Dia dos Cursos Profissionais e CEF

O Dia dos Cursos Profissionais e CEF encheu de cor o pavilhão B no dia 5 de junho.
Durante a manhã alunos e professores dos Cursos Profissionais e CEF receberam os
alunos de 9º ano da EB 2,3 da Galiza com diversas atividades, mostras e exposições
de trabalhos. A tarde coincidiu com a visita livre de alunos da escola-sede.
Este evento pretendeu criar laços entre todos os intervenientes e dar a conhecer a
oferta formativa do Agrupamento para 2018/2019 e a qualidade da mesma. Neste dia
aberto, partilharam-se saberes e experiências próprios de cada Curso.
O Dia começou com um momento de convívio baseado num coffee break preparado
pelos alunos e servido em tendas às riscas vermelhas e brancas e azuis e brancas que
faziam relembrar a época da praia e a alegria do verão.
De seguida os alunos visitantes tiveram oportunidade de interagir e de conhecer um
pouco do que se faz nos diferentes Cursos Profissionais e no CEF: Curso Profissional
de Esteticista, Curso Profissional Técnico de Comunicação – Marketing, Relações
Públicas e Publicidade e Curso Profissional Técnico ode Gestão e Programação de
Sistemas Informáticos. Houve ainda lugar para a divulgação de saberes e práticas do
Curso CEF - Operador e Reparador de Computadores e de Cabeleireiro Unissexo,
tendo este curso contado com a colaboração de dois alunos do Curso Profissional
Técnico de Termalismo que fizeram diversos tipos de massagem.
Nas salas realizaram-se diversos Workshops promovidos por cada Curso que
envolveram a participação dos visitantes. Desde a Produção de Filmes Publicitários,
Produção Gráfica, Robótica, Criação de uma Lan, passando pela Montagem e
Desmontagem de Computadores, Maquilhagem, Manicure, Quick Massagem, Brushing,
Corte de Cabelo, Coloração e outros serviços de cabeleireiro e estética, houve de
tudo um pouco.
Os alunos do Curso Profissional Técnico de Comunicação – Marketing, Relações
Públicas e Publicidade estiveram ainda envolvidos na organização do evento
revelando bastante profissionalismo.
O Dia dos Cursos Profissionais e CEF foi um dia muito agradável e cheio de
movimento. Neste dia alunos e professores puderam mostrar, ensinar e partilhar de
forma ativa e dinâmica algumas das práticas realizadas em sala de aula,
transformando assim cada sala numa verdadeira oficina de formação.

