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Começam esta semana, prolongando-se até dia 16, os conselhos de turma do 2.º ciclo ao secundário, incluindo os 
cursos profissionais do secundário. As reuniões têm como objetivo estabelecer/elaborar um plano de atuação, 
recuperação e consolidação das aprendizagens de cada turma. Tarefa particularmente importante, considerando os 
problemas causados pela paragem do ensino presencial no ano passado, vai basear-se nos inquéritos aos encarregados 
de educação e alunos realizados pelos diretores de turma no início do ano letivo bem como no diagnóstico efetuado. 

No ensino noturno oferecemos através do Centro Qualifica Caneças (com atividade financiada pelo Ministério da 
Educação e pela União Europeia através dos programas Portugal 2020 e Lisboa 2020) cursos de Educação e Formação 
de Adultos (cursos EFA) de nível básico (conclusão do 9.º ano) e de nível secundário (conclusão do 12.° ano).  
Podem inscrever-se no Centro Qualifica (presencialmente ou através das páginas do Centro e do Agrupamento na 
Internet) todos os alunos/adultos que pretendam concluir o 9.ºano, o 12.º ano ou realizar cursos de Inglês, Espanhol, 
Informática ou Português Língua de Acolhimento. 
Os alunos que pretendam concluir os cursos de nível secundário frequentados no ensino diurno podem fazê-lo através 
do Ensino Recorrente dos Módulos Capitalizáveis. 
No nosso Agrupamento continuamos a oferecer formação de Português para estrangeiros. Esta oferta, que atualmente 
se designa “Português Língua de Acolhimento” (PLA), decorre ao longo do ano letivo com seis turmas.  
Todos os alunos/adultos que tenham dúvidas quanto à melhor forma de concluir o 9.° ou o 12.° ano podem contactar 
os(as) professores (as) que se encontram no Centro Qualifica (preferencialmente a partir das 15 horas).  

Para os amantes da fotografia, no âmbito dos programa Eco-Escolas e Young Reporters for the Environment, decorre 
um concurso internacional de fotografia (International Photo Marathon) subordinado ao tema Humanity and nature: 
an overlasting Conflict. As fotos deverão ser descarregadas apenas no dia 10 de Outubro (durante 24 horas). Para mais 
informações consultar Changing Planet - Network for young photographers.  

Começa esta semana, prolongando-se por todo o mês, a apresentação da biblioteca da Secundária aos novos alunos da 
Escola. A apresentação aos alunos das turmas do 8.º e do 10.º ano coincide com o Mês Internacional das Bibliotecas 
Escolares, este ano dedicado ao Descobrir caminhos para a saúde e o bem-estar de acordo com o terceiro Objetivo do 
Desenvolvimento Sustentável – Saúde de qualidade (https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/).  

Procuramos alunos que gostem de ler, de escrever, de estar informados. Condições fundamentais para se ser bom 
jornalista e fazer jornais escolares como este: http://www.aecanecas.com/index.php/%C3%A0s-avessas.html. Vamos 
criar uma nova redação do jornal Às Avessas com uma secção de alunos do secundário e outra do 3.º Ciclo. 
Conhecendo os candidatos podemos marcar datas consensuais para nos encontrarmos.  

Todas as escolas do Agrupamento podem participar nesta iniciativa da Visão Júnior e da Rede das Bibliotecas Escolares: 
https://visao.sapo.pt/visaojunior/miudos-a-votos/2020-09-04-miudos-a-votos-esta-de-regresso-2/. Os alunos, do 1.º 
ao 12.º ano, são convidados a propor um livro de que gostaram muito e propô-lo à votação dos seus pares. O processo 
desenrola-se como se de umas eleições formais se tratassem (apresentação de candidaturas, defesa do livro preferido 
em campanha leitoral e eleição dos livros mais fixes de 2021 por todos os alunos que queiram participar).  

Na Secundária, vamos continuar a recolha seletiva dos seguintes resíduos na escola: rolhas de cortiça e de plástico, 
papel e cartão, embalagens de plástico/metal/cartão, embalagens de vidro, pilhas/lâmpadas/equipamentos elétricos e 
eletrónicos. Com pequenos gestos, podemos Todos contribuir para um planeta mais sustentável. 
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