
NOTÍCIAS 

Notícias visa a apresentação e divulgação da nossa escola, men-
salmente. Divulgaremos os nossos concurso, as nossas festas e ex-
posições, bem como as nossas visitas de estudo.
Todos os meses Notícias será desenvolvida com a envolvência de 
toda a comunidade escolar, professores, alunos e funcionários. Em 
Notícias de janeiro decidimos fazer uma retrospetiva do que de melhor 
aconteceu no ano anterior. 

VISITA DE ESTUDO AO MUSEU DE ELETRICIDADE E À EX-
POSIÇÃO “RISO, UMA EXPOSIÇÃO A SÉRIO” 

Os alunos do 1º e 2º anos dos Cursos de Educação e Formação, Tipo 
2 e 3 , de Instalação e Reparação de Computadores, turma 35094, 
35118 e 35119, visitaram no dia 4 do mês de dezembro, o Museu 
de Eletricidade e a Exposição “Riso-Uma Exposição a Sério”. Na ex-
posição permanente do Museu da Eletricidade, observaram como é 
produzida a eletricidade para a cidade de Lisboa, na época da 1ª e 2ª 
Guerra Mundial. Assistiram também a uma apresentação resumo,das 
vantagens e desvantagens das várias energias renováveis, e da 
sensibilização relativamente à poupança de energia. Por outro lado, 
a exposição “Riso, Uma Exposição a Sério”, deu resposta a várias 
questões relacionadas com a forma como rimos, o que nos faz rir, 
porque rimos e o que é, efetivamente rir. Na exposição estão pre-
sentes várias obras de autores nacionais e internacionais, com efeitos 
humorísticos, bem como pensamentos e descobertas sobre o riso.

FESTA DE NATAL

No último dia de aulas e por forma a concluir-
mos o 1º período letivo, decorreu a Festa de 
Natal, que foi vivida, num espírito de amizade 
e partilha. A festa teve a participação de todos 
os alunos e cada turma preparou uma apre-
sentação para a restante comunidade escolar. 
Posteriormente à atuação de todas as turmas, 
através de momentos de teatro, música, can-
to e dança, seguiu-se o lanche, momento de 
convívio entre todos, professores, funcionários, 
alunos e a direção da escola.

BANCO ALIMENTAR

No início do mês de dezembro, as professoras 
Rute Leitão e Maria José Valadas e as alunas 
do 1º ano do Curso Profissional de Técnico 
de Apoio à Infância, turma 379, participaram 
com o Banco Alimentar. Estiveram presentes 
no supermercado Pingo Doce, da Venda Nova, 
Amadora, contribuindo assim, de uma forma 
ativa e voluntária, para esta causa solidária.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA

O concurso de fotografia, a preto e branco, que está a decorrer 
na escola é de tema livre. O objetivo desta atividade é explorar a 
criatividade dos alunos e toda a comunidade educativa, divulgar 
os conteúdos fulcrais de cada curso, motivar para a participação 
dos alunos na vida escolar, bem como, sensibiliza-los para o Dia 
do Fotógrafo que decorreu em janeiro.
Nesta atividade, propõe-se que cada turma entregue uma ou mais 
fotografias, para posteriormente serem expostas e avaliadas. Em 
fevereiro será entregue o prémio ao vencedor. Se o vencedor for 
uma turma, o prémio será  uma ida coletiva ao teatro. No caso de 
ser uma vitória individual, receberá um vale Fnac.

EXPOSIÇÃO DE COMPUTADORES

Em novembro, os alunos do 2.º ano, turma 
35094, do Curso de Educação e Formação, 
de Instalação e Reparação de Computa-
dores, Tipo 2, realizaram uma exposição de 
computadores. O desafio foi lançado pelo pro-
fessor Eduardo Passos. Na construção dos 
computadores, os alunos não só aplicaram 
as competências desenvolvidas em contexto 
de aula, na área da reparação, como tam-
bém integraram a temática da proteção do 
ambiente e reciclagem. Encontram-se em ex-
posição projetos como Mesa de Cabeceira, 
Projeto Natal, Acerium One e New Project.

Destaque

DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS EM CARTAZ

No âmbito da disciplina de Sociologia, os alunos do 1º ano do 
Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância, turma 379, 
desenvolveram dois cartazes onde constavam os Direitos e os 
Deveres dos alunos. Os cartazes foram desenvolvidos com a 
orientação da professora Patrícia Raimundo. Este trabalho pre-
tendeu sensibilizar os alunos para a importância do cumprimento 
e respeito dos deveres e direitos, bem como para a tomada de     
consciência dos mesmos.

Vai acontecer no próximo mês

• Festa de Carnaval, com desfile e exposição de más-
caras alusivas aos cursos ministrados na escola

• Comemoração do Dia de S. Valentim
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