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COMEMORAÇÃO DO HALLOWEEN
O Dia das Bruxas, halloween, foi comemorado no átrio do Pavilhão
Multiusos, decorado de forma a aterrorizar qualquer um. Apresentaram-se coreografias, desfile de mascarados e premiaram-se a criatividade e a melhor caracterização. Esta festa envolveu muito trabalho e
dedicação, quer na preparação das coreografias, quer na decoração
e conceção do guarda-roupa e caracterização.

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CIÊNCIA
EXPOSIÇÃO PROBABILIDADES NA NOSSA VIDA
Os alunos do 3.º ano do curso Técnico de Gestão de Equipamentos
Informáticos, realizaram uma atividade sobre o tema Probabilidade
na nossa Vida, no âmbito da disciplina de Matemática. Procurou-se
estimular o trabalho de pesquisa, a organização e textualização de
informação relativamente aos modelos de probabilidade em espaços
finitos e equiprováveis, em contextos do quotidiano. Os trabalhos
foram variados: a probabilidade nos jogos de cartas, a probabilidade
de adormecer numa aula, entre outros.

No dia 15 de novembro comemorou-se o Dia Mundial da Ciência com
toda a comunidade escolar através da realização de atividades experimentais desenvolvidas pelos alunos das turmas do curso de Técnicos de Gestão e Equipamentos Informáticos. O principal objetivo
foi motivar os alunos para o conhecimento científico.

FESTA DA VINHA E DO VINHO
À semelhança do que tem vindo a ocorrer nos anos transatos, associámo-nos à Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos na comemoração anual da Festa da Vinha e do Vinho. Os alunos do curso de
Animador Sociocultural desenvolveram um conjunto de atividades
subordinadas ao tema: Baco – o deus do Vinho. Durante as festividades, e entre cachos de uvas, deuses, muita animação e diversão,
as crianças que participaram no evento fizeram colagens, jogaram
bowling e receberam pinturas faciais.

VISITA DE ESTUDO AO MUSEU DA MARIONETA E À
COMUNIDADE VIDA E PAZ
Os alunos das turmas de Animação Sociocultural realizaram uma
visita de estudo ao Museu da Marioneta e à Comunidade Vida e Paz,
no dia 15 de novembro.
No Museu da Marioneta assistiram à peça A Adormecida, realizada
com marionetas de luva, fios e varas e fizeram uma visita ao Museu,
onde observaram diferentes tipos de marionetas e máscaras. Visitaram também a Comunidade Vida e Paz - Quinta do Espírito Santo,
que lhes permitiu conhecer a história e as instalações da instituição
e ainda ficar a conhecer histórias de vida de alguns utentes da instituição.

VISITA DE ESTUDO AO MUSEU DE MARINHA, AO LISBOA
STORY CENTRE E À CASA FERNANDO PESSOA
No dia 1 de novembro, as turmas finalistas dos cursos de Técnicos
de Multimédia e Técnicos de Apoio à Gestão Desportiva, visitaram diversos espaços em Lisboa: Museu de Marinha, Casa Fernando
Pessoa e a exposição Lisboa Story Centre - memórias da cidade.
Estas visitas enriqueceram e consolidaram alguns os conhecimentos
dos alunos.bowlling e receberam pinturas faciais.

VISITA DE ESTUDO À BARRAGEM DE CASTELO DE BODE
E À CENTRAL TERMOELÉTRICA DO RIBATEJO
No dia 19 de novembro, os alunos do curso de Técnico de Gestão de
Equipamentos Informáticos e do curso de Técnico de Eletrónica
Automação e Computadores, realizaram uma visita à Barragem de
Castelo do Bode e à Central Termoelétrica do Ribatejo. Ficaram a
conhecer duas formas de produção de energia elétrica e contactaram
com conceitos abordados na disciplina de Comunicação de Dados,
nomeadamente acessos remotos e controlos à distância.

VISITA DE ESTUDO AO LISBOA STORY CENTRE, AO MUSEU
DO DESIGN E AO FESTIVAL INTERNACIONAL DE BANDA
DESENHADA DA AMADORA
No dia 8 de novembro as turmas do curso de Técnico de Multimédia
realizaram uma visita de estudo ao Lisboa Story Centre, ao Museu do
Design (MUDE) e ao Festival Internacional de Banda Desenhada da
Amadora.
No Lisboa Story Center viram uma exposição que retrata alguns momentos marcantes da história da cidade e no MUDE tomaram conhecimento de diferentes tendências do design. No Festival de Banda Desenhada da Amadora observaram várias formas de comunicar
através do desenho.

ATIVIDADES DESPORTIVAS NO CAMPUS DA
CIDADE UNIVERSITÁRIA

VISITA DE ESTUDO À FIL
(EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS EXÓTICOS E FESTIVAL IN)
No dia 14 de novembro os alunos das turmas de 2.º e 3.ºs anos do
curso de Técnico de Multimédia participaram numa visita de estudo
ao Pavilhão de Portugal onde observaram uma exposição com animais exóticos e que permitiu captar imagens que serão utilizadas num
trabalho do módulo de Técnicas de Criatividade. No Festival In, uma
exposição de criatividade e inovação, na FIL, os alunos observaram
diversos os expositores e contactaram com empresas da área da Multimédia.

No âmbito das disciplinas de Práticas de Atividades Físicas e Desportivas e de Gestão de Instalações Desportivas, os alunos do Curso de
Técnicos de Apoio à Gestão Desportiva participaram numa visita
de estudo ao Estádio Universitário. Esta ação, que decorreu no dia 18
de novembro, proporcionou atividades desportivas de Kick Boxing e
Polo Aquático.

Vai acontecer no próximo mês
•
•
•

Participação na recolha de alimentos do
Banco Alimentar
Exposição de trabalhos associados ao
projeto Lisbon Revisited
Aldeia Natal e festa de final do 1.º período
letivo
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