Em Progresso 05

ANO 19

Informação de projetos e atividades do Agrupamento de Escolas de Caneças
(responsabilidade: equipa Biblioteca Escolar da ESC)
emprogresso@aecanecas.com
18-10-2021

SAI ÀS SEGUNDAS

SELO SAUDÁVEL NA SECUNDÁRIA
A Secundária de Caneças foi mais uma vez galardoada com o Selo Saudável, uma iniciativa da DireçãoGeral da Educação que distingue as escolas que se destacam na promoção da saúde. Neste caso, valida o
projeto que apresentámos e que reflete, de forma sucinta, as atividades desenvolvidas no Agrupamento no
âmbito da Saúde.

ACABAR COM A POBREZA!
Dia 17 de outubro é o Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza. Lembramos os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) que pretendem acabar com a pobreza extrema até 2030, assinados
por Chefes de Estado e de Governo de todo o Mundo (https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimentosustentavel/) e que todos os nossos alunos (mesmo os que já se esqueceram...) já conhecem. Pedimos que
enviem para a biblioteca da Secundária notícias das atividades realizadas e considerem a possibilidade de
fazer um filme curto sobre os ODS e concorrer ao concurso promovido pela OIKOS:
https://www.oikos.pt/pt/noticias/item/2705.

MENTORIAS - INSCRIÇÕES ATÉ DIA 29
Correu muito bem no ano passado na Secundária. Alunos com mais competências e conhecimentos em
determinadas áreas de estudo (os mentores) apoiam colegas com mais dificuldades (os mentorandos) num
estudo conjunto. Ganham todos: os mentores reveem estudos e, ao procurarem as melhores formas de
explicar assuntos, consolidam os seus conhecimentos; os mentorandos compreenderão melhor matérias
tratadas numa linguagem que lhes é mais próxima.
Regra número 1: Alinhar neste programa é uma opção rigorosamente voluntária. Inscrições na biblioteca da
Secundária até dia 29. Candidatos falem com os vossos diretores de turma. E aí em casa também se pode
falar neste programa que ajuda e que reconhece.

VAMOS SER BONS AMIGOS NA CESÁRIO VERDE
Decorre durante a semana, para os alunos do 1º ciclo da EB Cesário Verde a ação de sensibilização "O
Baltasar aprende a lição", dinamizada pela PSP - Escola Segura. O motivo passa pelo modo como os
meninos
se
relacionam
uns
com
os
outros,
como
se
pode
ver
no
filme
https://www.youtube.com/watch?v=eIK26JLEKFg.
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ECO-ESCOLAS: BANDEIRA VERDE NOS CASTANHEIROS
Já com a sua bandeira verde recebida, o Eco-Escolas da Escola Básica de Castanheiros está em atividade
na recolha de tampinhas, no "Separa e Ganha" (com a colaboração da Câmara Municipal de Odivelas), na
Geração Depositrão e na Alimentação Saudável.

CONTOS DE FADAS NAS BIBLIOTECAS
O Mês Internacional das Bibliotecas Escolares (#Mibe2021), subordinado ao tema Contos de fadas e
contos tradicionais de todo o mundo, celebra-se esta semana na Biblioteca de Castanheiros, com
sessões de leitura de contos, nas quais participarão alunos dos 5º e 6º anos. A biblioteca da Secundária
continua a publicar, todos os dias úteis, no blogue Leituras Acordadas e no facebook, um pedaço de uma
história presente nos livros de contos de fadas e tradicionais do nosso fundo documental que temos em
exposição.

LISBOA BARROCA
Dia 22, o 11.ºT, do curso profissional de turismo, desloca-se em visita de estudo a Lisboa. Nos objetivos da
visita, o conhecimento de edifícios maneiristas e barrocos, mas também a familiarização com diversos locais
da Lisboa antiga, desde os espaços medievais de Alfama até ao Chiado burguês do século XIX, fundamental
para aquela área de estudos. É a primeira visita de uma turma do Agrupamento nesta fase pós-pandémica
e, também por aqui, se respeitarão as regras necessárias à prevenção de infeções.

CONTINUAMOS:
- na biblioteca da Secundária, a apresentação dos nossos serviços a turmas do 8.º e do 10.º anos;
- na EB dos Castanheiros, as sessões sobre alimentação saudável para turmas do 6ºano, dinamizadas por
nutricionistas do "Programa 5 ao Dia" realizam-se no dia 18 (em salas de aula) e no dia 25 (na biblioteca).

PARA A SEMANA VAI SER NOTÍCIA: HALLOWEENS
Na EB dos Castanheiros, as professoras de Inglês do 3º ciclo em colaboração com as colegas de Educação
Visual irão dinamizar atividades para serem expostas na escola.
Em Educação Visual esperam-se trabalhos expressivos em grafite e guaches e em Inglês bruxas, fantasmas,
vassouras em 3D, com cartolinas e materiais reutilizáveis.

