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O prazo para a candidatura dos alunos do Secundário à bolsa de mérito termina já no próximo dia 30. Ver informação 

em http://aecanecas.com/. 

Passada a primeira semana de aulas, as coisas estão a correr bem. Há respeito pelo uso das máscaras, pela 
higienização das mãos, onde é possível, há distanciamento físico. Na Secundária, além dos horários desfasados, a 
escola está dividida em dois setores (blocos A, B e r/c do C e D, E e 1.ºandar do C) de modo a que os alunos não se 
cruzem. Tanto no refeitório como na biblioteca (onde todos podem aceder) há regras específicas que diminuem a 
possibilidade de contágio. Podemos sempre ser contaminados, mas o esforço pessoal de minimizar o risco, cumprindo 
as regras (não só dentro da escola) será o contributo individual de cada um de nós para combater a pandemia. 

As aulas de Educação Física começam esta semana em pleno com muitas regras de segurança para cumprir. Também 

aqui temos que nos disciplinar para correr tudo bem. 

Só depois de 5 Outubro, o Desporto Escolar vai voltar a mexer, no entanto os alunos que já estavam inscritos no ano 

passado poderão contactar os respetivos professores da modalidade para renovar inscrição e combinar horários de 

treino. O clube de desporto escolar do Agrupamento de Escolas de Caneças tem uma página no Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/327763417276834/. 

A partir de terça-feira, a biblioteca da EB dos Castanheiros vai começar a receber as turmas do 5.º ano, de modo a que 

os alunos conheçam as novas regras de funcionamento.  

Se na Escola não houver oportunidade de falar neste assunto, aí em casa, em família, faz sentido ver e conversar sobre 
o programa Biosfera A Pandemia do Descartável que passou na RTP 2. Em todo o lado, podemos ser espaços de 
cidadania: https://www.rtp.pt/play/p6689/e494110/biosfera. 

Para um melhor conhecimento do nosso Agrupamento, 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 
da EB 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. 

Já tínhamos referido no último número o apoio dado ao projeto que se desenvolve na EB Artur Alves Cardoso, no qual 
o jornal O Cusco é parte importante. Para uma informação mais completa, cumpre dizer que se trata do projeto 
Academia de Cidadania Digital (2019- 2022), que consiste na conceção e concretização de ateliês com atividades de 
ciência, tecnologia, engenharia e matemática, cruzadas com áreas de artes de literacia dos media. A iniciativa, 
financiada pela Fundação Calouste Gulbenkian, tem como parceiros do Agrupamento a Universidade Autónoma de 
Lisboa, a União de Freguesia de Ramada e Caneças, o CENJOR, o Sindicato de Jornalistas e a Direção-Geral da 
Educação. Ler notícia mais completa em https://ualmedia.pt/fundacao-gulbenkian-financia-projeto-da-ual/. 
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