
AULAS AO AR LIVRE

Com o objetivo de proporcionar aprendizagens mais atrativas e dinâmi-
cas, a professora Ana Prata tem lecionado as suas aulas ao ar livre.

EXPLORAÇÃO DE MATERIAIS E JOGOS

Na disciplina de Técnicas Pedagógicas e Intervenção Educativa 
os alunos das turmas 362 e 369 executaram materiais didáticos 
direcionados para crianças de creches. Posteriormente, os alunos 
tiveram oportunidade de explorar os jogos com as crianças da 
Sala de Acolhimento da Cooptécnica Gustave Eiffel.

MISSÃO DA LUTA CONTRA A POBREZA

Associámo-nos à AMI no peditório nacional a favor da Missão de 
Luta Contra a Pobreza, em Portugal. Afixaram-se cartazes com 
mensagens de sensibilização para esta temática e para a im-
portância da solidariedade social.

HORTA PEDAGÓGICA | PROJETO ECO-ESCOLAS

Voltámos à nossa horta enquanto o Sol ainda nos presenteia com 
dias cheios de luz e calor. Os alunos do Curso de Animador 
Sociocultural limparam e preparam a terra para receber as 
sementes. São momentos de grande dinâmica e aprendizagem 
entre os alunos.

VISITA DE ESTUDO AO INSTITUTO NACIONAL DE 
EMERGÊNCIA MÉDICA (INEM)

Os alunos da turma 334 visitaram o INEM, instituição de referência 
na área da prestação de socorros pré-hospitalares. Visualizaram 
um filme explicativo desta organização e ficaram a conhecer o centro 
de orientação de doentes urgentes (CODU).

DIA INTERNACIONAL PARA A REDUÇÃO
DE DESASTRES

Para comemorar este dia realizou-se o peddy paper Saiba Proteger-
-se, uma iniciativa do nosso ex-aluno Eduardo Cabrita. Sensibilizar os 
participantes para a temática dos acidentes e transmitir as medidas a 
tomar, foram os principais objetivos. Participaram o SMPC de Lisboa, a 
GNR, o INEM, alunos da EPAV e utentes na CRINABEL.

VISITA DE ESTUDO À ASSOCIAÇÃO PRESSLEY RIDGE

Os alunos da turma 335, visitaram a Associação Pressley Ridge, no 
Bairro do Casal da Mira, onde contactaram e observação o trabalho 
desenvolvido. Os alunos reconheceram o valor da intervenção co-
munitária e testemunharam a sua eficácia no terreno.

OFICINA DE DINÂMICAS DE GRUPO

Os alunos da turma 335 receberam os colegas do 2.º ano do Curso 
de Animador Sociocultural, do polo de Queluz, que vieram participar 
connosco numa oficina de dinâmicas de grupo. Esta atividade possibil-
itou momentos de interação e grande partilha.

IDA À COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO | PROGRAMA 
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER

Os alunos das turmas 366 e 368 assistiram ao espetáculo Prelúdio à 
Sesta de um Fauno, Grosse Fuge e Noite Transfigurada. Este encontro 
decorreu na sequência de um projeto de aproximação à dança, em que 
os alunos conheceram e trocaram impressões com alguns bailarinos.

O PERFIL DO ANIMADOR SOCIOCULTURAL
CONVITE À EX-ALUNA RITA NEGRITA

Rita Negrita, após a realização do estágio profissional com pes-
soas da 3ª idade, ficou a trabalhar connosco na área da Animação 
Sociocultural, em contexto de ATL, com crianças. 
Esta aluna, além de partilhar a sua experiência profissional, aju-
dou os alunos do 2.º ano a compreenderem melhor a realidade do 
mundo do trabalho.

VISITA DE ESTUDO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO 
CIVIL DE LISBOA

Os alunos da turma 365, visitaram o Serviço Municipal de Proteção 
Civil de Lisboa, entidade mais antiga no âmbito da proteção civil mu-
nicipal, o que permitiu conhecer aquele espaço, sua organização e 
história.

VIII CONFERÊNCIA “DIA INTERNACIONAL PARA A REDUÇÃO
DE DESASTRES“

Na conferência “Pessoas com necessidades especiais e desastres. 
Que convivência?” estiveram presentes os alunos das turmas 365 e 
338 que também assistiram à peça de teatro “Dia D: a grande azáfa-
ma!” por um grupo da CERCIAMA.

JORNADAS TÉCNICAS - A ENGENHARIA E A SUA 
INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE 

Os alunos dos Cursos Profissionais de Técnico de Proteção 
Civil e de Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho e Am-
biente participaram nas Jornadas Técnicas da Ordem dos Engen-
heiros Técnicos (OET). Os principais temas em debate foram a 
“Circulação na via pública” e a “Prevenção de riscos”.

LIDERANÇA E PARTICIPAÇÃO EM SST

Os alunos dos Cursos Profissionais de Técnico de Proteção Civil e de Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho e Ambiente participaram 
nas atividades promovidas pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) sob o tema “Liderança e participação em SST”. 
Esta ação permitiu que os alunos adquirissem conhecimentos sobre “Amianto nos edifícios - localização, aplicação e risco”, “Trabalhos em Altura e 
Acesso a Espaços Confinados”, “Medidas de Autoproteção”, “Avaliação de Riscos Psicossociais”, “Diretiva ATEX” e “RIAAT - Registo, Investigação 
e Análise de Acidentes de Trabalho”.

Vai acontecer no próximo mês
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