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Com muito boas percentagens de participação, passamos à fase da análise da situação do Agrupamento no que 

respeita ao uso de ferramentas eletrónicas no ensino, de modo a elaborarmos o plano de transição para o digital.  

 Todos os alunos maiores de 16 anos, do Agrupamento de Escolas de Caneças, estão convocados para participar na 

assembleia eleitoral destinada à eleição de representantes no Conselho Geral, que decorrerá no dia 27 de maio, na 

Biblioteca da Secundária. Os alunos que quiserem concorrer a este órgão de gestão devem entregar as respetivas listas 

(dois efetivos e dois suplentes) nos serviços administrativos da Secundária, desde as 10 horas do dia 17 até às 21 horas 

do dia 22 deste mês. 

Recorda-se que o Conselho Geral é o órgão do Agrupamento a quem compete a aprovação das regras fundamentais 

de funcionamento da escola (regulamento interno), as decisões estratégicas e de planeamento (projeto educativo, 

plano de actividades) e o acompanhamento da sua concretização (relatório anual de actividades). 

Neste fim de semana, concluiu-se a inoculação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 à maioria dos professores 

e funcionários do país. No nosso concelho, o processo desenrolou-se no Pavilhão Multiusos de Odivelas. 

Entretanto já começam a terminar as quarentenas em algumas turmas, com o regresso de alunos e professores à 

escola. O problema é que continua a aparecer um ou outro caso isolado, obrigando novas turmas ao isolamento. 

Percebe-se que o vírus ainda anda por aí e todo o cuidado é pouco. Neste estado de calamidade, é preciso continuar 

com as regras de proteção individual já conhecidas: distanciamento físico, uso de máscara, higienização das mãos, 

etiqueta respiratória. Na escola, claro, mas, também, fora dela. Sim. Vamos continuar a dizê-lo. 

No próximo dia 19, decorre na biblioteca dos Castanheiro, online, a prova escrita de pré-seleção  do Concurso Nacional 
de Leitura. Boa sorte para a Diana, a única representante concelhia nesta fase do concurso.  
 

Até dia 23 está aberto o concurso artístico e ambiental Caixotes Inovadores, que visa a elaboração do design gráfico 

dos ecopontos que serão colocados no exterior da escola, otimizando a recolha de resíduos e colorindo a escola.  

Uma iniciativa de alunos do 11CT4 – grupo Grupo (Re)pensar do projeto de cidadania –  e enquadrado nas atividades 

do programa ECO-ESCOLAS. Ver Regulamento na biblioteca da Secundária. 

Lembramos o desafio do Eco-Escolas: até 30 de Maio, faz um desenho que represente a missão de Amar o Mar, 

escrevendo, numa frase curta, como te comprometes a cumpri-la. Envia o trabalho 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. 

A exposição Castelos Medievais Portugueses, com trabalhos realizados pelos alunos das turmas A, D, E, F e G do 5.º 
ano, no âmbito da disciplina de HGP, continua na biblioteca da Escola dos Castanheiros. É possível ver uma 
apresentação dos trabalhos dos alunos em https://www.youtube.com/watch?v=_B2NdAe6eGs.  
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