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O

s alunos do 10° ano, da turma de Artes Visuais, realizaram uma visita de
estudo a Sevilha, nos dias 3 e 4 de abril.
Do programa, constou a exposição dos
seus melhores trabalhos e de outros
realizados por alguns alunos do 9º, 11°
e 12° anos, na Faculdade de Belas-Artes
daquela cidade.

Para complemento da sua formação
artística, os alunos assistiram a aulas
na Faculdade de Belas-Artes e participaram num workshop de exploração
criativa através de novas tecnologias
de expressão plástica e construção
de protótipos, realizado no FAB Lab,

2017
julho

na Faculdade de Arquitetura. Os alunos tiveram ainda a oportunidade de
visitar a Catedral de Sevilha e o Real
Alcazar, o Parque Maria Luísa e as monumentais Praça da América e Praça
de Espanha. JD

Inauguração da exposição.

1.
2.
1. Turma do Curso de Artes Visuais do
10º ano do Ensino Secundário.
2. Visita à Praça de Espanha.

Entrega ao Decano da Universidade de
Sevilha de uma placa de agradecimento
pelo intercâmbio e formação.

3. Workshop no “Fab Lab” da Faculdade
de Arquitetura.

3.

Cerca de 120 alunos, do 11º ano, participaram na
visita de estudo a Valência, realizada de 24 a 28
de fevereiro.
Em Valência, o programa incluiu a visita à Cidade das Ciências e das Artes a ao Oceanário. O
itinerário incluiu ainda a passagem por Toledo e
Madrid.
Em complemento, os alunos também visitaram
o palácio El Escorial e a basílica de Santa Cruz
del Valle de los Caídos, situados nos arredores da
capital espanhola.

Feira das Profissões

O

EJAF recebeu mais uma edição da
Feira das Profissões no dia 21 de
abril, organizada pelo Serviço de Psicologia, Direções de Ano do Ensino Básico
e Secundário e Direção Pedagógica.
Esta iniciativa dividiu-se em dois movimentos distintos – «O Dia do 9º Ano»,
direcionado para o Ensino Básico e o
Inspiring Future, vocacionado para o
Ensino Secundário, e teve como objetivo esclarecer sobre currículos e saídas
escolares e profissionais, de modo a

promover escolhas informadas quanto
ao futuro.
Assim, «O Dia do 9º Ano» apresentou
salas temáticas relacionadas com os
cursos Científico-Humanísticos oferecidos pelo EJAF para o Ensino Secundário: Ciências e Tecnologias, que se
apresentou nos laboratórios e numa
sala relacionada com o Desporto; Línguas e Humanidades; Ciências Sócio-Económicas e Artes Visuais.
O EJAF Profissional também se associou à iniciativa, com um espaço próprio
de promoção da sua oferta educativa.

Por sua vez, o espaço Inspiring Future tornou acessível, aos alunos do 11º e
12º ano, a oferta educativa de diversas
instituições de ensino portuguesas e
estrangeiras, e ainda de outras ligadas
à polícia e às forças armadas.
Em este espaço foi complementado
com os workshops “A melhor decisão é
tua”, “365 formas de te fazeres à vida” e
“Como sobreviver de salto alto e gravata”, relacionados com o acesso ao Ensino Superior e ao Estudo no Estrangeiro
– “Learning Abroad”. CF

Visitas EMRC

Acantonamento

Peregrinação a Santiago de Compostela
Cerca de 92 alunos, do 9º ano,
participaram numa peregrinação a
Santiago de Compostela, organizada
pela disciplina de Educação Moral e
Religiosa Católica, de 24 a 26 de fevereiro.
A viagem teve, como primeiro destino, Coimbra. Ali, visitaram a Biblioteca Joanina e o convento de Santa
Clara-a-Nova. Depois, partiram para
Santiago de Compostela.

No dia seguinte, caminharam em
oração por um troço do Caminho de
Santiago, como verdadeiros peregrinos. O dia foi cansativo, mas ainda
houve força de espírito para assistir
a uma missa na catedral e animação
para uma festa de Carnaval. No dia de
regresso, já em Portugal, os alunos visitaram o Santuário do Bom Jesus do
Monte, em Braga. LF

Mais de cem alunos do 7º e 8º ano
participaram no acantonamento consagrado ao tema do centenário das
aparições de Maria aos pastorinhos,
organizado pela disciplina de Educação Moral Religiosa Católica, no
Parque Aventura Sniper, em Bucelas,
entre 3 e 4 de fevereiro.
Acompanhados por monitores do
Ensino Secundário, algumas professoras e o Padre Daniel, os alunos
participantes realizaram diversas atividades para promover a interajuda
e a imaginação, com destaque para
“o assalto ao castelo”, a decoração de
queques e a apresentação de temas
relacionados com Maria, através de
charadas e dramatizações.
No dia 3, à noite, refletiu-se sobre o
tema proposto, a partir das dramatizações apresentadas e da exposição
do Padre Daniel.
No final do acantonamento, novas
amizades entre todos foram criadas,
numa experiência «divertida e diferente». LC
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