
Notícias Curtas
Desporto
Curso Profissional Técnico de Desporto
- 2º TD1
Os alunos do Curso Profissional Técnico de
Desporto do 2º Td1, acompanhados pelo
Prof. Rui Santos, tiveram uma atividade na
Praia de S. Rafael, em Albufeira, no âmbito
do módulo de Remo. Em duas quartas-
feiras puderam explorar diferentes meios
no que diz respeito às atividades aquáticas
com remos – Canoagem e Stand Up Paddle.
O Agrupamento agradece à administração
da empresa Albufeira Surf & Sup a
cedência de todo o material, bem como
dos seus monitores para que este processo
fosse realizado com sucesso. 

CFD Golfe - Escola Vale Parra
Os alunos dos 1º e 2º anos da Escola de
Vale de Parra realizaram uma atividade
de Golfe no Campo dos Salgados, com o
Centro de Formação Desportiva de
Golfe de Albufeira, com sede no nosso
agrupamento.
Foi uma manhã diferente para estes
alunos que tiveram a oportunidade de
experimentar uma modalidade
desportiva diferente e praticada no
Algarve por muitos turistas. Os alunos
utilizaram materiais didáticos próprios
para o seu nível etário, tendo mostrado
bastante motivação e empenho. Aqui
ficam algumas fotos deste evento.

Estética
 A turma do 3º ano do Curso Profissional de
Esteticista do nosso Agrupamento,
deslocou-se no dia 7 de outubro ao espaço
NIVAH - depilação a laser e eletrólise – em
Albufeira, no âmbito do módulo de
Eletrologia aplicada aos tratamentos
corporais e faciais.
As alunas tiveram a oportunidade de
conhecer e experimentar os equipamentos,
assim como todos os procedimentos a
adotar nos diversos casos. Foi uma tarde
enriquecedora, e desde já endereçamos o
nosso especial agradecimento ao espaço
NIVAH que abriu as suas portas à turma e
ofereceu-se para, num futuro próximo,
acolher estagiárias. As alunas agradecem
todos os esclarecimentos acerca do Laser
Alexandrite, assim como o voucher com que
foram contempladas na despedida.

O 3º ano do Curso Profissional de Esteticista saiu à rua!

Destacamos ainda que um dos monitores - Ricardo Monteiro - foi um antigo aluno do Curso de
Desporto que fez a sua FCT nesta empresa, vindo posteriormente a ficar na mesma como
monitor.

Prof. Domingos Quádrio

Profª. Sónia Guerreiro
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