
“ABRAÇOS GRÁTIS” POR LISBOA

No dia 6 de junho, a turma 363 realizou, com base no Plano de Ati-
vidades do Curso Profissional de Animador Sociocultural, uma 
Ação de Sensibilização para os afetos, intitulada - Abraços 
Grátis, com a finalidade de aproximar as pessoas, romper pre-
conceitos, estimular a solidariedade, promover um espírito de paz 
entre as pessoas e, principalmente, educar o coração para uma 
vida de afetos. 
A ação decorreu desde o Lumiar até à Baixa Chiado e envolveu 
todas as pessoas que se cruzaram com este movimento.
O vídeo desta ação pode ser visto na nossa página de facebook.

CAMPANHA SEGURANÇA SOBRE RODAS

No dia 21 de junho, a Fundação da Juventude promoveu na escola 
uma campanha de sensibilização aos jovens sobre a circulação e 
segurança em veículos de duas rodas. 
Esta campanha pretende alertar os jovens para o risco da con-
dução em veículos de duas rodas sob efeito de álcool e de                         
substâncias aditivas, bem como acentuar a importância pelo res-
peito da sinalização na estrada e para o cuidado com as distrações 
que podem surgir durante a condução.
No final da palestra, visualizou-se um vídeo sobre um caso real, 
que retratava as consequências da falta de responsabilidade e    
respeito sobre a condução deste tipo de veículos, uma mensagem 
do embaixador da Liberty Seguros, Salvador Mendes de Almeida 
que, aos 16 anos, teve um desastre num veículo de duas rodas. O 
objetivo é sensibilizar os jovens, para que estes sejam prudentes 
na condução.
O vídeo pode ser visualizado em: http://www.youtube.com/
watch?v=nCnRuLWqKj8 

OFICINA DE ANIMAÇÃO DO CONTO

No dia 14 de junho, teve lugar no nosso polo 
uma Oficina de Animação do Conto, dinami-
zada por Bruno Batista, profissional na arte de 
contar histórias. 
Pretendia-se dar a conhecer aos alunos al-
gumas técnicas de leitura e narrativa de                  
histórias, bem como faze-los experimentar a 
leitura expressiva de contos, motivando-os para 
os restantes conteúdos do módulo. Foi uma tar-
de de puro encanto à volta das histórias!
Nesta oficina esteve a turma 335, do 2º ano do 
Curso Profissional de Animador Sociocul-
tural e a turma 334 do Curso Profissional de 
Técnico de Apoio à Infância.  

VISITA DE ESTUDO AO INEM

Os alunos da turma 343 e 370, do Curso Profis-
sional de Técnico de Higiene e Segurança 
do Trabalho e Ambiente e os alunos da turma 
338 do Curso Profissional de Técnico de 
Proteção Civil, realizaram, no dia 14 de junho, 
uma visita de estudo ao Instituto Nacional de 
Emergência Médica (INEM). 
Esta visita teve como finalidade ficar a                   
conhecer o INEM, instituição de referência na 
área da prestação de socorros pré-hospitalares, 
e aprender a usar adequadamente os serviços 
de emergência médica pré-hospitalares.

AMADORA EDUCA

O nosso polo esteve presente, de 29 de maio 
a 2 de junho, na Amadora Educa, organizada 
pela Câmara Municipal da Amadora.
As turmas do Curso Profissional de Técnico 
de Apoio à Infância e do Curso de Animador 
Sociocultural, realizaram diversos jogos, ani-
mações e pinturas faciais com as crianças que 
visitaram o parque da Amadora. Foram dias de 
grande atividade, e, simultaneamente, muito di-
vertidos!

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

No dia 3 de junho, as turmas de 1º ano do Curso 
Profissional de Técnico de Apoio à Infância, 
organizaram um conjunto de atividades sobre o 
tema “As Profissões”. 
Cada espaço tinha uma atividade diferente 
acerca das profissões mais conhecidas pelas 
crianças. 
Para celebrar connosco o Dia da Criança, es-
tiveram presentes as crianças, do grupo de 5 
anos, da Associação Popular do Lumiar. 

VISITA DE ESTUDO AO JARDIM 
ZOOLÓGICO

No âmbito dos conteúdos do Curso Profission-
al de Técnico de Proteção Civil, os alunos das 
turmas 365 e 338 realizaram uma visita guiada 
ao Jardim Zoológico de Lisboa. 
A visita teve como objetivos ficarem a conhe-
cer as relações animais e ecossistemas, con-
seguirem relacionar diferentes classes de ani-
mais e as suas adaptações, reconhecerem a 
importância do Jardim Zoológico de Lisboa 
na conservação da natureza e de espécies 
ameaçadas em extinção, identificarem a flo-
ra e a fauna característica de cada região ou 
país, compreenderem o conceito de património 
arquitetónico, justificarem a importância da 
preservação e conservação do património ar-
quitetónico, bem como, conhecerem as potên-
ciais situações de emergência e como resolve-
las.

