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Aproveitamos, hoje, dia em que alguns alunos do secundário retomam as aulas, para concluir o nosso boletim neste 
ano letivo. O trabalho que desde 16 de março temos realizado no Agrupamento corresponde ao grande objetivo de 
uma escola: o ensino e a formação dos nossos jovens estudantes. Mas uma escola realiza-se enquanto escola quando 
esse ensino e formação ultrapassam o universo da sala de aula presencial (ou não presencial) e se reforçam no 
conjunto das atividades que se reconhecem no nosso plano anual de atividades. É para esse âmbito que o Em 
Progresso existe. Quando a pandemia fecha as nossas escolas não nos impede que continuemos a aprender e a 
ensinar, mas limita-nos a vivência (as aprendizagens) de cidadania, da cultura e do conhecimento naquilo que é estar 
com os outros, ao vivo, ir a outros sítios, ouvir outras pessoas, participar em algo que nos faz aprender melhor. Ser 
Escola é estar com Gente: muitos alunos percebem-no, agora, tantos professores já o sabem há muito. 

A abertura das aulas para os anos terminais do secundário cumpre-se com toda a cautela: o plano estabelecido pela 
direção procura diminuir o contacto e a concentração entre os alunos – daí a utilização das escolas EB dos Castanheiros 
para o 12.º e da Secundária para o 11.º; a concentração das aulas em dois dias para o 12.º e três para o 11.º; o 
desencontro dos intervalos; a não abertura de serviços como o bar ou a biblioteca (neste caso, a sala abre para alunos 
que estejam condicionados por transportes mais irregulares).  
Os alunos do 12.º ano e muitos do 11.º terão uma sala e carteira destinadas com lugar fixo. As salas serão higienizadas 
logo a seguir a cada aula e a limpeza das casas de banho será realizada enquanto as aulas funcionam.  
À entrada da escola procede-se à medição de temperatura, à desinfeção das mãos e à entrega de máscaras que, já 
agora, não são para proteger o queixo nem a testa. Espera-se um comportamento impecável naquilo que é a nossa 
obrigação individual: afastamento físico, lavagem regular das mãos, espirrar ou tossir para um lenço de papel, que 
deve ser deitado imediatamente no lixo, ou usar o braço ou a manga com o cotovelo fletido, evitar tocar na cara, nariz, 
olhos e boca. É por aqui que vai ficar tudo bem! 
 

Embora uma maioria dos pais não tenha manifestado interesse em enviar os seus filhos para os jardins de infância do 
Agrupamento nesta fase, a reabertura está indicada e a Direção e as educadoras estão a estudar os modos de como se 
processará.   

Todos os alunos do Agrupamento estão a aprender longe das suas escolas. Tem sido um processo conjunto de 
aprendizagem com as suas dificuldades, mas que tem permitido perceber que o ensino a distância também tem as 
suas virtudes, as quais se podem aproveitar depois deste temporal pandémico. O nosso Plano de Ensino a Distância 
(E@D), com os documentos publicados desde março pode ser consultado no site do Agrupamento em 
http://www.aecanecas.com/images/2019_2020/Plano_EaD_CP_29_abril_VF.pdf . 
 

Realizam-se nos dias 25, 27 e 28 de maio, às 18h00, os exames do ensino recorrente - módulos capitalizáveis de 
diversas disciplinas. O calendário pode ser consultado em https://cqepcanecas.wordpress.com/.  
 

O jornal da Secundária desta vez vai só sair online. O último número deste ano letivo será também o último desta 
equipa redatorial que garantiu desde o ano passado um jornal escolar estudantil e que termina os seus estudos no 
secundário. A escola enquanto edifício e espaço de vivências será o tema central, mas não será esquecida, pois claro, a 
pandemia e como ela nos afeta. Esperemos que, nos princípios de junho, o Às Avessas já esteja publicado na página do 
Agrupamento. Aproveitamos para renovar o convite a alunos que gostem de pensar e de escrever para aderirem a este 
projeto e, no ano que vem, constituírem-se numa nova equipa redatorial.  

