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No dia 21, pelas 19h00, realiza-se uma reunião com todos os alunos matriculados no Ensino Recorrente por Módulos 
Capitalizáveis. Após a referida reunião têm início as aulas de apoio dessa modalidade de ensino, que funciona em 
regime pós-laboral. Estão atualmente inscritos matriculados 68 alunos.  
Os alunos podem matricular-se no Ensino Recorrente por Módulos Capitalizáveis até ao dia 31 de dezembro de 2019 (a 
idade mínima para matrícula é de 18 anos). 
 

O título deste projeto da Visão Júnior, em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares, até pode ferir alguma 
sensibilidade de jovens que sabem perfeitamente que não são miúdos. Mas, ultrapassando este pormenor, a ideia é 
enviar até 31 de outubro, através do preenchimento do formulário disponível em https://bit.ly/2NovekP, o título do 
livro que mais gostam. Esta iniciativa está aberta a todos os alunos do 1.º ciclo ao secundário e corresponde a uma 
escolha a título individual que pode ser feita em casa. Cada aluno só pode fazer uma nomeação. 
 

No âmbito da disciplina de Área de Integração e sob a temática das Dinâmicas sociais e estrutura familiar, realiza-se no 
dia 21, das 10h05 às 11h30, a primeira de duas sessões de sensibilização do projeto “1+1 achas que tens a escola 
toda?”, dinamizadas pela Associação Apoio à Vida e destinadas aos alunos dos cursos profissionais do 11.º ano. Nesta 
sessão desenvolvem-se conteúdos relacionados com Conhecer-me: Eu, os meus afetos, as minhas relações. A próxima 
sessão realizar-se-á no próximo dia 4 de novembro. 

Nos dias 21 e 22 irão decorrer sessões anti-bullying, com a enfermeira Alexandra da Saúde Escolar e o agente da PSP, 
Toni Monteiro, da Escola Segura. As sessões serão para todas as turmas do 1° ciclo. 
 

Dia 24, no auditório da Secundária, às 11h00, será apresentada uma sessão de teatro-debate intitulada Nem Muito 
Simples Nem Demasiado Complicado, uma produção USINA – Intervenção Social (http://usina.pt/). Esta sessão, 
destinada a alunos do 10.º ano, é promovida pela Câmara Municipal de Odivelas, através da Divisão de Projetos 
Educativos Igualdade e Cidadania, no âmbito das comemorações do Dia Municipal para a Igualdade, e integra-se na 
reflexão sobre a igualdade de género e não-discriminação.  
 

Dia 24, os alunos das três salas do Jardim-de-infância e as turmas do 1º e do 2º ano da EB das Fontes de Caneças irão 
ao Teatro Politeama assistir ao espetáculo Rainha do Gelo. 
 

Dia 25, os alunos do 11.º T, curso de técnico de turismo, deslocam-se a Lisboa, no âmbito de uma vista que procura 
reconhecer a arquitetura e o tempo do barroco bem como diversos espaços de Lisboa. Panteão, Igreja de São Roque, 
Baixa e o Bairro Alto estão no percurso. 
 
 
 
 
 
 

ENSINO RECORRENTE – INÍCIO DAS AULAS 

MIÚDOS A VOTOS 

1+1 ACHAS QUE TENS A ESCOLA TODA? 

ANTI-BULLYING NA  ARTUR ALVES CARDOSO 

COMPREENDER O OUTRO 

FONTES DE CANEÇAS NO POLITEAMA 

LISBOA BARROCA 
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Estão abertas até dia 25 as inscrições para o Dia do Futsal, Torneio da Turma, 8º e 9º anos, que se vai realizar na 
Secundária, no próximo dia 30, a partir das 9h00.  
As inscrições das turmas (equipas de 4 a 6 jogadores) devem ser feitas junto dos professores de Educação Física. 
 
 

A Associação de Pais da escola EB 23 dos Castanheiros irá realizar a sua Assembleia-Geral no dia 25, pelas 20h30, na 
escola dos Castanheiros. A Associação convida todos os encarregados de educação a estarem presentes e a envolver-
se, também assim, na vida escolar dos seus educandos. A organização e participação dos pais e encarregados de 
educação na vida da escola são, também pelo esforço que representam, um exemplo para os alunos da importância 
que a escola tem. 
 

No âmbito do mês Internacional das Bibliotecas Escolares, a biblioteca escolar da Escola Artur Alves Cardoso, convida 
toda a Comunidade Educativa para visitar a Feira do Livro que decorrerá nos próximos dias 23, 24 e 25 no horário das 
10h às 17h. 
 

Prepara-se para dia 31 uma atividade no âmbito da formação vivenciada referente ao Halloween - “Trick or Treat?” . 
Vai ser à noite, na Secundária, com a apresentação de trabalhos sobre castelos assombrados e figuras históricas 
grotescas. Formandos e formadores dos cursos noturnos devem trazer um contributo (doce ou salgado) para a 
degustação e, se possível, à base de abóbora. Trazer um objeto (e/ou indumentária) alusivo ao evento é facultativo, 
mas fortemente recomendável. 
Entretanto, na biblioteca dos Castanheiros, continuam expostos os trabalhos alusivos ao "Halloween" desenvolvidos 
pelos  os alunos do 2º e 3º ciclos. 
Também, se podem observar os trabalhos dos alunos do 6ºF, desenvolvidos na disciplina da Cidadania, sobre a 
"Interculturalidade". 

No dia 25, os formandos e formadores dos cursos EFA estão convidados a participar na visita ao Museu do Aljube 
Resistência e Liberdade que se conclui com uma ida ao teatro no Museu assistir à representação de «E eles não 
racharam», de Castro Guedes,. 
Pontos de encontro dos formandos EFA: 19h30 - Rossio, em frente ao Teatro D. Maria II, 19h55 - em frente à Sé de 
Lisboa 20h00 - em frente ao Museu do Aljube. 
 

A partir da vontade de um grupo de alunos, o grupo de teatro da Secundária começa os seus primeiros passos. Com o 
apoio de alguns professores, o grupo ensaia no auditório da secundária às quartas-feiras, das 14h30 às 16h10. 

Na próxima quarta-feira, dia 23, alunos da turma do 6º F do ano letivo 2018/2019 da Escola EB 23 dos Castanheiros 

irão fazer o donativo de 3 micro-ondas ao Lar de Doentes do IPO, este lar faz o apoio aos doentes e famílias mais 

vulneráveis e que vivem longe de Lisboa.  Esta angariação de donativoS decorreu no âmbito da disciplina de OCE. 

 No dia 8 de outubro de 2019 realizou-se uma reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas com a finalidade 
de autorizar a constituição de uma assessoria técnico-pedagógica de apoio ao diretor (que foi aprovada) e de avaliação 
do Diretor do Agrupamento de Escolas de Caneças, para efeitos de progressão na carreira docente, tendo a respetiva 
documentação de avaliação sido remetida para a Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE). 

DIA DO FUTSAL - INSCRIÇÕES 

PAIS DOS CASTANHEIROS EM REUNIÃO 

FEIRA DO LIVRO NA ARTUR ALVES CARDOSO 

AS BRUXAS COMEÇAM A ANDAR POR AÍ 

EFA NO ALJUBE: CHEGAR À LIBERDADE NÃO FOI FÁCIL 

TEATRO 

SOLIDARIEDADE  

CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO 
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