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Editorial: 

 No lançamento do nosso  
pequeno boletim de turismo, 
coincidente com a quadra 
natalícia, relembramos  aos 
nossos leitores da ESAOF e 
comunidade escolar,  a 
importância de vivenciar este 
período  imbuídos das mais 
sublimes aspirações humanas. 
Nós, alunos de turismo 
saberemos também vivenciar  
esta época de especial brilho e 
aprender  o verdadeiro 
significado  do nascimento de 
Jesus Cristo.  Na área de 
turismo sabemos o quão 
importante é o apelo ao 
consumo e aos gastos 
excessivos, mas não devemos 
olvidar  que o Natal é amor e 
partilha. O Natal está próximo  
e  como sabemos tudo recebe 
um brilho especial. É também 
uma época relevante para a 
área do turismo e nós, alunos 
da área,  realizámos várias 
atividades   que vos queremos 
mostrar neste boletim. Bom 
Natal! 
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Em destaque… 

Alunos e professores da 
Escola Secundária Arquitecto 
Oliveira Ferreira comemoraram 
uma vez mais o Halloween. Os 
alunos do décimo primeiro ano 
de turismo e as docentes 
Cármen Martins, Graça Heleno 
e Manuela Teixeira fizeram 
uma decoração “terrífica”, 
como convém,  da sala  de 
turismo .As atividades de 
comemoração auxiliaram nos 
processos de aprendizagem 
escolar, sobretudo na prática 
da oralidade da língua inglesa. 
Mais uma vez, parabéns a 
todos os alunos do ensino 
Profissional e também aos 
professores do Arquitecto pelo 
empenho e belo trabalho 
desenvolvido. 

  
 

Estivemos na comemoração 

do dia do Diploma. Fizemos 

a receção dos alunos que 

receberam os diplomas, das 

entidades oficiais e dos 

restantes convidados. Foi  o 

nosso dia. O dia de 

comemorarmos a nossa 

vida, de todos juntos nos 

irmanarmos nos 

ideais:educação e formação.  

E é por isto que somos uma 

comunidade que luta 

incessantemente por uma 

comunidade escolar mais 

culta e com mais sentido de 

cidadania. 
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Aconteceu e co laboramos com… 

Intergeracionalidade  

Projeto “JN Solidário” 

 
No dia vinte oito de outubr0 de 2019, alguns alunos da turma H, do 
decimo primeiro ano, acompanhados pela docente Natalina Dias, 
realizaram uma visita ao Lar de Idosos – Centro Social de São Félix 
da Marinha, no âmbito do projeto  “JN Solidário” e integrado no 
projeto de Cidadania da ESAOF, intitulado “Ser Solidário” . A visita 
teve como principais objetivos: proporcionar 
relações interpessoais; proporcionar momentos de diversão e 
convívio entre diferentes gerações e estreitar laços de amizade . Ao 
chegarem, foram recebidos com sorrisos e alegria. E cremos, que 
ao sair, mais enriquecidos pela experiência. Certamente, jamais 
esquecerão este encontro! 

 

 

Projeto Erasmus 

Durante a manhã do dia 8 de outubro os estudantes provenientes 
da Grécia , Itália e Chipre foram recebidos no auditório da nossa 
escola pelos alunos de turismo. Seguiu-se  uma sessão conduzida 
em inglês sobre a apresentação das escolas de cada país. Esta 
iniciativa permitiu aos alunos da nossa escola a descoberta de 
realidades totalmente diferentes, não só linguísticas, como 
culturais, enriquecendo-os e fazendo com que tenham uma maior 
preparação para a sua vida futura. 

 

 

 

Alunos Cipriotas, Italianos e 

Gregos na festa de 

apresentação. 

Leitura do JN no centro social de 

S. Félix da Marinha, pelos alunos 

da Esaof 

Conversas de Mercado… 
 Os alunos do Curso Profissional de Turismo e 
do Curso de Restauração participaram no 
pretérito dia 9 de dezembro  nas Conversas de 
Mercado no Dia dos Direitos Humanos, em 
torno do tema "Direito à Alimentação (saudável 
e sustentável)..."Foi, sobretudo, uma jornada 
de aprendizagem e de são convívio entre os 
alunos da ESAOF: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Palestra sobre Percursos de Vida… 

Recebemos no passado dia 6 de 
dezembro   no  auditório  da ESAOF. a 
ex-aluna do Curso de Turismo, Carolina 
Sarmento. A  Carolina  deu uma 
palestra sobre o seu percurso de vida 
na área do turismo e partilhou com os 
nossos alunos as suas vivências  de 
viagens que protagonizou nos últimos 
tempos, sobretudo na América do Sul. 
Num segundo momento, a ex-aluna  
relembrou os bons tempos que passou 
na nossa escola como aluna e como 
Presidente da Associação de 
Estudantes 
 
 
 

 
“O turismo neste momento é uma 
industria em enorme expansão. Espero 
que estudem porque vão ser 
beneficiados no futuro” 

Alunos da ESAOF no 

mercado de gaia 

de gaia 

 


