
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PRÁTICAS 

Com o intuito de conhecer e pôr em prática alguns jogos ad-
equados a diferentes idades, os alunos do Curso Técnico 
de Apoio à Infância, turma 379, realizaram atividades práti-
cas na disciplina de TPIE. As ações foram desenvolvidas com 
empenho, interesse e a participação de toda a turma.

FORMAÇÃO EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA

No âmbito dos conteúdos do módulo Noções Básicas de Saúde e Socorrismo, do Curso de Técnico Profissional de Animador 
Sociocultural, os alunos da turma 378, do 2.º ano, participaram numa formação de SIEM e SBV - Suporte Básico de Vida, com 
o objetivo de conhecer alguns procedimentos de Primeiros Socorros. A formação esteve a cargo de Alina Oliveira, Coordena-
dora de Curso de Proteção Civil, do polo de Lisboa (Lumiar).

ESTÁGIOS CURRICULARES

Tiveram início no mês de maio os estágios curriculares dos 
alunos de CEF de Instalação e Operação de Sistemas In-
formáticos. Este estágio, uma etapa fundamental da for-
mação, constitui uma oportunidade para colocar em prática 
as competências adquiridas ao longo dos dois anos do curso. 
Parabéns aos nossos alunos por mais esta etapa!

DIA DA LINGUA PORTUGUESA

Para assinalar o Dia da Língua Portuguesa, comemorado a 5 
de maio, os alunos do Curso de Instalação e Operação de 
Sistemas Informáticos realizaram uma exposição sobre “Luís 
de Camões e a Língua Portuguesa”. Os trabalhos apresentados 
refletiram os conteúdos da disciplina de Língua Portuguesa e 
mostraram, com algum humor, aspetos interessantes da vida e 
obra do poeta.

Destaque

• Atividades pedagógicas do Curso 
de Técnico de Apoio à Infância 
num Jardim de Infância;

• Participação no “Amadora Educa”.

Vai acontecer no próximo mês
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