
DIA DA ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL

No âmbito do Curso Profissional de Animador Sociocultural, as 
turmas de 1.º e 2.º ano, organizaram o Dia da Animação Sociocul-
tural, enquadrado no tema Ser, Saber e Sentir a Animação Socio-
cultural. 
Esta atividade visou motivar os alunos para as futuras ações e sa-
beres necessários na prática enquanto profissionais. Foi um dia em 
que se partilharam conhecimentos, experiências e energias, 
com a realização de atividades diversas, tais como apresen-
tação de coreografias, leitura de poemas, narração de histórias, 
dramatizações e dinâmicas de grupo. Foi um dia em que se viveu 
realmente a Animação Sociocultural!

DISTRIBUIÇÃO DE AMÊNDOAS

No dia 14 de março, os alunos da turma 35112, finalistas do Curso de 
Educação e Formação de Práticas de Ação Educativa, com a Ori-
entadora Educativa de Turma, professora Patrícia Canha, distribuíram 
amêndoas pela comunidade escolar. Com o objetivo de celebrar as 
festividades da época, esta atividade foi planeada em segredo e 
com alguma antecedência. As amêndoas colocadas em pequenos 
saquinhos coloridos adoçaram a boca de todos. Para animar o 
momento, nem as orelhas do coelho da Páscoa foram esquecidas…

TORNEIO FUTEBOL 7

No último dia de aulas do 2.º período realizou-se um torneio de Fute-
bol 7, organizado pelo professor de Educação Física e coordenador 
do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, 
Pedro Reis. 
No torneio participaram de alunos de todas as turmas, inscritos e or-
ganizados em equipas. Nesta atividade os alunos vestiram a camisola 
para defrontar adversários bem conhecidos, num conjunto de jogos 
em que a prática desportiva e a promoção da competição saudáv-
el foram os principais objetivos. Venceu a equipa formada pelos 
alunos da turma 350.

VISITA DE ESTUDO À MEDIAR

Os alunos do 2.º ano do Curso de Educação e Formação de Práti-
cas de Ação Educativa, passaram o dia 18 de março numa asso-
ciação com valência de ATL. Contactaram com diferentes formas 
de planificar e dinamizar atividades para grupos de crianças, nos 
seus tempos livres.
Esta visita de estudo foi organizada pela professora Cláudia Chambel 
e pela coordenadora de curso, Joana Segurado, no âmbito das disci-
plinas da área técnica: Acompanhamento de Crianças em Creches e 
Jardins-de-infância e Abordagem Sociofamiliar e Atividades de Tem-
pos Livres.

Campeonato de Jogos

No último dia de aulas do 2.º período, os alunos da turma 372 do 
1.º ano do Curso Profissional Técnico de Gestão de Equipamen-
tos Informáticos, organizou um Campeonato de Jogos. Houve jogos 
em PC e playstation (PS2 e PS3), jogos de tabuleiro (xadrez, damas, 
dominó, monopoly), jogos de cartas (claro que não foi esquecido o fa-
moso jogo do Uno) e ainda jogos tradicionais matemáticos (tangram, 
origami). 
Nesta competição, onde reinou a boa disposição, foram proporciona-
dos momentos de convivio entre todos.

ALMOÇOS COM AS CRIANÇAS

Durante algumas 4.ªas feiras dos meses de fevereiro e março, os 
alunos do Curso de Educação e Formação de Práticas de Ação 
Educativa participaram na preparação e gestão do momento das re-
feições no Agrupamento de Escolas e Jardins de Infância de Arruda 
dos Vinhos. Os alunos vivenciaram a rotina habitual com crianças 
de diversas faixas etárias. Observaram e registaram várias etapas 
daquele dia e, posteriormente, em sala de aula, foi analisada e avali-
ada toda a atividade. 
Esta atividade, desenvolvida em parceria com o Agrupamento de Es-
colas, foi planificada pela coordenadora de curso, Joana Segurado, 
no âmbito da disciplina de Abordagem Sociofamiliar e Atividades de 
Tempos Livres e sob a supervisão da professora Filipa Trovão.

UMA HORA NA BIBLIOTECA

No dia 1 de março, os alunos da turma de Práti-
cas de Ação Educativa foram à Biblioteca Mu-
nicipal Irene Lisboa, acompanhados pela pro-
fessora Joana Segurado, para explorar este 
espaço de literatura, jogos, sons, sapiência 
e fantasia. No mês anterior, esta turma já tinha 
tido a oportunidade de conhecer esta biblioteca 
através de uma visita guiada. Agora foi o mo-
mento de percorrer livremente este local cul-
tural do nosso município.

PEDDY PAPER MATEMÁTICO

Os alunos finalista do Curso Profissional de 
Técnico de Multimédia, turma 316, no dia 1 de 
março, realizaram um peddy paper matemáti-
co. Nesta atividade, tiveram que superar de-
safios relacionados com as várias áreas da 
matemática a fim de encontrarem um objeto 
especial, que dava por terminada a prova. Em 
pleno peddy paper matemático houve grupos 
a transmitir pistas falsas, grupos perdidos, 
grupos confusos, mas houve sobretudo 
convívio, alegria e companheirismo, numa 
atividade divertida e totalmente dedicada 
aos números. O peddy papper matemático foi 
organizado pela professora Patrícia Canha.

