
PALESTRA SOBRE EMPREENDEDORISMO

No dia 21 de fevereiro, os alunos de várias turmas assistiram  a uma 
palestra sobre Empreendedorismo, no Auditório Municipal. Vítor Gon-
çalves falou acerca daquele tema, e referiu as características essen-
cias de um empreendedor.
Para ser um bom empreendedor, entre outros fatores, é preciso ter 
muito conhecimento, criatividade e ser inovador.
Foram apresentados alguns bons exemplos de empreendedores em 
Arruda dos Vinhos, tais como a HidroArruda e a MartyBox.  
A HidroArruda procura satisfazer o cliente de uma forma rentável e  
aproveitando as energias renováveis. Francisco Minau, tornou-se um 
grande empreendedor e foi capaz de atingir os seus objetivos alcan-
çando sucesso pessoal e empresarial, criando várias empresas: uma 
agência funerária, uma agência de viagens, a Marty Box, a Marty Cat-
tering e a Marty Burguer. 

PALESTRA SOBRE CONSUMOS NOCIVOS

Em parceria com a GNR/ Escola Segura e o 
NAT de Alverca, concretizaram-se várias Pa-
lestras sobre Consumos Nocivos, entre os dias 
19 e 21 de fevereiro.
As palestras tiveram como principal objetivo 
explicar o efeito dos consumos nocivos e suas 
consequências a longo prazo e dar a conhec-
er as drogas lícitas e ilícitas. Também se deu 
destaque a alguns aspetos da lei tutelar de 
menores.

WORKSHOP DE KIZOMBA

No âmbito da disciplina de Gestão de Progra-
mas e Projectos Desporto e do módulo de Téc-
nicas de organização e condução de reuniões, 
o aluno Leandro Brito ,da turma 350,  do Curso 
Profissional de Técnico de Apoio à Gestão 
Desportiva, realizou um trabalho individual 
para o módulo que consistiu na elaboração e 
preparação de um workshop. Como tal, convi-
dou-se para estar presente o professor de dan-
ças Pedro Batista que dinamizou o workshop 
no dia 7 de fevereiro, no Pavilhão Multiusos. O 
projeto que contou com 25 inscrições revelou-
se um sucesso.

VISITA DE ESTUDO À BIBLIOTECA

No dia 22 de fevereiro, os alunos do curso de 
PAE fizeram uma visita guiada à Biblioteca 
Municipal de Arruda dos Vinhos. Ficaram a co-
nhecer o espaço, as atividades ali dinamizadas 
e os vários tipos de livros que se encontram 
naquele local.

VISITA DE ESTUDO - AO BANCO ALIMENTAR

No dia 18 de fevereiro, os alunos das turmas 347 e 371 do curso 
Profissional de Técnico de Animação Sociocultural fizeram uma 
visita de estudo ao Banco Alimentar, situado em Alcântara. 
O Banco Alimentar é uma organização de apoio à comunidade, sem 
fins lucrativos, que apoia mensalmente mais de 300 instituições e   
milhares de pessoas na distribuição de bens alimentares, o que cor-
responde a 8000 toneladas de alimentos por mês.
Durante a visita de estudo os alunos foram acompanhados por duas 
voluntárias, Mafalda e Rosário, que para além de mostrarem as insta-
lações, explicaram a forma de funcionamento e os objetivos do Banco 
Alimentar.
Ao longo do ano, a instituição conta maioritariamente com trabalho 
voluntário, que tem sempre um acréscimo durante as campanhas de 
recolha em supermercados que ocorrem 2 vezes por ano. Para além 
destas campanhas os alunos ficaram ainda a conhecer outras ações 
desenvolvidas pelo Banco Alimentar, tais como, as campanhas de re-
ciclagem de papel, de cápsulas da Nespresso e ainda, a campanha 
on-line em que apenas com um click se podem doar alimentos a partir 
de qualquer parte do mundo. 

Destaque

CARNAVAL RECICLADO

Festejou-se o Carnaval com um desfile que teve lugar no Pavi-
lhão Multiusos. Os alunos, do Curso Profissional de Técnico de 
Animação Sociocultural (turma 372 e turma 347) e do Curso 
Profissional de Técnico de Práticas de Ação Educativa (turma 
35112), apelaram ao espírito carnavalesco da comunidade escolar 
e revelaram muita criatividade.
Os fatos e máscaras em desfile foram concebidos a partir de mate-
rial reciclado fomentando assim a educação ambiental e promov-
endo uma cidadania ativa nas questões ecológicas, uma vez que 
se encontra a decorrer o Ano Europeu dos Cidadãos.Os alunos 
tiveram oportunidade de desenvolver competências técnicas da 
área de Expressão Plástica e utilizar diferentes materiais na pre-
paração desta atividade.

Vai acontecer no próximo mês

Vai acontecer no próximo mês

•	 Workshop sobre sexualidade
•	 Peddy Paper
• Comemorar o Dia da Animação
• In. Multimédia
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