
AULAS NO JARDIM

Os dias primaveris de maio, proporcionaram aulas ao ar livre no Jar-
dim do Lido de Queluz aos alunos do 1.º ano do Curso Profissional 
de Animador Sociocultural. 
Segundo a coordenadora do curso, professora Ana Prata, “pretendeu-
-se desmistificar alguns conteúdos das disciplinas e mostrar de perto 
a sua aplicabilidade em cenário real. São momentos de grande dina-
mismo e que motivam os alunos a participar de modo mais autêntico 
no processo educativo”.

CONCURSO DE RECICLAGEM DE COMPUTADORES

Os alunos do 1.º ano do Curso de Instalação e Reparação de Com-
putadores (turma 35 118) desenvolveram uma atividade que estimulou 
o trabalho em grupo e a assemblagem de computadores. O que se 
pretendia era transformar os componentes de um computador em algo 
diferente e com uma nova utilidade. 
Com os vários trabalhos realizados fez-se uma exposição e um con-
curso em que quer alunos, quer professores votaram num trabalho.
O vencedor foi o “Aquário”, executado pelos alunos Bruno Mendes, Di-
ogo Martinho, Diogo Soares e Diogo Serra.

OFiCINA DE PINTURAS FACIAIS

A oficina de pinturas faciais, no dia 15 de maio, foi dinamizado pela 
aluna, do 3.º ano do Curso de Animador Sociocultural, Mafalda Bai-
xinho (profissional nesta área), que amavelmente veio ministrar for-
mação aos seus colegas dos Cursos Profissionais de Animação 
Sociocultural e Técnico de Apoio à Infância. 
Esta oficina permitiu, para além da aquisição de novas competências, 
momentos de partilha e de convívio. 

DIVULGAÇÃO DA ESCOLA

No decorrer do mês de maio, estivemos presentes na escola Damião 
de Góis e na Feira das Profissões, no Centro Comercial Strada, em 
Odivelas. 
Participámos e colaborámos com atividades diversas que possibilitaram 
dar a conhecer a nossa escola e os cursos ministrados, e também apre-
sentar as nossas competências.

NÃO QUERO TOLERÂNCIA, QUERO RESPEITO!

O mundo é feito de diferenças: raças, cores, religiões, preferên-
cias sexuais, opiniões sobre determinado assunto, entre outros  
. Trabalhamos o RESPEITO por essas diferenças e a sua inte-
gração nas nossas ações quotidianas, nos pequenos gestos e no 
que pensamos dos outros.  
Este é mais um trabalho dos alunos do 1º ano do Curso de de Ani-
mador Sociocultural (turma 378), que tem por objetivo promover o 
respeito pela diferença.

Destaque

TORNEIO DE FUTEBOL

Decorreu no mês de maio, um torneio de futebol entre turmas que 
para além de dinamizar e estimular uma boa relação entre os alu-
nos, também promoveu uma saudável competição.
A turma vencedora, constituída pelos alunos do 1.º ano do Curso 
Profissional de Técnico de Programador de Informática (cur-
sos de aprendizagem), que jogaram com uma equipa de profes-
sores que, com “muito, muito esforço” permitiram que a equipa de 
alunos ganhasse...

• Dia Mundial do Ambiente
• Workshop para Encarregados de Educação 

Vai acontecer no próximo mês
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