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A OFICINA DO CONTO

DIA DE LA HISPANIDAD

Os alunos dos Cursos Profissionais de Técnico de Apoio à
Infância e Animador Sociocultural, participaram na Oficina
do Conto, que foi orientada e dinamizada pelo animador
convidado Rodolfo Castro e que decorreu no dia 4 de outubro.
Foi um momento de aprendizagem das várias técnicas de
contar histórias tanto para crianças como para adultos.

No âmbito da disciplina de Espanhol, os alunos das turmas
do Ensino Vocacional do Ensino Básico participaram no
Dia de la Hispanidad, que se celebra em todos os países
de língua oficial espanhola, a 12 de outubro.
Realizaram-se várias atividades alusivas ao tema,
nomeadamente, um concurso de cartazes com o objetivo
de divulgar e ficar a conhecer melhor os países da língua
oficial espanhola. O nome do aluno vencedor será
conhecido na edição do próximo mês.

Destaque

VISITAS DE ESTUDO

COLABORAÇÂO COM A FEELING ANIMALS
Os alunos do Curso Profissional de Animação Sociocultural
colaboraram com a Feeling Animals, grupo de apoio e proteção
aos animais em risco, no sábado, dia 25 de outubro. Esta foi a
primeira ação pública de angariação de fundos e que tem como
finalidade ajudar os animais abandonados que precisam de
ajuda.

Vai acontecer no próximo mês
•
No dia 10 de outubro, as turmas 9 e 11 do Ensino
Vocacional Básico fizeram uma visita de estudo ao Museu
da Eletricidade e ao Museu das Telecomunicações, no
âmbito das disciplinas de Português, Inglês, Fisico-Química
e Intervenção Comunitária.

Atividades de Comemoração do S. Martinho

Os alunos do 1.º e 2.º ano do Curso Profissional de Animador
Sociocultural visitaram, no dia 20 de outubro, a Associação
Moinho da Juventude, sediada na Cova da Moura, Amadora.
Esta visita teve como principal objetivo conhecer o trabalho
desenvolvido pela associação em diferentes áreas, entre as
quais a animação comunitária e desmistificar o estereótipo
ou estigma social associado ao bairro.
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