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Foram antecipadas para os dias 15 e 16 as reuniões intercalares, por videoconferência, dos conselhos de turma do 

Agrupamento, razão pela qual não serão lecionadas aulas no final desta semana. Nas reuniões, com uma ordem de 

trabalhos muito exigente, proceder-se-á ao balanço do trabalho realizado pelos alunos, nomeadamente às 

aprendizagens realizadas em ensino não presencial e à apreciação da eficácia das atividades que visam a melhoria de 

desempenho dos alunos.  

Os representantes dos encarregados de educação e dos alunos participam na fase final das reuniões, onde tomarão 

conhecimento da informação referente às turmas. Mas a sua participação também permitirá a possibilidade de 

apresentarem propostas para a melhoria do desempenho da turma. Sublinha-se a importância destas reuniões de 

apreciação qualitativa, as últimas antes do final do ano, para a avaliação final.  

Os testes de pesquisa de antigénio ao SARS-CoV-2, efetuados na passada terça-feira pelos profissionais do 

Agrupamento, não apresentaram, ao que sabemos, qualquer resultado positivo. Entretanto, a vacinação de 

professores e funcionários realizar-se-á, em princípio, no próximo fim-de-semana. 

 

No dia 13, de manhã, realiza-se a fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura. Os nossos alunos Diana Oliveira 

do 5º E, e Ana Cavaco e João Saldanha, do 12.ºCT3, estarão presentes como representantes do concelho de Odivelas. A 

prova decorre por meios eletrónicos nas bibliotecas dos Castanheiros e da Secundária. 

  

Com o regresso das aulas presenciais no secundário, recomeçam os treinos do desporto escolar a partir do dia 20, em 

princípio, com o horário que estava em vigor até fevereiro. Sobre este assunto, os alunos devem informar-se junto dos 

professores responsáveis de cada grupo-equipa. 

 

As professoras estagiárias do curso de Mestrado em Ensino da Universidade de Lisboa, Catarina Matos e Carolina 

Martins, finalizaram a prática profissional do curso no nosso Agrupamento. O trabalho realizado ao longo do ano, com 

a orientação dos professores Maria João Santos e António Bila, no âmbito de Cidadania e Desenvolvimento da turma 

AV1 do 12.ºano, permitiu concluir os projetos “Brinquedo solidário”, em colaboração com a ONG -World Needs, e 

“Criação da identidade visual de uma IPSS”, destinado ao Centro Comunitário e Paroquial de Caneças, tendo sido 

trabalhados conceitos de  igualdade de género, sustentabilidade e solidariedade. Estes trabalhos serão apresentados à 

comunidade escolar assim que a situação de confinamento o permitir. 

 

Lembramos que no site do Agrupamento (http://www.aecanecas.com/) podem ser vistos trabalhos de alunos de 

Educação Visual e de Oficina de Comunicação e Expressão do 3.º ciclo e dos alunos de Geometria Descritiva A das 

Turmas 10ºAV1, 10ºCT3 e 10ºCT4 e do 11.º AV1 e CT4 (estes últimos que não noticiáramos no número anterior). 
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No âmbito do projeto de Cidadania e Desenvolvimento da turma CT4 do 11.ºano, “Pensa Globalmente, Atua 
Localmente”, um grupo de alunas da turma procedeu, no período do Natal, a um trabalho de limpeza e recolha de lixo 
no espaço exterior da Secundária, ao pé dos campos desportivos, tendo chegado a conclusões sobre a ineficácia dos 
caixotes de lixo (equipamentos que foram sujeitos a uma crítica severa). Mas também consideraram que os maus 
equipamentos não justificam o desleixo daqueles que deixam o lixo, nomeadamente de plásticos ou de máscaras, no 
chão, o que levou à recolha de sete sacos com resíduos. O projeto continua em desenvolvimento. 
 

Na página do Agrupamento, a Biblioteca da Secundária apresenta um espaço com imagens e informação sobre o 
património local e nacional (http://aecanecas.com/index.php/bibliotecas-escolares/biblioteca-es-canecas/patrimonio-

imagens.html). Recentemente publicámos mais um álbum com fotografias de edifícios e de elementos ornamentais em 
edifícios e equipamentos urbanos, neste caso, da cidade de Lisboa.  
As imagens correspondem a um percurso pedestre que vínhamos realizando anualmente, antes da pandemia, no 
âmbito da disciplina de História da Cultura e das Artes, e que procura dar a conhecer a arquitetura da cidade dos finais 
do século XIX e princípios do século XX. 
 

O serviço de apoio psicológico telefónico, da responsabilidade do Serviço de Psicologia e Orientação, está disponível 

para a comunidade escolar do Agrupamento. O número de telefone a contactar é o 91 276 42 12 e as chamadas 

podem ser feitas às segundas e quartas das 15h00 às 17h00 e às terças e quintas das 10h00 às 12h00, ou por e-mail: 

linhaescolaamiga@aecanecas.com 

O ECO-ESCOLAS da Secundária lançou aos nossos alunos um desafio: até 30 de Maio, faz um desenho que represente a 

missão de Amar o Mar. Escreve, numa frase curta, como te comprometes a cumpri-la! 

Envia o desenho para ecocanecas2011@gmail.com, os melhores trabalhos serão enviados para concurso podendo um 

deles vir a ser escolhido para identificar uma T-shirt de um projeto sobre lixo marinho no próximo ano letivo. 

Ao decidir declarar 2021 o Ano Internacional dos Trabalhadores de Saúde e Cuidadores, a Organização Mundial da 

Saúde sublinha a importância dos trabalhadores da saúde e do seu papel fundamental em assegurar saúde e bem-

estar para a população, bem demonstrado pela dedicação, sacrifício e compromisso extremos evidenciados no 

combate à pandemia. A escolha desta área profissional é, assim, uma opção exigente que os nossos alunos do curso 

profissional de Técnico de Saúde têm seguramente em conta no desenvolvimento dos seus estudos. 

 

Em Novos contos da montanha, Miguel Torga mostra-nos um jovem a recuperar da doença (a pneumónica, ou gripe 

espanhola) que terá provocado mais de 100 000 óbitos no nosso país. O conto começa assim:  
 «– A Lucinda? – perguntou o Pedro, coberto de suor, lívido, a acabar de sair de uma modorra de morte. 

– Está boa… – respondeu a mãe, com a naturalidade que pôde. 

– E por que não vem cá? 

– Isto pega-se, filho. Ela bem queria; eu é que não consinto… 

      Uma onda de tristeza, que lhe embaciou a imagem da namorada, atravessou os olhos febris do rapaz. Depois, exausto do esforço de vir à tona 

do poço, desceu as pálpebras e caiu na sonolência em que vivia há dias. 

      No princípio da epidemia, de ouvido atento, ia vigiando o mundo através do dobrar do sino. O som a entrar no quarto abafado e ele a inquirir 

inquieto: 

– Quem foi, minha mãe? 

– O Belmiro. 

– O pai ou o filho? 

– O pai.» 

Miguel Torga, «Renovo», Novos contos da montanha, in Contos, 5.ª edição conjunta, Alfragilde, Dom Quixote, 2009, p.453 –  

Um texto para ler, um livro para requisitar na nossa biblioteca. 
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