICADOS PARA QUALIFICAR! 

 

À PROCURA DE SAÍDAS 

 

DESPORTO ESCOLAR 

 

TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM 

 

TURISMO & EMPREGO 
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O júri das Olimpíadas da Cultura Clássica decidiu adiar o prazo de submissão dos trabalhos, quer de escrita, 

quer de artes /multimédia para dia 31 de março. Assim, com mais este tempo extra, renovamos o desafio à 

reflexão e à criatividade, transformado em trabalhos sobre Sísifo, Penélope ou Jasão e os Argonautas. E 

lembramos aos professores o potencial interesse no desenvolvimento de diversas competências que este 

tipo de atividade pode ter junto dos nossos alunos: https://www.rbe.mec.pt/np4/ClassicosEmRede.html .  

 

Na biblioteca da Secundária, termina a onda contra a violência no namoro, mas a mensagem é 

para continuar esta onda de reflexão. Na biblioteca dos Castanheiros apresenta-se a exposição "A 

Viúva e o Papagaio", a partir da obra de Virginia Woolf, lida pelos alunos do 5º ano, que, aqui 

mostram os papagaios realizados.  

 

A Assembleia Geral, que entre outros pontos elegerá a nova direção, realiza-se no dia 3, pelas 18h30, na 

Escola Básica Prof.ª Maria Costa. 

 

As fitas de várias cores que se encontram expostas no átrio da Secundária, com frases em várias 

línguas (o que nos levou ao erro de indicá-las como uma iniciativa do Clube de Línguas) têm como 

mote principal a educação para a cidadania: as turmas foram convidadas a escrever frases em 

quatro línguas, refletindo sobre temáticas diversas como os direitos humanos, a igualdade de 

género, o respeito pelo outro na sua diversidade étnica, política, religiosa, de género ou sexual. 

 

É já na próxima segunda-feira que se realiza, no Centro de Exposições de Odivelas, a fase concelhia do 

Concurso Nacional de Leitura. As nossas representantes do 2.º e 3.º ciclos e do secundário já devem estar a 

acabar de ler os livros que vão estar em prova, respetivamente, O neto do condor, dos Andes a Barcelona, 

de Jesús Ballaz, Leão por cima da porta, de Onjali Q. Raúf e Gente ansiosa, de Fredrik Backman. 

 

Também na próxima semana decorre a eleição dos livros mais fixes para os alunos dos diversos níveis de 

ensino. A votação é no dia 7. A lista dos livros a votos pode ser consultada nas bibliotecas ou aqui: 

https://visao.sapo.pt/visaojunior/miudos-a-votos/ - neste endereço podem ver, também, os tempos de antena 

referentes à campanha eleitoral em curso. 

 

CLÁSSICOS EM REDE 

 

EXPOSIÇÕES NAS BIBLIOTECAS 

 

ELEIÇÕES NA ASSOCIAÇÂO DE PAIS DA EB PROF MARIA COSTA 

 

DESEJOS E ESPERANÇAS 

 

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 

 

O LIVRO MAIS FIXE 
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