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Também começámos mal: no primeiro dia de Setembro, um pequeno incêndio numa máquina no átrio da Escola 

Secundária encheu a escola de fumo, obrigando a limpezas e arranjos que, de algum modo, atrasaram os trabalhos de 

arranque do ano letivo.  

 

O desporto nas escolas já começa a mexer e, em breve, divulgaremos os horários das diferentes modalidades que 

praticamos. Por exemplo, nesta terça, dia 17, entre as 17h00 e as 18h30 as nossas juvenis de basquetebol vão começar 

os treinos no pavilhão gimnodesportivo.   

Começamos na próxima sexta-feira, dia 20, as apresentações sobre o funcionamento da biblioteca escolar para os 

novos alunos do 8.º e do 10.º ano. Aproveitaremos também para divulgar o nosso catálogo que pode ser consultado a 

partir do blogue da biblioteca: http://leiturasacordadas.blogspot.com/ 

  

 

 

COMEÇAMOS 

Começamos bem. Temos escola nova: na EB23 dos Castanheiros foi construída uma nova escola básica do 1.º ciclo que 

substitui a EB Francisco Vieira Caldas, ficando duas turmas de Jardim de Infância no edifício daquela escola. O 

Agrupamento é constituído também pela Escola Secundária e por mais três escolas básicas com pré-escolar e primeiro 

ciclo – as escolas, Cesário Verde, Artur Alves Cardoso e Maria Costa.  

No ensino pré-escolar e jardim-de-infância, somos onze turmas (mais duas que no ano passado): (três na EB Artur 

Alves Cardoso e Castanheiros, duas, já referidas, 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, seis turmas na EB dos Castanheiros e cinco nas EB Artur 

Alves Cardoso e Maria Costa.  

Na Escola dos Castanheiros, no segundo e no terceiro ciclo somos sete turmas no 5.º, no 6.º e no 7.º ano.  

Na Secundária, somos sete turmas no oitavo e oito no nono ano; no 10.º ano, somos doze turmas (cinco de Ciências e 

Tecnologias, quatro de Línguas e Humanidades, duas de Ciências Socioeconómicas e uma de Artes Visuais);  

no 11.º, somos nove turmas (quatro de Ciências e Tecnologias, três de Línguas e Humanidades, duas de Ciências 

Socioeconómicas e uma de Artes Visuais);  

no 12.º, somos oito turmas (três de Ciências e Tecnologias, três de Línguas e Humanidades, uma de Ciências 

Socioeconómicas e outra de Artes Visuais).  

Somos também cursos profissionais: uma turma por ano de escolaridade dos cursos profissionais de Técnico de Apoio 

à Infância, de Técnico de Turismo, de Técnico de Vendas e de Técnico Auxiliar de Saúde. Este ano, oferecemos no 10.º 

ano mais um curso profissional que substitui o de Técnico de Vendas, trata-se do curso profissional de Técnico de 

Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade.  

No ensino noturno, a oferta curricular do CQ CANEÇAS (Centro Qualifica Caneças), cujas atividades letivas ainda não 

começam esta semana pode ser consultada em https://cqepcanecas.wordpress.com/a-oferta-educativa/. 

NEM TUDO CORRE BEM 

DESPORTO ESCOLAR 

BIBLIOTECA DA SECUNDÁRIA APRESENTA-SE 
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Entramos no nosso décimo sétimo ano de publicação. O nosso objetivo é o de dar informação sobre as atividades do 

Agrupamento, fazendo-a chegar ao maior número de pessoas interessadas, nomeadamente as famílias dos nossos 

alunos. Para sermos um eficaz boletim semanal de todo o Agrupamento precisamos que os coordenadores das escolas 

e os professores que realizam atividades com os seus alunos nos informem para que as possamos partilhar com toda a 

comunidade escolar. Assim, pedimos que nos enviem para os endereços do EP ou da biblioteca a informação que dará 

a conhecer o trabalho desenvolvido.  

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, que o receberão a partir do seu endereço do 

Office 365. Também esperamos chegar ao maior número possível de encarregados de educação, estando já a coligir os 

respetivos endereços para podermos enviar este nosso boletim informativo ao maior número de pessoas que 

participam na nossa comunidade escolar. Se não está a receber o Em Progresso, pode enviar-nos o seu endereço para 

emprogresso@aecanecas.com. 

 

Para um melhor conhecimento do Agrupamento de Escolas de Caneças, indicamos alguns dos endereços que nos 

ligam:  

- a página do Agrupamento: http://www.aecanecas.com; 

- o facebook do Agrupamento: https://pt-pt.facebook.com/aecanecas/, também associado às páginas das bibliotecas 

dos Castanheiros e da Secundária;  

- a página do Centro Qualifica CANEÇAS: https://cqepcanecas.wordpress.com; 

- o blogue da Biblioteca Escolar da Secundária – Leituras Acordadas: http://leiturasacordadas.blogspot.pt. 

 

NÓS 

NÓS, AINDA 

LIGAÇÕES 
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