
JORNAL DOS JORNAIS

No âmbito da disciplina de Cidadania e Mundo Atual, os alunos do 2º 
ano do Curso de Instalação e Reparação de Computadores (turma 
35094), desenvolveram o Jornal dos Jornais, elaborado com a orien-
tação da professora Joana Gameiro. 
O objetivo principal desta atividade é contribuir para que os alu-
nos conheçam e recolham informação importante e fundamental 
nos vários jornais, bem como tomar contacto com os diferentes         
elementos que o jornal disponibiliza.

JOGOS DA MATEMÁTICA

No âmbito da disciplina de matemática e no modulo de Jogos Matemáti-
cos, as turmas 378 e 379 do 1.º ano do Curso Profissional de Anima-
dor Sociocultural e Técnico de Apoio à Infância respectivamente, 
elaboraram diversos jogos matemáticos para uma exposição que decor-
rerá durante na segunda semana do mês de Maio. Tivemos também a 
colaboração da turma de Aprendizagem, do Curso Programador In-
formático, que no decorrer do módulo de estatística e probabilidades, 
modelos matemáticos que facilitam a compreensão dos conteúdos pro-
gramáticos abordados.”
Esta atividade que decorreu durante o mês de abril, teve o contributo 
da professora Rute Gonçalves que também orientou na elaboração dos 
cartazes.

CARTAZ

No decorrer do mês de abril, no âmbito da disciplina de Técnicas Práti-
cas de Intervenção Educativa, os alunos do 1º ano do Curso de Téc-
nico de Apoio à Infância (turma 379), desenvolveram o Cartaz TAI. 
Este cartaz p retende salientar e fundamentar a aprendizagem com 
conteúdos, feitos de forma e estruturada e lúdica. 
O cartaz TAI foi desenvolvido com a orientação da professora Ana Valente.

Destaque

EU RESPEITO

Os alunos do Curso Profissional de Animação Sociocultural, 
do 1º ano, turma 378, no âmbito da disciplina de Animação So-
ciocultural, desenvolveram um Mural, em que os conteúdos a 
colocar eram de tema livre, mas tendo como mote o respeito. 
Neste Mural, elaborado para promover o respeito pelos ou-
tros, e pelas suas diferenças, puderam participar todos os co-
legas da escola. 
Este trabalho foi desenvolvido sob a orientação da professora 
Ana Prata. 

•	 Dia	Internacional	dos	Museus

•	 Dia	mundial	do	Bombeiro

Vai acontecer no próximo mês
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