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Destaque

DIA DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES

DIA DO FORMADOR

No dia das Bibliotecas Escolares, 28 de outubro, elaborámos um guia
de utilizador para a nossa a Biblioteca e promovemos o diálogo com os
alunos para melhor os esclarecer e consciencializar das regras a cumprir
naquele espaço.

O dia do formador, instituído recentemente, passa a ser comemorado a 18 de novembro. Assinalámos este dia afixando cartazes
com palavras de agradecimento aos nossos formadores

EXPOSIÇÃO TRABALHOS

SEXUALIDADE COM RESPONSABILIDADE

HALLOWEEN

O Halloween, festividade de tradição anglo-saxónica, foi celebrado com
um conjunto de atividades, entre as quais se destacou o Halloween Quiz
e as decorações que, assustadoramente, abrilhantaram o evento.

Em parceria com o Agrupamento de Centros de Saúde da Amadora teve início, este ano letivo, o Projeto “Sexualidade com Responsabilidade”, que visa sensibilizar e alertar os alunos para este
tema, tais como métodos contracetivos e doenças sexualmente
transmissíveis. O projeto vai decorrer em 4 sessões, de 90 minutos, e tem a participação de uma enfermeira e de duas psicólogas.

Os alunos do Curso Vocacional Básico de Fotografia, Eletricidade e Expressão Plástica desenvolveram dois trabalhos práticos
sob os temas “Às voltas na minha Escola” e “Retrato”.
Os alunos transmitiram o seu “olhar” sobre a escola e registaram
digitalmente as diferentes sensações e emoções que lhes foram
transmitidas ao percorrer diferentes espaços.
No estúdio de audiovisuais realizaram um trabalho de fotografia de
retrato que pode agora ser visto numa exposição da escola.

SEGURANÇA RODOVIÁRIA

RECOLHA DE AGASALHOS

LABORATÓRIO ABERTO

Inspirados na lenda de S. Martinho e no espírito de entrega e ajuda ao
próximo, decidimos proteger os mais necessitados através da doação de
agasalhos que entregaremos à Comunidade Vida e Paz que, por sua vez,
os fará chegar aos sem-abrigo de Lisboa na ceia de Natal.

No Dia Nacional da Cultura Científica, 24 de novembro, desenvolveu-se um dia de Laboratório Aberto. Os participantes desempenharam o papel de “cientistas” e realizaram várias experiências
laboratoriais.

A Fundação da Juventude, com o apoio e parceria da Agência
Nacional para a Gestão do Programa Juventude em Ação desenvolveu uma ação de formação inserida no “Roteiro da Prevenção
Rodoviária”, no dia 20 de novembro - Dia em Memória das Vítimas
de Acidentes da Estrada. Esta ação permitiu despertar e alertar para
os perigos da condução agressiva e para a importância de prevenir
comportamentos de risco.

EXPOSIÇÃO INTEGRAÇÃO
No âmbito do tema Homem-Natureza: uma relação sustentável, fizeram-se trabalhos de grupo sobre questões ambientais. Os alunos mostraram empenho e motivação para esta temática.

VISITA DE ESTUDO DOC LISBOA
Os alunos dos cursos de Técnico de Multimédia e Técnico de Animação 2D e 3D, no âmbito do Doclisboa`13, assistiram ao visionamento
do documentário premiado “Dime quién era Sanchicorrota”, no teatro S. Jorge, no dia 25 de outubro. O realizador do documentário, Jorge Tur
Moltó, fez uma apresentação do documentário e esclareceu dúvidas.

VISITA DE ESTUDO AO FESTIVAL
INTERNACIONAL DE BANDA DESENHADA
No dia 8 de novembro, os alunos dos cursos Técnico de Design, Técnico Multimédia e Técnico Animação 2D e 3D visitaram o Festival
Internacional de Banda Desenhada, este ano com o tema “Cenários”.
Foram apreciadas obras de Ricardo Cabral, o autor português em
destaque, vários itens relacionados com o Super-Homem, que comemora este ano o 75.º aniversário e viram-se algumas curtas metragens
premiadas.

Vai acontecer no próximo mês

VISITA DE ESTUDO À EID
Nos dias 30 de outubro e 5 de novembro, alunos do curso de Técnico de Eletrónica e Telecomunicações, realizaram uma visita de estudo
à EID – Empresa de Investigação e Desenvolvimento de Eletrónica, S.A. o que lhes permitiu ficar a conhecer as Instalações, os Laboratórios
e os projetos de investigação e desenvolvimento nas áreas de Eletrónica e Telecomunicações daquela instituição.
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• Comemoração do Dia Mundial
da Luta contra a SIDA e do Dia
Internacional dos Direitos Humanos
• Festa de Natal e concurso de
postais de Natal
• Ação Anjinho no Sapatinho
• Feira do livro e de artesanato

