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Festa de Natal  
Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto 2018/2019 

 
Num mundo de tanta indiferença, onde nos esquecemos de nos colocar no papel do outro, onde os 
compromissos e o tempo são a nossa prioridade, e a crítica é o escudo de cada um, sentimos a 
necessidade de refletir sobre o ser humano. O que fazemos bem e o que podemos fazer melhor para 
tornar o mundo no NOSSO MUNDO. 
Deste mundo, fazem parte os amigos, a família de sangue e a que escolhemos, os animais sendo que o 
mais importante é o AMOR. Todos temos capacidade de amar e com Amor tudo é mais bonito, por 
vezes temos apenas que descobrir novas formas de o dar e receber. 
Com este espetáculo pretendemos destacar o AMOR, a união, a família e sendo a época que é, trazemos 
naturalmente o cheirinho do Natal. 
Esperamos contagiar cada um e cada uma com a nossa mensagem.  
“O amor é a força mais subtil do mundo”, Mahatma Gandhi. 
 

Convite 
 

A Direção da Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto gostaria de contar com a presença 
dos Pais e Encarregados de Educação na nossa “Festa de Natal”, que se realiza no dia 11 de Dezembro, 
pelas 20 horas, no Auditório no Centro Paroquial do Padrão da Légua.  
 

Programa 
 
20h – Abertura de Portas e receção dos convidados – CEF18 
20h15 – Início espetáculo – Alunos de várias turmas “Action man + A máquina parou” 
20h25 – “O amor sem fronteiras” – 1TAP 
20h40 – “Somos livres para Sonhar “- 1ASC 
20h55 – “Todos temos alguém que faz falta na mesa” – CEF18 
21h10 – Dança - 1 TAP 
21h20 – “O Poder de uma Carta” - 2TAP 
21h45 – “Uma família tecnológica” - 2ASC 
22h05 – “Um casamento moderno” - 3ASC 
22h15 – “Assim, é o Natal“ - 3TAP 
22h20 – Final - Dança da escola “Don´t Stop Me Now + Bring the Beat” 

 

Localização 

LOCAL:  Auditório do Centro Social Paroquial do Padrão da Légua 

MORADA: Rua Padre Manuel Bernardes 

LINHAS STCP: 61, 506, 508, 602 


