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Destaque

ALUNOS DE MÉRITO
No Quadro de Mérito constam os nomes dos alunos que se destacaram, no 2. º Período, pelas notas alcançadas, pelo bom comportamento, ou até mesmo pelo esforço que lhes foi reconhecido
de fazer mais e melhor.

PALESTRA DA ASSOCIAÇÃO SALVADOR

CAMPEONATOS NACIONAIS DE DESPORTO ESCOLAR

Com o objetivo de alertar os nossos alunos sobre acidentes rodoviários e sensibilizar para os efeitos prejudiciais dos acidentes,
recebemos a visita da Associação Salvador, na pessoa do próprio
Salvador, no dia 6 de maio.

Entre os dias 15 e 18 de maio, colaborámos com a gestão e organização dos Campeonatos Nacionais do Desporto Escolar.
Os alunos do Curso Profissional de Animador Sociocultural fizeram as animações na Gare do Oriente e no Meo Arena. Os almoços
do primeiro e do último dia foram confecionados pelos alunos dos Cursos Profissionais de Técnico de Restauração de Cozinha/Pastelaria e pelos alunos dos Cursos Vocacionais (básico e secundário)
e as refeições foram servidas pelos alunos do Curso Profissional de
Restaurante/Bar.
Para prestarem os primeiros socorros, em caso de necessidade, os
alunos do Curso Profissional de Técnico de Proteção Civil também estiveram presentes nos recintos onde se realizaram as várias
modalidades desportivas.

VISITA DE ESTUDO AO LAR DAS HORTÊNCIAS
Os alunos do Curso de Animador Sociocultural (turma 363) visitaram, no dia 7 de maio, o Lar das Hortências, em Lisboa, o que
lhes permitiu tomar conhecimento do trabalho desenvolvido pela
instituição e alargar as suas aprendizagens.

SEMANA CULTURAL DO ISEC

PALESTRA “RISCA O RISCO”

Na semana cultural do ISEC, que decorreu de 12 a 16 de maio, foram
dinamizadas diversas atividades e palestras para a toda a comunidade escolar. Esta atividade proporcionou também um rastreio visual
gratuito numa Unidade Móvel da Essilor que esteve no Campus Escolar.

Realizaram-se várias palestras para sensibilizar os jovens sobre
os efeitos prejudiciais do consumo de bebidas alcoólicas e drogas.
Assistiram e participaram os alunos de 1.º ano dos cursos de Ensino Profissional e dos Cursos Vocacionais, básico e secundário.

VISITA DE ESTUDO MESQUITA CENTRAL DE LISBOA
No âmbito da disciplina de Sociologia e no decorrer do mês de maio,
os alunos realizaram uma visita de estudos à Mesquita Central de
Lisboa que lhes permitiu conhecer diferentes culturas, hábitos e
formas de estar na vida. Por razões culturais do povo muçulmano,
alunos e professores tiveram que obedecer a normas relativamente
à indumentária, e na sala de culto, as alunas e professoras colocaram um lenço na cabeça.

PARTICIPAÇÃO NO ECO-ESCOLAS

VISITA DE ESTUDO LISBON BAR SHOW

Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância,
turma 362, organizaram um desfile, no dia 12 de maio, com o objetivo de angariar roupas, sapatos, brinquedos, malas e material escolar
para o contentor que foi batizado com o nome de “ Recolhe Sorrisos”.
O intuito é participar no concurso Eco-Escolas que fará chegar o conteúdo do contentor a instituições de Solidariedade Social.

Os alunos do Curso Técnico de Restauração Restaurante/Bar,
(turma 394), fizeram uma visita de estudo ao Lisbon Bar Show,
na Tapada da Ajuda, a 20 de maio, que lhes permitiu visualizar e
aprender as técnicas de preparação de variados tipos de cocktails.

Vai acontecer no próximo mês
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Comemorações:
• Dia de Portugal e da Criança
• Festejos do Sto. António

