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VIDA NOVA PARA UM EXPOSITOR
Os alunos da turma finalista do curso de Instalação e Reparação
de Computadores,  no âmbito da disciplina de Francês, deram nova
vida a um expositor, preenchendo-o com textos de apresentação nesta língua estrangeira.
Criaram um espaço interessante e apelativo com um design atraente
e, simultaneamente, puseram em prática conhecimentos de expressão escrita.

EXPOSIÇÃO SOBRE O CURSO DE ANIMADOR SOCIOCULTURAL
A turma de 1.º ano do curso de Animador Sociocultural tem vindo a
preparar uma exposição alusiva ao curso, com o objetivo de dar a conhecer à comunidade escolar o conceito de Animação Sociocultural.
Da exposição fazem parte uma representação do Mundo com fotografias de atividades relacionadas com a prática de Animação Sociocultural, um painel com frases e ilustrações e um álbum de fotografias
giratório.
Esta exposição estará patente durante todo o ano letivo.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA ENJOY LIFE
A cerimónia de entrega dos prémios do concurso de fotografia Enjoy
Life, patrocinado pela Olympus decorreu em outubro. Joana Romão
ficou classificada em 3.º lugar e três alunos ficaram entre os dez finalistas: Miguel Batista e Joana Romão, ambos do Curso Profissional
Técnico de Multimédia e Diana Fernandes do Curso Profissional
Técnicos de Gestão de Equipamentos Informáticos.

Vai acontecer no próximo mês
•

ATIVIDADES EXPERIMENTAIS DE QUÍMICA

•

O laboratório de Físico-Química do nosso polo já está em funcionamento, o que permitiu dar início a algumas experiências com os alunos do curso de Técnicos de Gestão de Equipamentos Informáticos. Outras atividades laboratoriais estão já previstas e planificadas.
Muitas novidades nesta área irão surgir dentro em breve!

•

Exposições: “Probabilidades na nossa vida”, “Lisbon Revisited” e de “Animação
Sociocultural”;
Visitas de estudo: Museu de Marinha, Lisboa Story Centre e Casa Fernando Pessoa, Museu da Eletricidade, Centro de Cabos Submarinos da Portugal Telecom;
Museu da Marioneta e a uma Organização de Apoio à Comunidade;
Celebração do Halloween.
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