
Destaque
HALLOWEEN EM MOVIMENTO...

Já começaram os preparativos para a época mais assustadora 
do ano.
Sexta-feira dia 30, tudo estará pronto para as bruxas, vampiros, 
fantasmas e outros seres horrendos entrarem em ação.
Aguardem!

Vai acontecer no próximo mês

•	 Atividades do Halloween

•	 Atividades do dia de São Martinho

DIA DA HISPANIDADE

No dia 12 de outubro assinalou-se o Dia da Hispanidade com uma exposição de trabalhos alusivos aos países hispânicos, realizados 
pelos alunos da disciplina de Espanhol. 
Esta data, também conhecida como Dia da Raça, marca o descobrimento da América e comemora-se em todos os países de língua 
oficial	espanhola,	lembrando	a	união	das	etnias,	dos	povos	e	dos	continentes.

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

No âmbito da celebração do Dia Mundial da Alimentação, a 16 de outubro, os alunos da turma de 1º ano do curso Técnico de Comércio, 
com o apoio do Professor das disciplinas de Comercializar e Vender e Comunicar no Ponto de Venda, organizaram um pequeno-
almoço saudável, o que lhes permitiu transpor para a prática algumas das competências já adquiridas nas referidas disciplinas e ao 
mesmo tempo proporcionar a todos os colegas, por um preço simbólico, várias opções saudáveis para o pequeno-almoço.

VISITA DE ESTUDO À KIDZANIA

No âmbito dos conteúdos do curso de Animador Sociocultural e do curso Técnico de Comércio, as turmas do 2º ano realizaram uma 
visita guiada à Kidzania, empresa situada no Casal da Mira, Amadora, no sentido de terem um contacto direto do trabalho desenvolvido 
pela empresa, do reconhecimento dos métodos de intervenção lúdico-pedagógicos usados na mesma e ainda conhecer as técnicas 
de atendimento comercial.

VISITA DE ESTUDO À AMIAMA

Foi com o objetivo de motivar os alunos do 2º ano do curso de Animador Sociocultural, para o Voluntariado, que no dia 22 outubro 
visitámos a AMIAMA. Este espaço acolhe quase uma centena de cães que foram abandonados. Esta visita pretende ser o início de 
um trabalho comprometido e voluntário, da parte dos alunos, durante este ano letivo para com esta associação.
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