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COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
 

Comemorado no Pavilhão Multiusos de Arruda dos Vinhos, o Dia Mundial da Criança contou com a 
colaboração de diversas entidades, entre as quais a nossa escola. Dinamizámos atividades de pin-
turas faciais, modelagem de balões, trabalhos manuais, oficina de experiências e jogos de computa-
dor para cerca de 1500 crianças. A nossa participação designou-se Pangeiffel associando a proteção 
ambiental com o filme A Idade do Gelo.

PARTICIPAÇÃO NO MERCADO OITOCENTISTA
 

O Mercado Oitocentista, nos dias 7 e 8 de junho, teve a participação dos alunos do Curso Profis-
sional de Animador Sociocultural que dinamizaram um ateliê pedagógico e a animação de rua. 
As crianças interessadas experimentaram alguns jogos tradicionais da época, como o jogo da macaca, 
das argolas e bowling, construídos pelos alunos da nossa escola. Os mais pequenos, com a ajuda 
dos nossos alunos, trajados a rigor, criaram a sua própria barretina, para que também tivessem um 
acessório relacionado com a época do mercado.

VISITAS DE ESTUDO
 

A visita de estudo ao Museu da Eletricidade e ao Instituto Nacional de Estatística realizou-se no 
âmbito das disciplinas de Eletrónica e de Matemática e nas quais participaram os alunos do Curso 
Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores.
A visita guiada pelas instalações da antiga Central permitiu que os alunos conhecessem o laboratório 
e a exposição experimental. No Instituto Nacional de Estatística assistiram a uma palestra sobre os 
processos estatísticos e os Censos e ainda visitaram a sala dos servidores. 

No dia 17 de junho, numa visita de estudo organizada pela professora Joana Segurado no âmbito da 
disciplina de Português, os alunos do 1.º ano dos Cursos Profissionais de Técnicos de Multimédia, 
Técnicos de Eletrónica Automação e Computadores e de Animador Sociocultural, deslocaram-
se a Sintra onde ficaram a conhecer a riqueza patrimonial e natural da Quinta da Regaleira. 

FINAL DO ANO LETIVO
 

A 27 de junho encerrou-se o ano letivo com um programa variado. Entregaram-se os já habituais               
diplomas “Torres de Ouro”, uma forma de valorizar e destacar o interesse, empenho e esforço de alguns 
alunos, professores e funcionários.
O Torneio de Futebol, que se seguiu, realçou a importância da atividade física no nosso dia-a-dia.
Para terminar, juntaram-se todos os membros da comunidade escolar num agradável almoço convívio.
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