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Ao vivo, sem travanços na fala e no rosto, retomamos o nosso trabalho com todas as escolas do Agrupamento abertas. 

Ainda falta abrir o secundário ao ensino presencial, mas já estamos a iniciar com a normalidade possível nestes 

estranhos tempos. Sabemos que ainda não estamos em normalidade. Mesmo com a testagem e a vacinação de todos 

os profissionais do Agrupamento, durante este mês, (e ao longo do dia 6, no pavilhão gimnodesportivo, todos os 

professores a partir do 2.ºciclo e funcionários serão testados à Covid-19) é-nos exigido não baixar a guarda: usar 

máscara, manter a distância física, cumprir a etiqueta respiratória.  

 

A partir de hoje está disponível o serviço Voz Amiga, um serviço de apoio psicológico telefónico, da responsabilidade 

do Serviço de Psicologia e Orientação do Agrupamento, destinado aos nossos alunos e respetivos encarregados de 

educação que «procurem de forma anónima informações, apoio e/ou aconselhamento psicoeducativo e 

encaminhamento para outros serviços ou instituições». 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: linhaescolamiga@aecanecas.com 

 

Realizou-se no passado dia 24 de março, a fase concelhia do Concurso Nacional de Leitura. Os nossos representantes 

portaram-se muito bem. Os resultados nos três ciclos em que participámos foram de bom nível e temos três alunos 

apurados para a fase intermunicipal da Área Metropolitana de Lisboa: do segundo ciclo, Diana Oliveira do 5º E e, do 

secundário, Ana Cavaco e João Saldanha, do 12.ºCT3. 

A fase intermunicipal do concurso é organizada pelas Bibliotecas Municipais de Loures e realiza-se num primeiro 

momento, no dia 13, com a prestação de uma prova escrita (online) nas bibliotecas da EB dos Castanheiros e da 

Secundária. 

Cumprindo as regras definidas nos respetivos regulamentos, as bibliotecas estão abertas. No dia 6, inaugura na 

biblioteca dos Castanheiros uma exposição de trabalhos dos alunos do 6º ano, realizados no âmbito da disciplina de 

História e Geografia de Portugal, a retratar as diferentes épocas da História que mais gostaram. 

Na biblioteca da Secundária expõem-se, do nosso fundo documental, obras de e sobre Gil Vicente em apoio às aulas de 

Português do 9.ºano. 

 

Cerca de 80% do lixo marinho tem origem em atividades desenvolvidas em terra, com muitos milhões de toneladas de 

lixo a chegarem aos oceanos através dos rios. Isto não está bem e todos podemos atuar. Por isso o ECO-ESCOLAS lança 

aos nossos alunos este desafio: até 30 de Maio, faz um desenho que represente esta 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. 
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O primeiro número deste ano letivo do jornal da Secundária, Às Avessas, já se encontra publicado no site do 

Agrupamento e pode ser lido em http://www.aecanecas.com/index.php/%C3%A0s-avessas.html. O jornal é obra de 

uma nova equipa e o tema principal deste número é a alimentação. 

 

Apesar dos constrangimentos, os alunos das turmas D e F do 5º ano comemoraram o Dia Mundial da Poesia 

declamando poemas, alguns inéditos, outros de poetas portugueses, atividade para a qual foram convidados a 

participar os encarregados de educação. E, assim, a Magia da Leitura continuou a estar presente nas aulas de 

Português, celebrando-se «a partilha da poesia enquanto manifestação artística, fazendo acreditar que não há 

pandemia que limite as nossas ações». 

 

O trabalho dos alunos, mesmo a distância, merece ser visto. No site do Agrupamento expõem-se 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 (http://www.aecanecas.com/). 

Por ocasião do Dia Mundial da Água, o Eco-Escolas da Escola Secundária de Caneças publicou no site do Agrupamento 

um convite à comunidade educativa para conhecer a sua PEGADA HÍDRICA através de uma calculadora online 

aprovada pelo Conselho Nacional da Água: http://aquapath-project.eu/calculator-po/calculator.html . 

Ao chegar à sala de aula, os alunos da Secundária vão voltar a ver os sacos-eco (eco bags) azuis e amarelos com 

indicação sumária da sua utilização. A importância de reciclar obriga a uma ação constante.  

Pede-se a colaboração de alunos, funcionários e professores para a recolha seletiva se torne a norma e não a exceção. 

 

Já estaremos um pouco fartos de internetes, mas, sempre que possível, divulgaremos pequenos filmes que os Pais 

podem mostrar aos seus filhos numa aprendizagem aí em casa. Neste caso, um pequeno filme com informação para 

crianças sobre o corona vírus em https://www.youtube.com/watch?v=4tmIUmyPLPg e o que Mário Castrim nos 

conseguiu fazer com o sal, em linguagem: https://www.iniciativaeducacao.org/pt/programas/aaz-ler-melhor-saber-

mais/multimedia-aaz/fala-o-sal. 
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