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Destaque

VISITA DE ESTUDO A EXPOSIÇÃO MATEMÀTICA DO
PLANETA TERRA 2013

DIA DA ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL
Os alunos do 1. º ano do Curso Profissional de Animação Sociocultural (turma 378) reuniram-se com as restantes turmas deste curso,
para celebrar no dia 7 de março, o Dia da Animação Sociocultural, no
polo de Arruda dos Vinhos.
O objetivo foi difundir o curso e motivar os alunos para as práticas
desenvolvidas nesta área e divulgar a ação do futuro profissional
e as suas aptidões.
Foi um dia repleto de atividades, palestras e animações que devolveram aos nossos alunos a vontade de fazer mais e melhor nesta área
de intervenção sociocultural.

No âmbito do programa de matemática, as turmas de 1.º ano dos
Cursos de Animação Sociocultura, Técnico de Apoio à Infância
e Técnico de Informática, participaram na cerimónia de abertura, da
exposição “Matemática do Planeta Terra 2013”, no Pavilhão do Conhecimento.
Os alunos participaram nas diversas atividades que a exposição
propunha, toda direcionadas para a disciplina de Matemática. Foi
ainda possível visitar outras exposições presentes: “T-rex quando as
galinhas tinham dentes” e “Ciência Viva”.

PARTICIPAÇÃO NA FUTURÁLIA
Em março, estivemos presentes na Futurália, na FIL e na Feira
das Profissões, no Centro Comercial Strada, em Odivelas.
Participámos e colaborámos nestas feiras que nos permitiram
divulgar a oferta educativa da nossa escola e conhecer também a de outras instituições.

AS MULHERES DA NOSSA VIDA
Para celebrar o Dia da Internacional da Mulher e dar os parabéns
a todas as Mulheres, a professora Ana Prata elaborou o Mural As
Mulheres da Nossa Vida.
Desta forma, toda a comunidade escolar pode fazer um registo dedicado à Mulher da sua vida.
A atividade foi desenvolvida com os alunos 1.º ano do Curso
Profissional de Animação Sociocultural (turma 378).

CONVÍVIO DA PÁSCOA

CONCURSO DE POESIA

O último dia de aulas do 2.º período foi vivido num espírito de amizade
e partilha através de um convívio em que estiveram presentes alunos
de todas as turmas. Os alunos do 1.º ano do Curso de Instalação e
Operação de Sistemas Informáticos (turma 119) organizaram um
campeonato de jogos, aberto à participação de todas as turmas
da escola. Por fim decorreu um lanche partilhado com alunos, professores, funcionários e a direção da escola.

No decorrer do mês de março, e por forma a celebrar o Dia da Poesia, 21 de março, desenvolvemos um Concurso de Poesia que tinha
como objetivo principal divulgar a poesia e os poetas, sobretudo
os portugueses, e elaborar cartazes alusivos ao tema.
Todas as turmas participaram, o que propiciou uma partilha de poemas e de autores, valorizando o conhecimento de todos.

Vai acontecer no próximo mês
•
•

Comemoração do Dia Mundial do Livro
Comemoração do Dia da Liberdade
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