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VISITA À 6ª EDIÇÃO DA FEIRA DO LIVRO DE FOTOGRAFIA

No dia 28 de novembro, os alunos do 3º ano do Curso Técnico de Multimédia fizeram uma visita de estudo à 6ª Edição da Feira do 
Livro de Fotografia, no Arquivo Municipal de Lisboa.
Foi uma experiência gratificante, na qual os alunos tiveram contacto com vários editores e obras de relevo na área da fotografia. 
Puderam ainda explorar as exposições patentes no local e observar equipamento fotográfico de valor histórico.

WORKSHOP DE DANÇA

No dia 27 de novembro, as turmas 399 e 460 do Curso de Animador Sociocultural, e a turma 429 do Curso Técnico Auxiliar de Saúde, 
participaram num workshop de dança e motricidade, dinamizado por Sofia Pereira, antiga aluna do Pólo de Arruda dos Vinhos, que 
atualmente está a concluir a Licenciatura em Dança da Faculdade de Motricidade Humana. Além de assistirem a uma apresentação 
sobre o que é a Dança e ouvirem alguns testemunhos em vídeo, os alunos aplicaram na prática uma sequência de passos de dança. 
Todos os envolvidos ficaram a saber mais sobre este tema e também sobre os cursos disponíveis e condições de acesso da Faculdade 
de Motricidade Humana. 

VISITA DE ESTUDO AO LAR DE SÃO DOMINGOS

No 5 de novembro (quinta feira), as turmas do Curso 
de Animação Sociocultural (399 e 460) realizaram uma 
visita de estudo ao Lar de São Domingos em Santarém. 
Contactaram com os utentes desta Instituição, bem como 
com a Animadora e funcionários. Interagiram, conversaram 
e cantaram algumas músicas acompanhadas à guitarra. 
Os Idosos do Lar brindaram-nos com músicas tocadas 
com instrumentos tradicionais portugueses.
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