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HALLOWEEN GUSTAVE EIFFEL
No dia 30 de outubro, a escola vestiu-se, mais uma vez, a rigor e dançou o Thriller do Michael Jackson, para festejar o
Halloween. Para este dia, a turma 392 do Curso de Animação Sociocultural, organizou um desfile, jogos e concursos para
a melhor caraterização. A escola esteve em festa!

Destaque
DIA DO DIPLOMADO
No dia 28 de outubro, comemorámos o Dia do Diplomado.
A diretora de polo, Ana Albuquerque, entregou os
diplomas aos alunos finalistas. Esta foi a forma de
assinalar mais uma etapa das suas vidas de estudantes.

VISITA DE ESTUDO AO EL CORTE INGLÉS
No dia 3 de novembro, a turma 397 do Curso Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade
realizou uma visita de estudo ao El Corte Inglés.
Esta atividade serviu para sensibilizar os alunos para a importância de uma marca, de uma organização e de toda a
estratégia orientada para os mercados externos, numa Era cada vez mais globalizada e tecnológica.

DIA DE SÃO MARTINHO
Para comemorar o Dia de São Martinho, a turma 13VOC do Curso Vocacional Básico de Animação Turística e Ambiental,
Cozinha/Mesa-Bar, prepararam para toda a comunidade escolar castanhas assadas, chá, limonada e pão com chouriço. Foi
mais um desafio superado.

VISITA DE ESTUDO À HOREXPO
Nos dias 21 e 23 de novembro, as turmas 393 e 420 do Curso de Restauração – Cozinha/Pastelaria, 394 e 421 do Curso
de Restauração – Restaurante/Bar, 397 do Curso de Comunicação, Marketing Relações Públicas e Publicidade e 05VOC
do Curso Vocacional Secundário de Cozinha/Pastelaria, fizeram uma visita de estudo às Feiras Portugal Agro e Alimentaria
Horexpo, que se realizaram na FIL. Esta atividade teve como objetivo dar a conhecer aos participantes os produtos regionais
portugueses, equipamentos, mobiliário hoteleiro, técnicas de conservação na restauração e inovação hoteleira.

VISITA DE ESTUDO ÀS IRMÃS HOSPITALEIRAS

VISITA DE ESTUDO

No âmbito dos conteúdos da disciplina de Área de Estudo da
Comunidade, os alunos do Curso de Animador Sociocultural,
turma 392, realizou uma visita guiada às Irmãs Hospitaleiras
- Clínica Psiquiátrica de São José. Esta visita teve como
objetivo dar a conhecer os espaços sócio terapêuticos desta
instituição e motivar os alunos para o desenvolvimento de
competências na área da saúde mental.

No dia 26 de novembro, no âmbito da disciplina de Técnicas
de Construção, do Curso Técnico de Construção Civil, a
turma 427, foi visitar as Muralhas de D. Dinis e a Estacaria
Pombalina.
Fizeram a interpretação da Muralha de D. Dinis, ficando a
compreender o modo como esta estrutura defensiva do séc.
XIII influenciou o posterior urbanismo da capital.
Vai acontecer no próximo mês
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Convívio de funcionários na Vila
Natal em Óbidos.
Dia do Voluntário.
Festa de Natal.

