
Destaque
DIA DO CREPE

Em França, quarenta dias após o Natal, no dia 2 de fevereiro, comemora-se La Candeleur ou La Fête dês Chandelles, ou seja, o 
DIA DO CREPE! Assim e para celebrar La Chandeleur, os alunos de francês, das turmas 417 e 418, puseram “as mãos na massa” 
e confecionaram deliciosos crepes, que ofereceram a alunos, funcionários e professores da escola, cumprindo a tradição francesa!

LISBON STORY CENTRE

No passado dia 20 de Fevereiro, a turma do 1º ano do Curso 
de Turismo visitou um dos locais mais emblemáticos da cidade 
de Lisboa – A Baixa Pombalina. Do itinerário da visita fez parte 
a visita à estação do Rossio e um Walking Tour até à Praça 
do Comércio. De seguida, visitaram o Lisbon Story Centre, 
equipamento cujo objetivo é dar a conhecer, de uma forma 
interativa e ao ritmo de cada visitante, a fantástica história de 
Lisboa desde as suas origens até à atualidade.

Vai acontecer no próximo mês

• Início do 3º Período Letivo.

CARNAVAL

Com a ajuda dos alunos das turmas de primeiro e segundo ano do curso de Animador Sociocultural a Escola “vestiu-se” a rigor para 
celebrar o Carnaval. Foi organizado um concurso de máscaras que contou com a participação de vários alunos.

DIA DE S. VALENTIM

No âmbito das disciplinas de Português, Inglês, Francês e Espanhol todos os alunos da Escola foram convidados a participar no 
“Concurso de Postais de Línguas”, onde deveriam criar um postal alusivo ao “Dia dos Namorados”. No dia 15 de fevereiro foi feita a 
entrega dos prémios. Todos os alunos que aderiram receberam um certificado e um prémio de participação.O entusiasmo foi notório 
e os três lugares de pódio foram aplaudidos por toda a comunidade escolar:
1º - André Vieira – Turma 26Voc;
2º - Elisiane Monteiro – Turma 456;
3º - Joana Silva – Turma 417.

AUTO DA BARCA DO INFERNO

No âmbito da disciplina de Português as turmas 10VOC, 24VOC 
e 26VOC foram, no passado dia 26 de fevereiro, assistir à peça 
“Auto da Barca do Inferno” de Gil Vicente, no teatro ACTUS.
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