UM RECOMEÇO FINAL 

VAI FICAR TUDO BEM 

PRÉ-ESCOLAR: ABERTURA A 1 DE JUNHO  

E@D: DISTANTES DA ESCOLA, MAS A APRENDER 

ENSINO RECORRENTE - EXAMES 

ÀS AVESSAS ONLINE 
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Uma história viral é a proposta de atividade em parceria com o Serviço Educativo da Divisão de Cultura e Turismo de 
Odivelas, que aguarda adesão de turmas das escolas do Agrupamento. A ideia consiste na produção de textos sobre a 
nossa relação com a pandemia. «Cada turma pode participar com duas páginas, sendo uma para o texto e outra para a 

respetiva ilustração, ou caso entendam, têm liberdade para definir a sua criação (banda desenhada, poema,…)». Os 
prazos já estão curtos, mas quem quiser aderir com as suas turmas deve dizê-lo. As três bibliotecas do agrupamento 
estão naturalmente disponíveis para apoiar esta atividade mesmo nas escolas sem professor bibliotecário. 
 

As bibliotecas não estão a funcionar, mas recebemos os livros que emprestámos e que já devem estar lidos, bem como 
continuamos a prestar apoio através de be.esc@aecanecas.com e dos endereços dos professores bibliotecários. 

Com a dimensão que a pandemia tem, com a perplexidade que nos provoca por não termos vivido nada assim, 
procurámos as lições do tempo. E como, no passado, se fala das pandemias, como se viveram e sentiram, como se 
representam, como se imaginam. Recolhemos textos históricos e literários, ensaios e imagens e partilhámo-las no 
nosso blogue Leituras Acordadas: em abril publicámos 21 documentos que etiquetámos como epidemia, em março 
publicámos oito poemas que alguns dos nossos melhores poetas, como Manuel Alegre, Nuno Júdice ou Maria Teresa 
Horta, escreveram sobre estado de emergência. Boas leituras, portanto, em http://leiturasacordadas.blogspot.com/ .  
 

Também o blogue da biblioteca da EB dos Castanheiros (http://bloguinhosaloio.blogspot.com/) retomou atividade. 
Nele se dá notícia de um desafio que a biblioteca dos Castanheiros lançou aos seus alunos: Este livro é a minha cara.  
 

Os alunos dos três anos do Curso de Técnico Auxiliar de Saúde, têm realizado diversos momentos de ensinos clínicos 
(estágio curriculares) integrados na disciplina de Formação em Contexto de Trabalho no Hospital Beatriz Ângelo, na 
Casa de Saúde da Idanha, nas casas de repouso Solar de Caneças e Amoreira e no Centro Social e Paroquial da 
Charneca com resultados que ultrapassaram a classificação média de 17 valores em todos os anos. As provas de 
aptidão profissional vão ser apresentadas ainda este ano, tendo como base os estágios realizados pelas alunas do 12.º 

ano no Hospital Beatriz Ângelo e na Casa de Saúde da Idanha.  
 

A partir do poema Liberdade («Aqui nesta praia onde/não há nenhum vestígio de impureza»…) de Sophia de Mello 
Breyner Andresen, os alunos do segundo ciclo, com os seus professores de Português, comemoraram o dia da poesia 
numa exposição à entrada da biblioteca da EB dos Castanheiros, como se se tratasse de umas “ondas” de poesia. Os 
círculos com passagens de textos / poemas ou versos / pensamentos dos alunos foram a ilustração deste evento.  
Uns dias antes do nosso isolamento, foi possível “encontrar a própria liberdade”; ela existe dentro de cada um de nós. 
 

Não terminamos sem desejar muito boa sorte, que também é resultado de bons estudos, aos alunos que vão realizar 
exames, e muito sucesso e felicidade aos que terminam este ano os seus estudos do secundário. Não queremos 
também deixar de agradecer a todos os alunos que este ano colaboraram em projetos e nas diversas atividades que 
constituem o nosso plano anual, com uma particular referência aos alunos que foram apurados para diversas provas 
que não fora realizadas devido à pandemia como, por exemplo, a fase regional do Concurso Nacional de Leitura e o 
Concurso Ouvir-te Ler, aos que mantiveram a nossa bandeira verde, bem como a todas as equipas do Desporto Escolar. 
Nem sempre conseguimos dar notícia de todas as atividades realizadas nas nossas escolas, mas uma palavra, ainda, 
aos professores e aos Pais que colaboraram connosco nesta tarefa de mostrar a dinâmica das escolas do Agrupamento. 
Saúde! 
 

CONTAR A PANDEMIA: UMA HISTÓRIA VIRAL 

SERVIÇOS DA BIBLIOTECA 

ACORDAR UMAS LEITURAS 

BLOGUINHO SALOIO 

CURSOS PROFISSIONAIS  

21 DE MARÇO: DIA DA POESIA NOS CASTANHEIROS 

POR FIM 
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