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VISITAS DE ESTUDO
“Quem são, como vivem, o que sonham, o que têm a dizer os 7 mil milhões de habitantes do planeta? O que os une e os separa? Uma exposição que é o retrato vivo da humanidade dos nossos dias.”
A Exposição 7 Mil Milhões de Outros que está patente no Museu da Eletricidade apresenta um retrato real e atual da humanidade e tem um caráter transversal a muitas disciplinas dos cursos
profissionais. As professoras Tânia Lourenço, da área de Integração e Marina Duarte, da área de Integração e História e Cultura das Artes organizaram e acompanharam os alunos nesta visita de
estudo com as turmas do 1.º ano.
Ainda houve oportunidade para uma paragem no Padrão dos Descobrimentos, onde foram dadas informações sobre este monumento: data de construção, elementos constituintes, objetivos do
monumento, entre outras. No período da tarde visitou-se o Museu Bordalo Pinheiro, para levar a compreender o objeto artístico como documento/testemunho do seu tempo histórico e mobilizar os
conhecimentos adquiridos para criticar a realidade contemporânea.

Os alunos do Curso de Técnico de Multimédia, do Sistema de Aprendizagem (turma 93412),
visitaram, no dia 11 de fevereiro, a Exposição de Francisco Ciera, na sala polivalente do Posto
de Turismo de Arruda dos Vinhos. Ali, puderam observar o contributo daquele matemático
na execução da 1.ª Carta Geral do Reino e na introdução da telegrafia visual terrestre em Portugal. Um dos instrumentos utilizados foi o óculo acromático, tendo a professora Patrícia
Canha explicado conceitos fundamentais da teoria das sombras.

Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Multimédia (turmas 401 e 93412),
acompanhados pelas professoras Patrícia Canha e Marina Duarte, visitaram o Palácio de Queluz
e os claustros do Mosteiro dos Jerónimos o que lhes permitiu ficar a conhecer dois importantes
monumentos do nosso património nacional. No final ainda houve oportunidade para provar os
famosos pastéis de Belém.
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