
NARRATIVA VISUAL

Foi uma proposta de trabalho lançada aos alunos do 1.º ano do Curso Profissional de Técnico 
de Multimédia (turma 373), no âmbito da disciplina de Técnicas de Multimédia. O desafio visava 
o registo fotográfico de diferentes espaços e ambientes da vila de Arruda dos Vinhos a fim de 
conceber uma narrativa visual e dá-la a conhecer à comunidade educativa. Os alunos editaram as 
fotografias aplicando várias técnicas e, posteriormente, integraram-nas em formato de calendário. 
As temáticas propostas foram da autoria dos alunos envolvidos nesta atividade.

JOGOS MATEMÁTICOS

Os jogos vão ganhando cada vez maior influência ao longo da nossa vida. Os jogos matemáticos, 
em particular, permitem que os alunos desenvolvam competências de lógica, noções e conceitos 
de abstração, determinantes para a obtenção do sucesso em disciplinas da área científica. Os 
nossos alunos, em momentos de lazer, praticam alguns desses jogos e, simultaneamente, apren-
dem e praticam algumas regras de convívio saudável.

IDA AO TEATRO

No âmbito da disciplina de Língua Portuguesa, no dia 16 de janeiro, realizou-se uma ida ao tea-
tro, a Lisboa, assistir à representação da peça Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Deste 
modo permitiu–se que os alunos contactassem com o universo da representação e que com-
preendessem melhor o texto dramático estudado em sala de aula. As professoras Ana Segurado, 
Carla Cortiço e Nídia Godinho acompanharam os alunos do 2.º ano de Práticas de Ação Educa-
tiva (turma 35112) e os alunos do Curso de Instalação e Reparação de Computadores (turma 
35113) nesta deslocação.

VISITA DE ESTUDO A EMPRESA TELCABO

No dia 14 de janeiro, os alunos do 1.º ano do Curso de Técnico de Gestão de Equipamentos 
Informáticos (turma 372), acompanhados pelo professor Tiago Rosa e pelo técnico informático 
Rudi Bento, visitaram as instalações da empresa TELCABO. Começaram por assistir a uma 
pequena palestra sobre as atividades desenvolvidas pela empresa, e reconheceram as poten-
cialidades das competências do curso, relacionando-as com a vivência empresarial. De seguida 
visitaram as instalações da empresa, que lhes permitiu ver os vários servidores de telecomuni-
cações, o estaleiro, e ainda uma central de produção de energia. Esta visita possibilitou ainda 
que os alunos tomassem conhecimento de algumas das saídas profissionais que o curso permite. Vai acontecer no próximo mês

• Desfile de Carnaval
• Sessão de Empreendedorismo
• Visita de estudo ao Banco Alimentar, Lisboa
• Palestra sobre Sexualidade
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