
MURAL COM TEMAS DA ATUALIDADE

No âmbito das disciplinas de Área de Estudos da Comunidade e da 
disciplina de Animação Sociocultural, os alunos do 1º ano do Cur-
so Profissional de técnico de Animação Sociocultural (turma 
378), desenvolveram um Mural, com algumas questões inerentes à                  
atualidade. O Mural elaborado com a orientação da professora 
Ana Prata teve como objetivo debater, refletir e comunicar temas 
da atualidade e colocar os alunos a refletir sobre eles. 
Do conjunto de ideias debatidas resultou um Mural que se encontra 
em destaque no espaço escolar.

ELABORAÇÃO DE CARTAZES SOBRE MATEMÁTICA NO 
DIA-A-DIA

No decorrer do mês de fevereiro, no âmbito da disciplina de 
Matemática, os alunos do 1º ano do Curso de Instalação e Operação 
de Sistemas Informáticos (turma 35 119), do Curso de Educação e 
Formação de Jovens, desenvolveram vários cartazes com o intuito 
de sensibilizar para a aplicabilidade da matemática no dia a dia, 
salientado a sua importância. A elaboração e orientação dos cartazes 
foi desenvolvida pela professora da disciplina , Rute Gonçalves.
A imagem ao lado representa um dos cartazes elaborados nesta ativi-
dade.

CONCURSO DE MÁSCARAS 

Para participar no concurso de máscaras os alunos tinham que se dis-
farçar com um fato alusivo ao seu curso.
Como forma de festejar o carnaval alguns professores e alunos, 
aproveitaram o dia para se disfarçarem e passarem anonimamente na 
escola. O professor Eduardo Passos e os seus alunos do 1º ano do 
Curso de Instalação e Operação de Sistemas Informáticos (turma 
35 119), do Curso de Educação e Formação de Jovens participar-
am neste evento. 
Foi num espírito de amizade e partilha que decorreu este dia de car-
naval, com a participação de toda a comunidade escolar. 

Destaque

CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Ricardo Pauleta, aluno do 1º ano do Curso de Programador 
de Informática, do Sistema Aprendizagem (turma EAH) ga-
nhou o concurso de fotografia a preto e branco, que decor-
reu no mês de fevereiro, com a fotografia em destaque. O 
aluno, enquanto vencedor individual, ganhou um vale da 
Fnac.
Este concurso tinha como objetivo explorar a criatividade dos 
alunos e restante comunidade educativa, divulgar os conteúdos 
fulcrais de cada curso e motivar para a participação na vida es-
colar.
Nesta atividade, cada turma, ou aluno, concorreu com uma 
ou mais fotografias, que posteriormente foram expostas e              
avaliadas por vários elementos da escola. 
Parabéns ao aluno vencedor!

Vai acontecer no próximo mês

• Comemoração do Dia da Árvore
• Visita de estudo à exposição Matemática no 

Planeta Terra em 2013
• Dia da Poesia
• Atividade de Páscoa

fevereiro 2013
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