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Somos a Escola Secundária de Caneças, a EB dos Castanheiros e as escolas básicas com pré-escolar e 

primeiro ciclo Artur Alves Cardoso, Cesário Verde, Fontes de Caneças / Francisco Vieira Caldas e 

Professora Maria Costa.  

Somos onze turmas do ensino pré-escolar / jardim-de-infância (três na EB Artur Alves Cardoso e 

Castanheiros / Fontes de Caneças, duas 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, sete turmas na EB dos 

Castanheiros / Fontes de Caneças (funcionando uma do 1.º ano na EB Francisco Vieira Caldas) e cinco nas 

EB Artur Alves Cardoso e Professora Maria Costa.  

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

Na Secundária, somos sete turmas no oitavo e no nono anos; no 10.º ano, somos dez turmas (uma de Artes 

Visuais, cinco de Ciências e Tecnologias, uma de Ciências Socioeconómicas, três de Línguas e 

Humanidades; no 11.º, somos dez turmas (uma de Artes Visuais, quatro de Ciências e Tecnologias, duas de 

Ciências Socioeconómicas e três de Línguas e Humanidades); no 12.º, somos dez turmas (uma de Artes 

Visuais, quatro de Ciências e Tecnologias, duas de Ciências Socioeconómicas, três de Línguas e 

Humanidades).  

Somos também ensino profissional, desenvolvido nos cursos profissionais de Técnico de Ação Educativa, 

Técnico Auxiliar de Saúde, Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade e de 

Técnico de Turismo (10.º, 11º e 12.º anos) e, ainda, a turma do 12.º do Técnico de Apoio à Infância. 

No que respeita ao ensino noturno, a oferta curricular do CQ CANEÇAS (Centro Qualifica Caneças) pode 

ser consultada em https://cqepcanecas.wordpress.com/a-oferta-educativa/. 

Na Secundária e nos Castanheiros, o tempo, hoje, dia 20, é o de refletir a partir da atividade Eu faço parte 

eu participo. Os nossos estudantes vão debater, nas suas turmas, os modos como as suas vozes se podem 

fazer ouvir. De como é importante ter opinião sobre o que se passa à nossa volta na escola e na sociedade. 

A partir de terça-feira, as aulas iniciam-se nos horários normais das turmas. 

A importância de utilização dos meios eletrónicos em educação traduzem-se, esperamos, na existência de 

melhores condições, seja na distribuição de computadores seja no acesso à Internet nas escolas. É a partir 

deste pressuposto que foi aprovado, pelo Conselho Pedagógico, o Plano de Ação para o Desenvolvimento 

Digital da Escola (PADDE). Abrangendo as dimensões tecnológica e digital, pedagógica e organizacional, o 

Plano define caminhos de exploração da tecnologia ao serviço da educação a partir de uma forte atitude 

colaborativa entre os professores. Em breve, o PADDE será apresentado à comunidade educativa. 

   

Com tantos vacinados e com testes feitos, vamos lá ver se é desta que conseguimos ter um ano normal 

(pelo menos, com aulas presenciais). Para já, mantemos, nos espaços escolares, as regras de circulação e 

de permanência do ano passado, com horas de entrada e de intervalo desencontradas entre os anos. E 

prosseguir com o uso de máscara, a higienização das mãos, o distanciamento físico, a etiqueta respiratória. 

Sim, isto ainda não acabou! 

 

COMEÇAMOS 

 

PARTICIPAR 

 

O DIGITAL NA ESCOLA: PARA ENSINAR MELHOR, PARA APRENDER MELHOR 

 

VOLTAR AO NORMAL 
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Os professores encontram-se a debater uma reforma dos critérios de avaliação do Agrupamento, prevendo-

se que, até finais de outubro, os novos critérios sejam aprovados pelo Conselho Pedagógico.   

A partir do site do Agrupamento (http://aecanecas.com/), a comunidade escolar pode tomar conhecimento de 

diversas atividades realizadas no ano passado. Do que à biblioteca da Secundária diz respeito, 

recomendamos a leitura do jornal Às Avessas (no site podem ser lidos os últimos cinco números) – trata-se 

de um jornal feito pelos alunos que merece a vossa atenção. Aceitamos inscrições de novos colaboradores. 

Também no site podem ser analisados os guiões para a realização de trabalhos e para as comunicações em 

aula, informação a ser bem assimilada pelos nossos alunos, nomeadamente aos que chegam de novo.  

No projeto educativo do Agrupamento (http://www.aecanecas.com/images/2019_2020/PEA_2019_2022.pdf), que 

será revisto no final deste ano letivo, estão definidos diversos grupos que procuram incrementar uma 

educação para a cidadania: Educação para a saúde; Agita Caneças / desporto escolar e o Programa Eco-

Escolas. Em próximos números daremos mais informação sobre a atividade destes projetos. 

 As bibliotecas do Agrupamento estão abertas para serem utilizadas pelos nossos alunos. Nelas é possível 

estudar, ler, requisitar livros, usar os computadores. Em breve, os novos alunos, na Secundária e na EB dos 

Castanheiros, vão ser convidados a conhecer melhor estes espaços em sessões para as suas turmas. Para 

se ter um melhor conhecimento da oferta da biblioteca, o nosso fundo documental pode ser consultado em  
https://catalogos.rbe.mec.pt/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=DB403544&lang=P&start=cfg2-drel . 

 

A existência de pandemias não é assunto desconhecido na História da Humanidade. Como é que as 

pessoas lidaram com essas doenças através dos tempos, como reagiam, mas, também, como as vemos nas 

obras literárias ou artísticas é a proposta da antologia desenvolvida pela biblioteca da Secundária, em 

segunda edição, revista e acrescentada, que pode ser lida no blogue Leituras Acordadas 

(http://leiturasacordadas.blogspot.com/).  

 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 no site 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 e dos Castanheiros, que 

o receberão a partir do seu endereço do Teams / Microsoft 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.  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

SITE - INFORMAÇÃO 

 

CLUBES & PROJETOS 

 

BIBLIOTECAS 

 

CONHECER AS PANDEMIAS 

NÓS 

NÓS, AINDA 
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