
PRÉMIO ECO-ESCOLAS 2014

A nossa escola está novamente de parabéns pois foi premiada com 
o galardão Eco-Escolas 2014, pelo trabalho desenvolvido ao longo 
do ano letivo 2013/2014 na área da educação ambiental. Este pré-
mio é apenas atribuído às escolas que têm boas práticas ambien-
tais.

•	 Dia Mundial do Professor
•	 Halloween

Vai acontecer no próximo mês             

RECEÇÃO DE BOAS-VINDAS AOS NOVOS ALUNOS

A receção realizou-se no dia 4 de setembro, logo pela manhã, com a 
presença da Diretora do Polo e dos Coordenadores de Curso, que re-
ceberam e acompanharam os alunos numa visita guiada pelo Campus 
e pelas instalações da escola dando a conhecer todos os espaços.
Desejamos um ótimo ano letivo aos alunos, professores, funcionários 
e colaboradores.

HORTA BIOLÓGICA

Os alunos do Curso Profissional de Animação Sociocultural, 
turma 392, deram início à limpeza da terra da horta biológica,       
preparando-a para o cultivo das plantas de inverno. 
Esta atividade pretende incentivar nos alunos para uma existência 
sustentável e amiga do ambiente.

VISITA DE ESTUDO 

Os alunos do Curso Profissional de Animação Sociocultural, turma 363, visitaram a exposição “Visto Daqui Parece Uma Montanha” na 
Fundação Calouste Gulbenkian. 
Esta exposição explora o conceito do ditado ditado português “ A Galinha do meu vizinho é melhor que a minha”, realçando a dualidade entre 
a realidade existente e a desejada, o parecer e o ser, a ilusão de que o melhor está ao “lado”. 
Através	de	várias	obras	de	fotografia,	pintura	e	instalações	ficou-se	a	conhecer	os	trabalhos	de	vários	artistas	contemporâneos,	austríacos,	
dinamarqueses e portugueses: AVPD, Ann Louise Overgaard Andersen, Claudia Larcher, Dalila Gonçalves, Gregor Graf, Jeppe Hein, Katha-
rina Lackner, Miguel Palma, Nuno Cera e Tove Storch.

FANTOCHES E MARIONETAS

A construção de diferentes tipos fantoches e marionetas está a ser executada pelos alunos do Curso Profissional de Técnico de Apoio 
à Infância, turmas 362, envolvendo as disciplinas de Expressão Plástica e Expressão Dramática.

Cada aluno escolheu uma história infantil e a partir daí deu início à realização de todos os adereços necessários para criar um espetáculo 
sobre essa história. Quando todo o trabalho estiver concluído, a história será apresentada para toda a comunidade educativa, sob a forma 
de teatro.

Destaque

setembro 2014
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