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ÁRVORE DE NATAL E PRESÉPIO
 

No âmbito das disciplinas de Matemática Aplicada 2 e de Cidadania e Mundo Atual, os alunos da turma 35117, do 2.º ano do Curso de Educação e Formação - Instalação e Reparação de Computadores, projeta-
ram, elaboram e decoraram uma Árvore de Natal. Pretendeu-se motivar os alunos e estimular a criatividade artística de toda a comunidade escolar.

Os alunos da turma 372 do 2.º ano do curso de Técnicos de Gestão de Equipamentos Informáticos,executaram um presépio, dinamizando-o com a implementação de um sistema de iluminação e energia. Esta 
construção ficou exposta no átrio do Pavilhão Multiusos de forma a ser apreciada por toda a comunidade durante as festividades de Natal. O presépio foi desenvolvido no âmbito das disciplinas de Sistemas Digitais, 
Arquitetura de Computadores e de Eletrónica Fundamental.

VISITA DE ESTUDO AO CENTRO CIÊNCIA VIVA
 

No âmbito das disciplinas de Sistemas Digitais, Comunicação de Dados e de Eletrónica Fundamental, os alunos das turmas 372 e 348 do curso de 
Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos e a turma 400 do curso de Técnico de Eletrónica Automação e Computadores, realizaram 
uma visita ao Centro Ciência Viva, em Aveiro, com a finalidade de participarem na Oficina dos Robôs e no Sítio dos Robôs. 
A visita, que foi muito produtiva, permitiu apreender e aplicar conceitos diversos de robótica. O entusiasmo, a boa disposição e a entreajuda entre 
os alunos foram uma constante. 

ALDEIA NATAL NA BIBLIOTECA E  AUDITÓRIO MUNICIPAIS DE ARRUDA
 

Nos dias 11 e 12 de dezembro, as turmas do Curso de Animador Sociocultural realizaram atividades de Natal na Biblioteca e no Auditório Municipal de Arruda dos Vinhos, nomeadamente a apresentação da peça 
de teatro “Natal dos Minions”, a distribuição de prendas às crianças e uma árvore em 3D que permitia interagir com a decoração. Este espaço foi observado por cerca de 600 alunos de diversas escolas do concelho.
No dia 14 de dezembro, a mesma peça de teatro foi apresentada à comunidade de Arruda dos Vinhos e o ingresso era feito através da doação de produtos diversos e que posteriormente foram entregues aos que 
deles necessitam, o que permitiu, simultaneamente,  dar um cariz solidário ao evento.

Vai acontecer no próximo mês

• Ida ao Teatro para assistir à peça 
“Felizmente Há Luar!”, de Luís de 
Sttau Monteiro
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