
Destaque
EDUCAR PARA A CIDADANIA

A turma 458 do primeiro ano do curso profissional de Técnico de Comércio, em colaboração com projeto “Educar para a Cidadania” do 
Banco Alimentar, começou a construir o seu depósito de papel usado. Tal iniciativa pretende, em primeiro lugar, o fortalecimento dos 
laços com a sociedade civil e a aquisição de competências sociais importantes, tais como a solidariedade e o trabalho cooperativo. 
Pretende-se, como ponto de chegada do projeto, a angariação de papel usado para ser trocado por alimentos e assim, na concreção 
de um esforço conjunto, participar ativamente na construção de uma sociedade mais justa e solidária.

PARTICIPAÇÃO EM INSVESTIGAÇÃO DE MESTRADO

A turma 456, do 1º ano do curso profissional de Animador 
Sociocultural, iniciou a sua participação no projeto de investigação 
da nossa antiga aluna, a Dr.ª Carla Pina, que após ter tirado 
o curso profissional de Animador Sociocultural, licenciou-se 
em Animação Sociocultural e encontra-se agora a terminar o 
Mestrado em Multiculturalidades. A turma participa em diversas 
dinâmicas de grupo, que visam fomentar a cidadania ativa e 
o voluntariado na comunidade. 

Vai acontecer no próximo mês

• CARNAVAL

APRESENTAÇÃO DA PRÁTICA SIMULADA

A Prática Simulada trata-se de um conjunto de atividades profissionais observadas sob coordenação e acompanhamento da escola 
e que visam a aquisição ou o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para o perfil de 
desempenho do aluno. 
Após a realização das 70 horas de Prática Simulada, em cada de uma das áreas vocacionais, os alunos concluem esta etapa com 
uma apresentação, perante um júri, no qual dão a conhecer os aprendizagem realizadas.
As turmas 10VOC, 24VOC, 25VOC e 26VOC realizaram a defesa do relatório da primeira Prática Simulada durante o mês de janeiro.
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