
ASSÉDIO SEXUAL - QUEBRAR INVISIBILIDADES

No âmbito dos conteúdos dos Cursos Profissionais de Animador Sociocultural e de Técnico de Apoio à Infância, os alunos parti-
ciparam na ação de senibilização “Assédio Sexual - Quebrar Invisibilidades”, organizada pela UMAR - Associação de Mulheres, Alterna-
tiva e Resposta.
Esta ação destinou-se a informar e a refletir sobre o fenómeno do assédio sexual, contribuindo para a consciencialização sobre os direitos 
humanos, sensibilizar para uma cultura organizacional de prevenção e de intervenção nas situações de assédio sexual, promover uma 
postura igualitária e não discriminatória nas práticas quotidianas e nas relações profissionais e quebrar o silenciamento das pessoas em 
relação a situações de assédio sexual.

SAINT VALENTINE’S POSTCARD CONTEST

Os alunos dos Cursos Profissionais de Técnico de Apoio à In-
fância e de Animador Sociocultural, no âmbito da disciplina de 
Inglês, celebraram o dia de São Valentim com um concurso de 
postais, seguindo a tradição anglo-saxónica.
Esta atividade promoveu a interdisciplinaridade com as técnicas 
de Expressão Plástica que os alunos têm vindo a desenvolver nas 
disciplinas da componente tecnológica e fomentou o espírito de 
partilha e de amor/amizade. 
As autoras dos postais vencedores, Rita Sampaio e Marlene 
Pereira, receberam como prémio um convite duplo de cinema.

Destaque

DIA DE S. Valentim

Para festejar o dia de S. Valentim ou dos Namorados, elaborou-se um painel onde cada aluno pode partilharar mensagens. As alunos fi-
zeram também um cartão do género de raspadinha, onde constavam rimas simples e que foram distribuídas pelos colegas. Também se 
alertou e sensibilizou a comunidade escolar par a diversidade no Amor e distribuíram-se folhetos informativos sobre as Doenças Sexual-
mente Transmissíveis, no sentido de promover uma cultura de prevenção do risco.

Vai acontecer no próximo mês

• Visita de Estudo a Sintra;
• Exposição sobre Camões;
• Ação solidária na Casa de Tires.

fevereiro 2014

Queluz

Este documento é enviado sob a legislação em vigor.
Se não desejar voltar a receber mensagens deste endereço de correio eletrónico responda com REMOVER.
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