“CAMINHO PARA O SUCESSO“- 
CONSTRUÇÃO DE CURRICULUM VITAE

O nosso Centro de Recursos realizou a inicia-
tiva “Caminho Para O Sucesso“. 
Os alunos, às terças-feiras e quintas-feiras das 
14h30 às 18h30, tiveram a oportunidade de se 
dirigirem ao Centro de Recursos, e, junto das 
técnicas presentes, construir o seu curriculum 
vitae, instrumento essencial para a sua apre-
sentação profissional no mercado de trabalho.

DIA MUNDIAL DO AMBIENTE

Este ano, o tema apresentado pelo Programa 
das Nações Unidas para o Ambiente-  “Pensar.
Comer.Conservar” - convida à reflexão sobre 
a problemática do desperdício de comida e de 
como esta pode passar a fazer parte das preo-
cupações do nosso dia-a-dia. 
Neste sentido, foram realizados trabalhos sobre 
as alterações ambientais: efeito de estufa e chu-
vas ácidas, pela turma 370, do Curso Profis-
sional de Técnico de Higiene e Segurança do 
Trabalho e Ambiente. 
No âmbito do Programa Eco – Escolas e para 
comemorar o Dia Mundial do Ambiente, as 
turmas 370, 337 e 343 do mesmo curso, bem 
como a 365 e 338 do Curso Profissional de 
Técnico de Proteção Civil, juntamente com os 
seus professores, realizaram um almoço ao ar 
livre, na Quinta das Conchas.

VISITA DE ESTUDO AO SERVIÇO 
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL E 
GABINETE TÉCNICO FLORESTAL

A turma 338, do Curso Profissional de Téc-
nico de Proteção Civil realizou uma visita de 
estudo ao Serviço Municipal de Proteção Civil e 
ao Gabinete Técnico Florestal de Cascais.
A visita teve como objetivo dar a conhecer aos 
alunos os SMPC, as suas instalações e equipa-
mentos, as tarefas e trabalhos diários realiza-
das neste local e a evolução dos mesmos. 
A visita ao Gabinete Técnico Florestal realizada 
no âmbito do módulo de Operações de Extin-
ção de Incêndios Florestais teve como finali-
dade dar a conhecer aos alunos o trabalho das 
equipas de Sapadores Florestais, na gestão 
florestal.

WORKSHOP DE FOTOGRAFIA - OLYMPUS

No dia 17 de junho, os alunos da turma 363 do 
Curso Profissional de Técnico de Apoio à In-
fância e da turma 335 do Curso Profissional 
de Animador Sociocultural participaram num 
workshop de fotografia desenvolvido pela Olym-
pus. 
Os seus representantes - Rui Machado e João 
Abreu - apresentaram os tipos de câmaras, 
demonstrando a sua qualidade e o seu trabalho 
de imagem. Após uma exposição das máqui-
nas, os alunos puderam também experimentar 
e fotografar. 
Alexandre da Silva - ator, modelo, fotógrafo e 
ex-aluno da Escola Profissional Gustave Eiffel 
da Amadora - partilhou a sua experiência de 
vida, bem como os seus conhecimentos acerca 
do mundo digital

CONCURSO SABER PORQUÊ

No final do ano letivo, terminou a participação 
dos alunos da turma 310, do Curso Profissio-
nal de Técnico de Construção Civil, no con-
curso “Saber Porquê”. Os alunos estiveram 
presentes na sessão de encerramento do con-
curso que contou com a presença do Ministro da 
Educação e Ciência, Nuno Crato, no dia 12 de 
junho no Teatro Thalia (Laranjeiras), onde foram 
entregues prémios às escolas e aos alunos. 
Os alunos da turma 310 receberam uma Men-
ção Honrosa pela quantidade e qualidade dos 
vídeos elaborados ao longo do concurso. 

VOLUNTARIADO BANCO ALIMENTAR

O Banco Alimentar Contra a Fome realizou, 
mais uma vez, nos dias 1 e 2 de junho, a grande 
campanha de recolha de alimentos nos super e 
hipermercados do país. 
O nosso polo fez-se representar nos armazéns, 
em Alcântara, pelos alunos José Carvalho 
e Marisa Rodrigues do Curso Profissional 
de Técnico de Comunicação - Marketing, 
Relações Públicas e Publicidade, que se    
voluntariaram para ajudar. 
Os nossos parabéns aos dois alunos que deram 
uma ajuda preciosa a esta Instituição!

VISITA À EMBAIXADA LOMOGRÁFICA

No dia 5 de junho as turmas 341 e 339, do 
Curso Profissional de Técnico de Comunicação 
– Marketing, Relações Públicas e Publicidade 
realizaram um workshop na Embaixada Lo-
mográfica, em Lisboa. 
A primeira parte consistiu na apresentação do 
conceito de lomografia e das suas máquinas. 
Posteriormente, cada grupo teve a oportuni-
dade de escolher uma Lomo para fotografar pe-
las ruas da baixa Lisboeta!

Destaque

• 2   Jornadas de Higiene e Segurança no 
 Trabalho e Ambiente

• Encerramento do Ano Letivo
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Vai acontecer no próximo mês
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