
VISITAS DE ESTUDO 

Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Proteção Civil 
visitaram, no dia 18 de junho, o Navio Ilha da Madeira e fizeram um 
percurso a bordo, no Terminal de Passageiros de Rocha de Conde 
d’Óbidos.
Esta visita de estudo permitiu conhecer a organização de emergên-
cia da tripulação e observar os equipamentos de emergência e se-
gurança a bordo no navio.

No dia 12 de junho, realizou-se uma visita de estudo ao Centro 
de Arte Moderna – Fundação Calouste Gulbenkian com os alunos 
do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância que lhes 
possibilitou conhecer as visitas-jogo dinamizadas com as crianças 
neste espaço.
A exposição “Visto Daqui Parece Uma Montanha” tem instalações 
muito interessantes e interativas.

WORKSHOP NA EMBAIXADA LOMOGRÁFICO DE LISBOA

Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Comunicação, 
participaram num workshop promovido pela Embaixada Lomográ-
fica de Lisboa, no dia 18 de junho.
Após a apresentação do conceito de Lomomania, os alunos formar-
am grupos e escolheram uma das muitas lomos disponíveis e foram 
fotografar pelas ruas lisboetas.

COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA

Dia 2 de junho, a turma 391, Curso Técnico de Apoio à Infância, 
convidou um grupo de crianças de um Jardim de Infância, a par-
ticipar nas atividades lúdicas, organizadas pela turma no campo de 
jogos da escola, em comemoração do Dia Mundial da Criança.
Deste modo, os alunos interagiram da melhor forma, pondo em 
prática algumas técnicas já aprendidas durante o curso. Entre elas, 
destacam-se as pinturas faciais e os jogos tradicionais.

QUADRAS AO SANTO ANTÓNIO

No âmbito dos Santos Populares, os alunos do Curso Profissional 
de Animação Sociocultural, entusiasmaram toda a comunidade 
educativa a escrever uma quadra alusiva ao S. António. Posterior-
mente as quadras populares foram colocadas num painel decorado 
para o efeito.

V WORKSHOPS SOBRE SEGURANÇA E 
SAÚDE COMPORTAMENTAL

No dia 17 de junho realizou-se no Auditório Gustave Eiffel, o V 
workshop sobre Segurança e Saúde Comportamental, uma or-
ganização da Revista Segurança Comportamental, com a colabo-
ração de várias instituições do Campus do Lumiar.
Neste workshop participaram os alunos do Curso Profissional de 
Técnico Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente.

PARTICIPAÇÃO NO AMADORAEDUCA

Nós também estivemos lá! 
A nossa escola participou com várias atividades no AmadoraE-
duca, uma atividade organizada pela Câmara Municipal da Ama-
dora e que se realizou entre os dias 28 de maio a 1 de junho.

• Festa de final de ano-letivo                                                        

Vai acontecer no próximo mês             

Open Carrer - DIA ABERTO 

No dia 4 de junho abrimos as portas a toda comunidade escolar 
para a ação Open Carrer – Dia Aberto que permitiu dar a conhecer   
melhor a nossa escola aos encarregados de educação, professores 
e alunos e que possibilitou ficar a saber as características de cada 
um dos cursos profissionais.
Os alunos apresentaram trabalhos e projetos desenvolvidos ao lon-
go do ano letivo.

DOCESCOLAS

No âmbito do projeto Docescolas, o Curso Profissional de Técnico 
de Comunicação recebeu a visita da Associação pelo Documen-
tário (apordoc), no dia 11 de junho, numa iniciativa conjunta, para o 
visionamento e sessão de debate do filme documental The Shebabs 
of Yarmouk. 
Esta sessão, dinamizada pelas turmas 366 e 368, foi animada 
através de uma conversa enriquecedora e conduzida pela Dra. Eva 
Ângelo, da APORDOC. 
A temática incidiu sobre os Direitos Humanos e os campos pales-
tinos, cruzando a arte do cinema documental com a perspetiva in-
timista e participante dos trabalhos de realização.
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