
Destaque
PRÁTICA SIMULADA

As turmas do Ensino Vocacional Básico terminaram as 
140 horas de Prática Simulada, nas áreas de Comércio, 
Informática, Intervenção Comunitária e Socorrismo,
no dia 27 de fevereiro 
Estes alunos tiveram, assim, o seu primeiro contato com as 
empresas ou instituições e o mundo do trabalho, o que lhes 
permitiu tomarem consciência desta realidade, que para 
alguns era, até há pouco, desconhecida.
Os alunos mais motivados foram convidados a colaborar 
com as empresas durante as interrupções letivas. Parabéns 
aos alunos pelo esforço demonstrado nesta atividade tão 
essencial para a sua formação.

•	Comemorações do Dia Internacional 
da Não Violência

Vai acontecer no próximo mês

DIA DE SÃO VALENTIM

O Dia de São Valentim, também conhecido por Dia dos Namorados, é uma data especial em que se comemora a união amorosa 
e afetiva entre casais de namorados e também, frequentemente, entre os amigos. Na nossa escola houve troca de cartões e 
presentes com símbolo de coração, tais como as tradicionais caixas de bombons. 

VISITAS DE ESTUDO

As alunas do 3.º ano da turma do Curso Profissional de Apoio à Infância realizaram uma visita de estudo à Kidzania, integrada na 
disciplina de Técnicas Pedagógica e Intervenção Educativa. 
Esta	visita	permitiu	conhecer	este	espaço	socioeducativo	e	compreender	as	especificidades	do	trabalho	que	é	exigido	neste	contexto	
bem	como	observar	e	refletir	sobre	diferentes	estratégias	de	interação	com	crianças.

fevereiro 2015

Queluz

No âmbito disciplina de Português, os alunos das turmas de 3.º ano assistiram à peça de teatro Felizmente Há Luar!, de Luís de Sttau 
Monteiro, levada a cena pelo grupo Actus, no Auditório Santa Joana Princesa, em Lisboa, no dia 13 de fevereiro. Julgamos ter, desta 
forma, contribuído para desenvolver nos alunos o gosto pelo teatro e pela leitura.
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