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SAI ÀS SEGUNDAS

ALERTAS

No que respeita à nossa luta contra a Covid19, passámos a estar, desde o dia 1, em situação de alerta.
Significa que as coisas estão a correr bem, mas nunca fiando… Daí que a direção tenha emitido um
comunicado sobre o uso de máscaras que se mantém obrigatório no interior das escolas
(http://aecanecas.com/), recomendando-se o seu uso mesmo no exterior quando estamos muito próximos
uns dos outros. Entretanto, como já anunciáramos, os alunos do 3.º ciclo vão fazer o teste ao SARS-COV2
na quinta-feira, dia 7.
Quanto às bibliotecas, podem todos vir, que são mais seguras que as discotecas.

MÊS INTERNACIONAL DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES (MIBE 2021)

A biblioteca da Secundária apresenta-se, durante este mês, aos alunos das turmas do 8.º e do 10.º anos. Há
muito que realizamos esta atividade durante o mês de outubro, que é o de todas as bibliotecas escolares do
Mundo. Procuramos mostrar como funcionamos e como é possível aceder ao catálogo do nosso fundo
documental (por exemplo, através do http://leiturasacordadas.blogspot.com/), permitindo saber à distância os
livros que se podem consultar e requisitar.
.

#Mibe2021
“Contos de fadas e contos tradicionais de todo o mundo” é o tema proposto para o mês das bibliotecas deste
ano. Nesse sentido, estamos, no blogue e no Facebook da biblioteca da Secundária, a partilhar convosco
bocadinhos das histórias que se podem encontrar nos livros do nosso fundo documental e que se expoem a
partir de quarta-feira.

4 de OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO ANIMAL

Duas das escolas básicas do Agrupamento comemoram este dia, procurando sensibilizar as crianças para o
bem-estar dos animais, para a humanidade dos bons tratos e da adoção responsável, para o problema do
abandono.
Assim, na Escola Básica Artur Alves Cardoso, como referimos no último número, está a ser realizada, até
dia 8 deste mês, uma recolha de bens para animais que serão entregues à instituição IRA – Intervenção e
Resgate Animal; na Escola Básica Cesário Verde a recolha de bens e alimentos, associada ao Projeto Adota
Focinhos, de Odivelas, decorre até dia 15.
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À NOITE HÁ OPORTUNIDADES!
No nosso agrupamento estão em funcionamento diversas ofertas no ensino noturno: Cursos EFA, Formação
Modular (Cursos de Inglês,

Cursos de Espanhol e Cursos de Informática) e Português Língua de

Acolhimento (Português para Estrangeiros).
No dia 11 de outubro têm início as aulas do Ensino Recorrente por Módulos Capitalizáveis.
Os Cursos EFA permitem concluir o 9.º ano ou o 12.º ano. O Ensino Recorrente por Módulos Capitalizáveis
permite concluir o 12.º ano.
Está, também, em funcionamento o Centro Qualifica Caneças.
Todos os alunos/adultos que frequentam as diversas ofertas do ensino noturno podem inscrever-se no
Centro Qualifica que os encaminha para a oferta que melhor se adequa ao seu perfil.
No Centro Qualifica realizam-se Processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências
(PRVCC) de nível básico (9.º ano) e de nível secundário (12.º ano).
O Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências destina-se a adultos com mais
de 23 anos (ou com idade inferior desde que estejam a inseridos no mercado de trabalho e com descontos
para a segurança social há mais de 3 anos).
Ao longo do ano letivo, o curso de Português Língua de Acolhimento (Português para Estrangeiros) é
frequentado por 120 alunos/formandos.

DESPORTO ESCOLAR
Toda a atividade competitiva do Desporto Escolar será retomada durante este ano letivo, estando a ser
elaborados regulamentos específicos para cada uma das competições, que se constituem em complemento
ao Plano de Contingência próprio para a COVID-19. Esperamos, em breve, divulgar os horários das diversas
modalidades.

COMO SE DIZ NÃO AO SEXISMO?
Promovido conjuntamente pela PpDM (Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres) e
pela CIG (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género) em colaboração com a RBE (Rede de
Bibliotecas Escolares), está aberto o concurso de vídeo «eu digo não ao sexismo» para os alunos do 3.º
ciclo e secundário. Os filmes realizados pelos alunos não podem exceder os 3 minutos. O tema pode ser um
modo interessante para uma abordagem em cidadania e é proposta aos professores uma formação de 3
horas sobre o assunto já no próximo dia 12 de outubro. Informação com acesso ao regulamento pode ser
vista aqui: https://cidadania.dge.mec.pt/igualdade-de-genero/noticias-e-eventos/concurso-nacional-de-videoeu-digo-nao-ao-sexismo.