VISITA DE ESTUDO AO CONVENTO DE 
MAFRA

A 4 de março, a turma do 3.º ano do Curso 
Profissional de Técnico de Multimédia fez 
uma visita guiada ao Palácio Nacional de Mafra 
que teve como fio condutor o livro Memorial do 
Convento de José Saramago.
A leitura e análise do livro foram feitas em sala 
de aula, no âmbito da disciplina de português, 
pela professora Joana Segurado. Inspirados 
pela arquitetura mágica do local, os alunos 
sentiram-se viajar no tempo, cruzando-se 
com a ação e com as personagens do Me-
morial do Convento.

VISITA DE ESTUDO AO FORTE DO CEGO

No dia 6 de março, realizou-se uma visita de 
estudo aos conhecidos fortes da rota histórica 
das Linhas de Torres em que participou a turma 
do 2.º ano do Curso Profissional Técnicos 
de Gestão de Equipamentos Informáticos, 
acompanhados pelos professores Tiago Rosa 
e Ana Simão. O percurso realizado envolveu 
a passagem pelo Forte de Alqueidão, Forte 
do Cego e Forte da Carvalha, o chamado 
Percurso dos Fortes.
Esta visita decorreu no âmbito da disciplina de 
Inglês e do módulo “Os Jovens na Era Global”. 

ESCOLHA, PROTEÇÃO E CAPACIDADE 
DE NEGOCIAÇÃO EM SEXUALIDADE

O Centro de Saúde de Arruda dos Vinhos, du-
rante os meses de fevereiro e março, apresen-
tou sessões de esclarecimento sobre “Escolha, 
Proteção e Capacidade de Negociação em 
Sexualidade”. Nunca é demais sensibilizar 
os jovens para este tema, alertando-os para 
as precauções necessárias numa vida sex-
ual ativa e para aprender a lidar e a comu-
nicar com respeito com o seu parceiro. As 
enfermeiras fizeram a abordagem  do tema de 
uma forma dinâmica e interativa o que permitiu 
que os alunos se sentissem completamente en-
volvidos e motivados.

VISITA DE ESTUDO A FUTURÁLIA

No dia 15 de março, os alunos do 3.º ano do 
Curso Profissional Técnico de Multimédia 
visitaram a exposição Futurália - Feira de Edu-
cação, Formação e Orientação Educativa, em 
Lisboa, com o objetivo de conhecer e contac-
tar com diversas saídas profissionais e con-
tactar com projetos e ofertas formativas das 
mais variadas áreas.
Acompanhados pelos professores Márcio Tro-
vão e Ana Simão, os alunos tiveram oportuni-
dade de ficarem a conhecer múltiplas ofertas 
formativas e de se familiarizarem com variadas 
atividades  presentes naquela Feira.

Destaque

INMULTIMÉDIA’13

O evento InMultimédia 13, promovido no âmbito dos Dias da Multi-
média, realizou-se em torno da temática Experiências e teve lugar 
nos dias 13 e 14 de março.
Esta iniciativa compreendeu um programa diversificado que in-
cluiu workshops, palestras, exposições de trabalhos, e ofici-
nas de trabalho e foi organizada por docentes e alunos do Curso 
Profissional Técnico de Multimédia. 
A dinâmica destas atividades enriqueceu-se com a participação 
de convidados especiais, com provas dadas na área do cinema, 
televisão e web design. Promoveu-se a criatividade, a partilha de 
saberes e abriram-se horizontes e áreas de interesse, no âmbito 
da Multimédia, constituindo ainda o tema principal da Prova de Ap-
tidão Profissional de uma das alunas finalistas deste curso. 
As diversas ações e participantes distribuíram-se pelo Auditório 
Municipal, a Casa da República e salas de aula de Multimédia do 
Edifício da Agrocamprest.

Destaque

PALESTRA SOBRE A ÉTICA NO DESPORTO

No âmbito do Programa Nacional de Ética no Desporto (PNED), 
o professor coordenador do Curso Profissional de Técnico de 
Apoio à Gestão Desportiva, Pedro Silva Reis e o professor Már-
cio Trovão, participaram, com a turma 350 numa Palestra sobre 
Ética no Desporto de modo a promover um intercâmbio de ex-
periências entre professores e alunos daquele curso.
O evento que decorreu no auditório da Escola de Serviços e Co-
mércio do Oeste, em Torres Vedras, constou na apresentação e di-
vulgação do PNED a que se seguiu um discurso de Carlos Lopes, 
campeão olímpico. O tema apresentado foi a ética desportiva e 
sua transversalidade.
Esta atividade, realizada a 11 de março, contou com a presença 
do coordenador nacional do programa, Dr. José Carlos Lima, e 
para além de sensibilizar os participantes para o tema, serviu de 
inspiração e motivação para os alunos.

Destaque

PRND13

O projeto PRND13 consiste num veículo movido a baterias em que 
todo o processo de carregamento é feito com base numa estação 
solar de carregamento. O veículo está dotado de um sistema de 
vídeo que transmite imagem e som para uma estação recetora que 
pode ser um computador um tablet, ou um telemóvel.
Este projeto enquadra-se no âmbito do Curso de Técnico de 
Gestão de Equipamentos Informáticos nas disciplinas de Sis-
temas Digitais e Arquitetura de Computadores, Instalação e Ma-
nutenção de Equipamentos Informáticos e Eletrónica Fundamental. 
No entanto, o seu desenvolvimento é feito em atividades extracur-
riculares, nomeadamente no Clube das Tecnologias. 
Durante a Futurália, este projeto esteve em exposição no stand da 
EPGE e atraiu a atenção dos visitantes.
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