
BANCO ALIMENTAR 

A habitual recolha de alimentos para o Banco Alimentar Contra a Fome decorreu a 31 de novembro e 1 de dezembro. Alguns alunos 
voluntariaram-se e participaram nesta iniciativa. A experiência revelou-se bastante positiva e os alunos envolvidos manifestaram-se sensi-
bilizados e disponíveis para participar noutras ações. 

EXPOSIÇÃO BAUHAUS

Os alunos do 1.º ano do Curso de Técnico de Design, turma 386, construíram uma maquete sobre a escola “Bahaus”. O trabalho final, 
desenvolvido no âmbito do módulo Origem e Evolução Design, e orientado pela professora Sónia Santos, pode ser apreciado num espaço 
da escola.

ANJINHO NO SAPATINHO 

Pelo quinto ano consecutivo, os alunos do grupo de voluntariado “Cidadão Eif-
fel” “, foram de sala em sala sensibilizar os colegas para o projeto “Anjinho no 
Sapatinho” que pretende “adotar” as crianças necessitadas de uma instituição e 
oferecer-lhes dádivas de afeto, carinho e um presente.
A Quinta de S. Miguel, na Amadora, e a AFID foram as instituições apoiadas este 
ano. 

CONCURSO “POSTAL DE NATAL”

O concurso de Postal de Natal surgiu na sequência do desafio 
lançado aos alunos para que, individualmente, ou em grupo, 
elaborassem um postal de Natal pondo em prática a imaginação 
e a criatividade. Os trabalhos apresentados encontram-se em ex-
posição no Centro de Recursos e o resultado do concurso será 
conhecido no primeiro dia de aulas do 2.º período.

DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS 

O Dia Internacional dos Direitos Humanos que se comemora a 10 de dezembro visa homenagear o empenho e dedicação de todos os 
cidadãos defensores dos direitos humanos e pôr fim a todos os tipos de discriminação, promovendo a igualdade entre os cidadãos.
O Centro de Recursos Ferreira Cardoso dinamizou com os alunos uma exposição sobre os Direitos Humanos.

DEMONSTRAÇÃO DE CAPOEIRA 

No dia 26 de novembro, alunos, professores e funcionários assistiram a uma demonstração de Capoeira, ação dinamizada pelo grupo “Ami-
gos da Capoeira” de Alfornelos, e que decorreu no ginásio da escola. Esta atividade pretendeu dar a conhecer esta modalidade e mobilizar 
potenciais interessados para a sua prática.

FESTA DE NATAL 

No dia 13 de dezembro fizemos a festa de Natal em que foi apre-
sentado um espetáculo musical levado a cabo pelos alunos do 
Projeto Music 4 All. Este projeto, tal como num verdadeiro Musi-
cal, contou com uma teatralização a que se associaram momen-
tos de canto e dança. Realizada no auditório Brazão Farinha, a 
festa contou ainda com uma encenação em Francês dinamizada 
pela professora Isabel Machado.

BRAÇO DIREITO  

Braço Direito, da Junior Achievement Portugal, é um programa que 
leva os alunos a acompanharem um profissional, durante um dia, 
no seu ambiente de trabalho. Na sequência da sua participação 
no projeto “A empresa” alguns dos nossos alunos visitaram uma 
instituição ligada à sua área de formação, o que se revelou uma 
experiência bastante útil.

FEIRA DO LIVRO 

A Feira do Livro, que se realizou de 10 a 13 de dezembro, pretendeu sobretudo ser um incentivo à leitura. A adesão, por parte da comuni-
dade educativa, foi bastante significativa.

TORNEIO DE FUTSAL 

O torneio de Futsal entre turmas decorreu durante 
o último mês com a participação de 12 equipas 
e envolvendo 60 alunos. Foi vencedora a equipa 
formada pelos alunos do 2.º ano, turma 358, do 
Curso Profissional de Técnico de Gestão de 
Equipamentos Informáticos.

MURAL DE AGRADECIMENTO 

O êxito começa no exato momento em que o Homem decide o que 
quer e começa a trabalhar para consegui-lo. - Anónimo

Esta frase anónima, colocada no novo mural do Centro de Recur-
sos, serve de estímulo e também de agradecimento a todos os que 
ajudam e colaboram para que nos tornemos melhores seres hu-
manos.

Vai acontecer no próximo mês

• Sessão “aluno diplomado”;
• Formação coaching;
• Exposição Holocausto.
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