
DIA DA PRIMAVERA, DA ÁRVORE E DA FLORESTA 

A escola deu as boas vindas à Primavera e comemorou o Dia da Ár-
vore e da Floresta com a criação de flores de papel, através da reuti-
lização de revistas, e que posteriormente foram colocadas na árvore 
desenhada na parede do bar. Foi uma comemoração amiga do ambi-
ente!

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE LITERACIA FINANCEIRA

O Dia Nacional dos Direitos do Consumidor não foi esquecido, pelo 
que a escola convidou a DECOJovem a realizar uma ação de sensibi-
lização subordinada ao tema “Literacia Financeira”. O tema escolhido 
relaciona-se com o facto de estar a ser implementado nos currícu-
los dos cursos o Referencial de Educação Financeira. O sucesso da 
referida ação revelou-se no ambiente participativo dos intervenientes. 

DIA MUNDIAL DA ÁGUA  

Para celebrar o Dia Mundial da Água, 22 de março, lançou-se o 
Concurso Eco Cartoon, com o objetivo de, através de uma ativi-
dade lúdico-pedagógica, evidenciar a problemática da poluição da 
água e sensibilizar os alunos para a necessidade de proteger um 
bem precioso e essencial à nossa sobrevivência.

DIA DO ESTUDANTE 

No âmbito da comemoração do Dia do Estudante, a escola realizou uma série de atividades relacionadas com cada curso. Pretendeu-se 
com esta comemoração chamar a atenção dos alunos para a importância de ser estudante no sentido de cada aluno construir uma melhor 
preparação para o seu futuro. As atividades realizadas foram as seguintes: Challenge Electrónica “Vem, prova que és capaz (Técnico de 
Eletrónica e Automação e Comando); Maratona fotográfica “A envolvência da escola” (Técnico de Multimédia); Inauguração Electroclínica 
(Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos); Objeto num minuto (Técnico de Design); Master Class Animação (Técnico de Animação 
2D3D).

CIMEIRA DAS DEMOCRACIAS 

No dia 18 de março, sete alunos de 3.º ano, participaram na Cimeira 
das Democracias, promovida pelo Instituto de Estudos Políticos da 
Universidade Católica. A delegação da nossa escola representou, 
de forma muito empenhada, a República Italiana.
Os nossos alunos tiveram oportunidade de compreender como fun-
ciona uma Cimeira e de reforçar os ideais democráticos!
“A democracia precisa de virtude, se não quiser ir contra tudo o que 
pretende defender e estimular.” Papa João Paulo II

PROJETO “VENCER O BULLYING”  

O Projeto “Vencer o Bullying”, que se encontra implementado 
a nível internacional, pretende-se também disseminar em Por-
tugal. Para o efeito, no dia 12 de março, esteve presente na 
nossa escola, uma representante da ANESPO, a Drª Irene Fer-
reira, que fez uma sessão de apresentação do referido projeto 
com o objetivo de recrutar jovens mentores.

PROJETO “MAKE IT POSSIBLE”

No âmbito do projeto “Make it Possible” - AIESEC, que decor-
reu durante os meses de fevereiro e março, os nossos alu-
nos tiveram oportunidade de aprender e de interagir com três 
estagiários oriundos de diferentes países - Alemanha, Itália e 
Sérvia - conhecendo e tornando-se verdadeiros embaixadores 
dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio das Nações Uni-
das. 
Estes objetivos são extremamente importantes e ambiciosos, 
pelo que é fundamental dá-los a conhecer diretamente a todos, 
especialmente aos nossos jovens, para que se possam tornar 
embaixadores de um mundo melhor através das suas práticas 
e vivências com todos: amigos, colegas, família e diferentes 
grupos.

DIA DO PAI 

Com o intuito de despertar a sensibilidade dos alunos para a 
celebração do Dia do Pai, foi colocada uma tela branca no bar 
da escola, com o título: “O que gostaria de dizer ao meu pai…”. A 
tela foi preenchida pelos alunos e apresentou uma grande diver-
sidade de ideias e opiniões.

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Comemorou-se o Dia Internacional da Mulher, a 8 de março, com 
uma exposição cronológica intitulada “Mulheres que marcaram a 
História”. Pretendeu-se com esta exposição, dar destaque a algu-
mas mulheres nacionais e internacionais que mais se sobressaíram 
na História da Humanidade.

SEMANA POLAR

Na semana de 17 a 22 de março comemorou-se a Semana Polar. No 
âmbito da disciplina de Área de Integração, recebemos na nossa esco-
la o investigador Marc Oliva, do IGOT (Instituto de Geografia e Ordena-
mento do Território), no dia 20 de março. A palestra permitiu aprofundar 
os conhecimentos sobre as regiões polares, e os alunos levantaram 
várias questões tais como, as alterações climáticas, o degelo entre 
outras.

DESFILE/FESTA DE CARNAVAL 

Na época carnavalesca, os alunos apelaram à criatividade na produção 
de diversas máscaras e fatos e, o grupo de dança, organizou, no dia 
28 de fevereiro, um desfile de máscaras seguido de uma atuação do 
seu novo espetáculo.
Esta atividade, que proporcionou o convívio entre as várias turmas e 
a comunidade educativa, premiou as máscaras mais criativas e ino-
vadoras.

DIA MUNDIAL DA POESIA   

No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Poesia, 21 de março, 
e de modo a promover o gosto pela poesia e incentivar a criatividade, 
foi lançado um concurso intitulado “Faça Lá Um Poema”. Tendo em 
consideração que a escola se encontra a implementar o Referencial 
de Educação Financeira, o concurso tinha um desafio adicional. O 
poema teria que incluir as seguintes palavras: conquista, investimen-
to e poupança. O vencedor recebeu como prémio um livro de poesia.

Vai acontecer no próximo mês

• Escola Pré-25 de Abril;

• Terapia do riso;

• Dança Inter-geracional;

• Peddy Paper-Dia Mundial do livro;

• Ciclo de música Jazz

Destaque
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