
PARTICIPAÇÃO NA AMADORA EDUCA

No decorrer da Feira Amadora Educa em Queluz, os alunos do Curso 
Profissional de Animador Sociocultural e do Curso Profissional 
de Técnico de Apoio à Infância, animaram com jogos, pinturas fa-
ciais, modelagem de balões, oficinas de papel (barcos, moinhos de 
vento e aviões) e mimos as centenas de crianças que por ali pas-
saram. 
Foram momentos memoráveis em que todos os alunos envolvidos pu-
deram experienciar o mundo “mágico” da animação com crianças, e 
continuar a aprender com alegria e motivação.

WORKSHOP DE FOTOGRAFIA - OLYMPUS 

Realizou-se no dia 12 de Junho a 1ª sessão do Workshop de fotogra-
fia dinamizado por Alexandre da Silva e Rui Machado, formadores da 
Olympus. 
Os alunos da turma 35119 e das turmas de Aprendizagem tiveram a 
oportunidade de manusear máquinas fotográficas e pôr em prática os 
conselhos e sugestões dos formadores. 
Comecem a preparar os vossos sorrisos, que os nossos fotógrafos 
profissionais estão a chegar...

TEATRO NA ESCOLA “A FLORESTA D’ÁGUA”

No dia 3 de junho, as alunas da turma 379, do Curso de Técnico de 
Apoio à Infância, encenaram a peça de teatro musical “A Floresta 
d’Água”. 
Os espetadores foram os alunos do Pré-Escolar e do 1º ciclo do ensino 
básico do Externato Nossa Senhora da Paz, na Amadora, que deste modo 
puderam refletir de uma forma divertida e animada, sobre os perigos 
que ameaçam as nossas florestas, tais como os incêndios e a poluição.

Destaque

“SEGURANÇA SOBRE RODAS”

Nos dias 17 e 21 de junho, a Fundação da Juventude visitou 
a nossa escola de modo a divulgar a sua campanha de Segu-
rança Rodoviária - “Segurança sobre Rodas”. 
Os alunos colocaram os cintos de segurança e embarcaram 
nesta viagem de sensibilização para os perigos da estrada. A 
finalidade, é que todas as viagens possam ter um final feliz!

  • Quem disse que a Matemática não é divertida?
  • Visita de estudo à Assembleia da República 
  • Peddypapper em Queluz
  • Visita de estudo à Media Lab, Díário de Notícias

Vai acontecer no próximo mês
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