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A SEMANA IN

Na terceira semana de março decorreu a Semana In em que os alunos tiveram oportunidade de mostrar os seus trabalhos e assistir e participar em palestras e workshops. O dia 16 foi dedicado ao 
Curso Profissional de Animação Sociocultural, o dia 17 aos Cursos de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos e Técnico de Equipamentos e Automação de Computadores e os 
dias 18, 19 e 20 dedicados ao Curso Profissional de Técnico de Multimédia.

IN Animação
No dia 16 de março, os alunos do Curso Profissional de Animação Sociocultural levaram a cabo mais um In Animação que constou de Palestras, Atividades de Animação de Rua, Artes Circenses 
e Expressão Corporal. Este evento contribuiu para o desenvolvimento pessoal e académico dos alunos. A comunicação não-verbal foi o mote para as atividades realizadas e para uma reflexão sobre o 
trabalho desenvolvido pelo Animador. 
Dia da Animação
De acordo com o que já tem vindo a ser feito ao longo dos últimos anos, organizámos mais um Dia da Animação, que este ano teve como tema “ Eu Animador”.
Este evento consistiu num acampamento de 3 dias, de 6 de março a 8 de março, que teve lugar em Lisboa, no Parque de Campismo de Monsanto, no qual participaram alunos do Curso Profissional 
de Animador Sociocultural dos polos de Queluz, Arruda dos Vinhos e Lumiar.
Foram levadas a cabo várias atividades tais como um concurso gastronómico, um raid noturno, gincanas de jogos tradicionais, palestras e fogo “anima”. Um fim-de-semana fantástico que proporcionou 
refletir sobre a futura prática profissional e que ficará na memória dos alunos e professores.

IN Multimédia
Os alunos do Curso Profissional de Multimédia deram início no dia 18 de março a mais um IN Multimédia desta vez sob o tema “Arte”. Esta ação iniciou-se com a participação no concurso de Curtas-
metragens “Vídeo Run”, que foram apresentadas no dia 20. Os vencedores foram os alunos Erik Lemos, Carla Nascimento, Carlos Barata, Jéssica Soares, Marco Passos e Tiago Costa. O dia 19 foi 
reservado aos oradores externos com palestras relacionadas com a área da Multimédia, entre as quais, edição de vídeo, fotografia, arte digital VS artes plásticas, som, entre outros. No dia 20 foi a vez 
de os alunos apresentarem os trabalhos realizados ao longo do seu percurso escolar. A escola agradece a todos pela colaboração, presença e participação nesta iniciativa. 

VISITA DE ESTUDO AO DIÁRIO DE NOTÍCIAS

No dia 5 de março realizou-se uma visita de estudo ao MediaLab na sede do jornal Diário de Notícias, em parceria com a ValorSul. Participaram nesta visita as turmas 399, 400 e 401 acompanhadas 
pelas professoras de Área de Integração, Marina Duarte e Tânia Lourenço. 
Os formandos ouviram algumas explicações sobre as obras expostas nas instalações a que se seguiu uma visita à Sala de Conferências onde foram expostos conteúdos sobre Comunicação e Media. 
Seguimos depois até à Redação, onde ficámos a saber o motivo que levou à configuração da planta desta sala, em que todas as ramificações confluem para o centro. De regresso à sala inicial, começou 
o processo de redação dos artigos, definição dos títulos e construção da primeira página do jornal. Os temas das notícias estavam relacionados com o ambiente, a reciclagem e os resíduos.  Terminada 
a construção da primeira página do jornal, devidamente verificada e organizada pelos formandos definidos como subdiretores e diretores, os alunos ainda participaram num workshop. Esta visita de 
estudo revelou-se muito proveitosa.
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