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ACAMPAMENTO NO PARQUE DE CAMPISMO DE MONSANTO
O Curso Profissional de Animador Sociocultural realizou, no fim-de-semana de 6, 7 e 8 de março, um Acampamento no Parque de
Campismo de Monsanto, em Lisboa para os 80 alunos do curso.
Esta iniciativa permitiu refletir sobre os desafios dos Animadores para a sociedade do século XXI, nomeadamente sobre a aplicação de
novos métodos e técnicas de animação, a valorização do processo criativo como complemento ao desenvolvimento humano, partilhando
experiências sobre os vários contextos de intervenção dos Animadores e a celebração da Animação Sociocultural, enquanto resposta
contra a resignação e o pessimismo social.
As atividades desenvolvidas foram diversas: Raid noturno, Dinâmicas de Grupo, Desafios Gastronómicos, Gincana, Zumba de pijama e
atividades musicais e teatrais. Participaram neste acampamento alunos dos polos de Arruda dos Vinhos, Lumiar e Queluz.

Destaque
APRESENTAÇÕES DAS PRÁTICAS SIMULADAS
As apresentações dos relatórios das Práticas Simuladas de
Cozinha e Mesa-Bar, dos Cursos Vocacionais Básicos, turmas
12 e 13 VOC, decorreram no auditório do Campus Lumiar, no
dia 18 de abril. Os alunos mostraram empenho e dedicação nos
trabalhos apresentados e revelaram grande evolução quer a
nível escolar, quer a nível pessoal.
Aos encarregados de educação presentes o nosso bem-haja.

RECEÇÃO À ESCOLA MFR, LA PALMA
Os alunos do Lumiar do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância (turmas 391, 362, 369) e a turma 379 de Queluz receberam
novamente os alunos da escola MFR La Palma (França), no mês de março. Este encontro foi muito proveitoso pois permitiu a partilha de
experiências, trabalhos, técnicas, várias atividades e ainda uma visita à Geração Chupeta. No próximo ano letivo talvez sejamos nós a
visitar a MFR em Lyon!

CIDADANIA E TRABALHO NA EUROPA
Num ambiente de alguma informalidade debateu-se o tema “Cidadania e Trabalho na Europa” e apresentaram-se propostas para uma
nova narrativa para a Europa, propostas essas que foram enviadas para a Comissão Europeia.
Esta iniciativa foi levada a cabo pelos alunos do Curso Profissional de Animador Sociocultural (turma 363) em colaboração com os
alunos a quem foi atribuído o prémio de Mérito e Valor do 1.º período e dinamizada em parceria com a Casa da Europa do Distrito de Lisboa
participaram, no dia 18 de março, no “Café Europa”.

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA PIRAIN

SERVIÇO DE PORTO DE HONRA NO CAMPEONATO NACIONAL DO DESPORTO ESCOLAR

A mini-empresa PiRain, da autoria de um grupo de alunos do
Curso Profissional de Comunicação - Marketing, Relações
Públicas e Publicidade (turma 397), apresentou-se na Feira
Ilimitada de Lisboa, que se realizou no dia 17 de abril, no
Centro Comercial Colombo. Esta empresa foi criada no âmbito
do projeto Junior Achievement Portugal.

No dia 7 de abril, os alunos dos Cursos Profissionais de Restauração, variantes de Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar (turmas 393
e 394), em conjunto com as professoras Ana Sofia Matias, Mariana Pedro e Margarida Ferreira, realizaram o Porto de Honra do hastear
da bandeira do Campeonato Nacional do Desporto Escolar, promovido pela DGEST.
Este evento foi ao encontro das expectativas dos alunos, familiarizando-os com o mundo do trabalho.

LANCHE SAUDÁVEL
Os alunos do 1.º ano do Curso Profissional de Higiene e Segurança no Trabalho e Ambiente (turma 428) prepararam um lanche com
ingredientes saudáveis que, posteriormente, foi servido aos funcionários, docentes e não docente da nossa escola. No âmbito da disciplina
de Saúde Ocupacional e Ergonomia, os alunos aprenderam regras de alimentação saudável e tiveram a oportunidade de as colocar em
prática: menos gordura, menos açúcar e mais vegetais.
Para uma próxima oportunidade ficou prometida uma aula de ginástica laboral.

ATIVIDADES COM A ASSOCIAÇÃO MAIS CIDADANIA
No dia 20 de abril realizaram-se várias atividades de Animação
orientadas pela Associação Mais Cidadania, no sentido de
divulgar Oportunidades Europeias de voluntariado e de
intercâmbios culturais. Alunos de diferentes cursos aderiram e
participaram com entusiasmo nestas atividades.

FESTIVAL NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA
“Feche os olhos e imagine que está no Alentejo”, foi assim que começou o peddy- paper que os alunos do Curso Profissional de Higiene
e Segurança noTrabalho e Ambiente (turmas 428 e 398) realizaram no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, no âmbito do Festival Nacional de Biotecnologia.
Este Festival possibilitou também conhecer de que forma a Biotecnologia afeta as nossas vidas e participar em atividades práticas desenvolvidas por investigadores e empresários de todo o país, sobre a investigação de ponta e a aplicação da Biotecnologia em diferentes
vertentes, tais como Biotecnologia marinha, Biotecnologia aplicada à agricultura e florestas, Biotecnologia aplicada à saúde e Biotecnologia aplicada à indústria.

Vai acontecer no próximo mês
•
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