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ATIVIDADE DE CONSCIENCIALIZAÇÃO PARA AS LIMITAÇÕES SENTIDAS POR PESSOAS INVISUAIS
No dia 2 de fevereiro, a turma 429 em conjunto com a professora Tânia Lourenço (Disciplina de Comunicação e Relações Interpessoais), participou numa atividade de consciencialização para as limitações
sentidas por pessoas invisuais. A atividade consistia em dividir a turma em pares e cada elemento desse par teria os olhos vendados, de forma a não ter qualquer tipo de contacto visual com o exterior
enquanto o outro elemento do par guiava através de indicações sobre o exterior, pelo caminho delineado pela professora.
As alunas consideraram a experiência enriquecedora, tendo referido “percebemos as dificuldades que as pessoas invisuais têm no seu dia-a-dia. A meu ver, enquanto nós, pessoas sem qualquer tipo
de deficiência visual, tomamos por garantida a visão, as pessoas invisuais travam batalhas todos os dias para conseguirem fazer as suas atividades ditas normais. Devemos ter uma especial atenção
a pessoas com incapacidades motoras e devemos adaptar os locais de modo a facilitar a mobilidade dessas mesmas pessoas. Com esta atividade concluo que todos nós, trabalhando em conjunto,
podemos tornar o mundo melhor para pessoas incapacitadas usufruírem da melhor forma possível, tudo aquilo que pessoas sem qualquer tipo de deficiência, usufruem.” (Ana Catarina Gaspar, Turma
429) e “Sendo uma pessoa com limitações invisuais, senti um pouco de receio ao fazer o exercício pois não temos noção de onde estamos nem o perigo que nos rodeia.” (Marta Rodrigues, Turma 429)
e “não é fácil estar num mundo tão movimentado e não pode ver, nem saber como é o rosto ou a expressão das pessoas que passam por mim” (Ana Karoline Silva, Turma 429).

PRIMEIRO POLO COM PROGRAMA DE DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA (DAE)
O polo de Arruda dos Vinhos instalou o Programa de Desfibrilhação Automática Externa (DAE) no dia 11 de fevereiro, tornando-se no primeiro polo Gustave Eiffel com este sistema de emergência médica.
Para que este equipamento fosse instalado no nosso polo foi necessário dar formação a seis elementos da escola para ficarem aptos a utilizá-lo: Márcio Trovão, Marta Pires, Tiago Rosa, Marta Santos, Paula
Carvalho, Flávia Oleiro. A formação foi dirigida pelo enfermeiro Mário Santos, formador de suporte básico de vida no nosso polo.
O DAE só poderá ser utilizado por um dos seis elementos que tiveram a formação, tendo sido concebido para atuar em casos de paragem cardiorrespiratória de forma a garantir uma intervenção precoce
que tenta que o coração retome o seu ciclo cardíaco normal.

TURMA DE ANIMADOR SOCIOCULTURAL NA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ARRUDA DOS VINHOS
Nos dias 1 e 2 de fevereiro, as alunas da turma 399 do Curso Profissional de Animador Sociocultural, deslocaram-se ao pré-escolar da Santa Casa da Misericórdia de Arruda dos Vinhos a fim de implementarem
uma atividade lúdico-educativa planificada e preparada no âmbito da disciplina de Área de Expressões.
Querendo transmitir aos mais novos que para fazer algo bem é preciso um certo esforço de aprendizagem, as alunas de animação apresentaram um teatro de sombras - “O Burro Flautista” - e dinamizaram
diversas atividades com as turmas para que os alunos percebessem que os esforços que fazemos para atingir os nossos objetivos compensam.

DESFILE DE CARNAVAL 2016
No dia 5 de fevereiro, um grupo de alunos do Curso Profissional de Animador Sociocultural participou no desfile de carnaval das escolas de Arruda dos Vinhos, desenvolvendo várias atividades de animação
de rua. Desde malabares, a ginástica, passando pela animação clown, os nossos alunos empenharam-se em elevar ainda mais a alegria e o colorido da festa. Com grande interação e simpatia, os
animadores de rua, Jorge, Muacir, Diana, Ana, Jorge Gonçalinho e Rúben, souberam arrancar gritos de espanto e encantamento nas crianças que assistiram à sua animação. Obrigado ao grupo pela
sua prestação.
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