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Neste tempo final de aulas, a Direção do Agrupamento convocou um conjunto de reuniões com o objetivo de se fazer 
uma reflexão conjunta, não só relativamente às avaliações que se aproximam, mas também em relação à preparação 
do próximo ano letivo, designadamente no que diz respeito ao(s) plano(s) de recuperação e consolidação das 
aprendizagens a implementar. Assim, durante esta semana, vão realizar-se conselhos de ano do 8.º (dia 15 às 11h00), 
do 9.º (dia 15, às 19h30) e do 7.º (dia 17, às 17h45) e uma reunião dos diretores de turma do ensino secundário (CCH) 
no dia 16 às 17h30. Também o Conselho Pedagógico reúne dia 17, às 15h00, para análise de situações especiais de 
avaliação. 

A existência de alguns alunos contagiados pelo Covid19 está a perturbar, neste momento, o funcionamento de seis 

turmas da EB dos Castanheiros, bem como de duas turmas do 9.º e de uma do 10.º, na Secundária, que passaram a ter 

que voltar ao ensino a distância. Normalmente, cada turma em isolamento, mais os respetivos professores, 

corresponde só a um caso de infeção, mas a quarentena de todos é o modo de evitar a propagação da doença definido 

pela Direção-Geral da Saúde. Está visto: vamos até ao final do ano, com a pandemia às costas. Mas o cansaço não nos 

pode fazer baixar a guarda. Isto ainda não acabou, daí o uso de máscara, o distanciamento físico, a etiqueta 

respiratória. 

Os alunos do 12.ºT, do curso profissional de Técnico de Turismo, estão a apoiar, no âmbito da sua formação em 

contexto de trabalho na vertente de "Serviços em Empresas de Animação e Organização de Eventos", a Exposição de 

Trajes das Marchas de Caneças e a divulgação e venda da doçaria tradicional da vila. Este evento, promovido pela 

União de Freguesias da Ramada e Caneças, realiza-se durante os fins de semana de junho, na Casa da Cultura de 

Caneças, das 15h00 às 19h00. 

O Às Avessas vai estar nas bancas digitais esta semana. Dedicado à tecnologia, o jornal da Secundária vai ser publicado 

no seu local habitual na página do Agrupamento. 

 

Outra das áreas que a pandemia prejudicou largamente foi a do desporto escolar. Apesar de tudo, sempre se 

conseguiram organizar algumas competições. Foi o caso do campeonato interno de ténis de mesa, que se realizou na 

Secundária com a participação de dez alunos: um do sétimo e nove das turmas A, B e C do oitavo. O primeiro 

classificado foi Mustapha Zoueir (do 7.ºD), seguido por Telmo Silva (segundo classificado) e Bruno Silva (terceiro), 

ambos do 8ºA. 

 

Esta é a última semana de aulas para os alunos com exame externo e para os alunos do 9.ºano. Tempo para uma boa 

preparação a que não faltará, com certeza, a análise da última informação do IAVE, que indica os itens obrigatórios e 

respetiva pontuação (https://iave.pt/wp-content/uploads/2021/06/Adenda_InfoProvas-Geral-2021_1junho.pdf). Não 

diz as perguntas, mas não se pode ter tudo, enfim. Desejamos boa sorte para os exames e, aos finalistas, que, agora, 

nos deixam, só queremos que tenham os melhores futuros.  
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