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ASSOCIAÇÃO CAIS
 

No dia 7 de fevereiro, os alunos do Curso Profissional de Animador Sociocultural fizeram uma 
visita de estudo à Associação CAIS, em Lisboa, ficando a saber o modo de funcionamento e os diver-
sos projetos de intervenção e de inclusão social que foram apresentados pela animadora sociocultural 
da instituição. Ainda houve oportunidade para conviver e trocar algumas impressões com dois sem-
abrigo da CAIS.

MUSEU DE ARTE ANTIGA E ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
 

Os alunos das turmas finalistas dos Cursos Profissionais de Animador Sociocultural, de Técnicos 
de Gestão de Equipamentos Informáticos, de Técnicos de Multimédia e de Técnicos de Apoio 
à Gestão Desportiva, fizeram visitas guiadas ao Museu Nacional de Arte Antiga e à Assembleia da 
República, onde o deputado Duarte Pacheco apresentou o edifício depois de ser ter assistido, nas 
galerias, a um trecho do plenário.

WORKSHOP “ECOJORNALISTAS” NO MEDIALAB DO DIÁRIO DE NOTÍCIAS
 

As turmas de 2.º ano dos Cursos Profissionais de Animador Sociocultural, Técnico de Multimé-
dia e Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, participaram no dia 11 de fevereiro, num 
workshop dinamizado pelo Diário de Notícias com o apoio da VALORSUL. Nesta atividade os alunos 
vestiram a pele de jornalistas e redigiram notícias relacionadas com temas das áreas do ambiente e 
da ecologia, criando as suas próprias edições. Para além desta experiência, puderam ainda visitar a 
redação do Diário de Notícias e assistir a um filme sobre a história deste periódico.

JOGOS MATEMÁTICOS

No dia 18 de fevereiro, os alunos do 3.º ano do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão 
Desportiva participaram no Campeonato de Jogos Matemáticos. Desta competição saíram vence-
dores o aluno Paulo Moreira, na categoria de Damas, e o aluno Ruben Costa na categoria de Xadrez. 
Parabéns a todos os participantes!

CELEBRAÇÃO DO DIA DOS NAMORADOS
 

Para celebrar o dia de S. Valentim, ou Dia dos Namorados, os alunos do Curso Profissional de Ani-
mador Sociocultural, distribuíram “miminhos” em Arruda dos Vinhos, inundando as ruas com algum 
romantismo. Para além desta iniciativa, os espaços escolares foram decorados com motivos alusivos 
ao dia e no Pavilhão Multiusos, foi exibida a curta-metragem “Paperman” dedicada à temática do amor.

INQUÉRITO ESTATÍSTICO SOBRE DISCRIMINAÇÃO
 

Os alunos do 1.º ano do Curso Profissional de Animador Sociocultural concluíram o Inquérito 
Estatístico sobre Discriminação. Primeiro foram inquiridos 150 alunos, posteriormente os inquéritos 
(anónimos) foram distribuídos por grupos de trabalho e as respostas foram analisadas e tratadas es-
tatisticamente. Todo este trabalho foi apresentado numa exposição. 

Vai acontecer no próximo mês

• Aula de Zumba Carnavalesca
• Visita ao Pavilhão do Conhecimento       
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