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No dia 7 de fevereiro comemora-se o Dia da Internet Segura, para assinalar  esta ocasião a nossa escola realizará o  1º concurso Cromos da Net e um Peddypaper Net Segura,  entre outras atividades que oportunamente serão divulgadas durante a 1º semana de fevereiro.

  
    

1º Concurso Cromos da Net 
(06.fev.2012 pelas 15h - biblioteca)O 1º concurso Cromos da Net, realiza-se no dia 6 de fevereiro pelas 15h, na Biblioteca Escolar, e é organizado pelas turmas A e C do 12º, da disciplina de Aplicações Informáticas.Convida os teus amigos, forma uma equipa com o máximo de 3 elementos e participa neste concurso sobre a segurança na Net. As inscrições são na biblioteca da escola ou envia a ficha de inscrição (
download da ficha de inscrição ) para o email da Academia Segur@net (
academia@esffl.pt ) até quinta-feira, dia 2 de fevereiro.Os alunos da equipa vencedora recebem um prémio tecnológico oferecido pela empresa João Mendes & Rita, Lda (Folares de Olhão).
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Peddypaper Net Segura
 (07.fev.2012 pelas 10h - refeitório)Convida os teus amigos, forma uma equipa com o máximo de 3 elementos e participa neste desafio sobre a utilização segura e crítica da Internet organizado pelas turmas A e C do 12º, da disciplina de aplicações informáticas no dia 7 de fevereiro de 2012 pelas 10h, com encontro refeitório da escola.
As inscrições são na biblioteca da escola ou envia a ficha de inscrição (download da ficha de inscrição ) para email da Academia Segur@net (academia@es
ffl.pt ) até quinta-feira, dia 2 de fevereiro.Os alunos da equipa vencedora recebem um prémio tecnológico oferecido pela empresa João Mendes & Rita, Lda (Folares de Olhão).
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