
Dia aberto no Campus Do Lumiar

Os alunos finalistas do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos participaram no Dia Aberto no 
Campus do Lumiar. Neste dia contactaram com a realidade do Ensino Superior Politécnico através da apresentação de trabalhos realizados por 
alunos e/ou docentes, nas diversas áreas temáticas lecionadas, e ainda conhecerem a diversidade de saídas profissionais que os cursos propor-
cionam.

Visita De estuDo

A turma 354 do Curso de Técnico de Comunicação- Marketing Relações Públicas e Publicidade visitaram o Centro de Sensibilização Ambi-
ental, onde observar vários tipos de resíduos, participaram em jogos, visualizaram um filme sobre os processos de recolha e reciclagem e 
contactaram com as matérias-primas resultantes da reciclagem. A visita teve como finalidade sensibilizar e educar para atitudes que prote-
jam o ambiente.

operação nariz VermeLho

A participação na Operação Nariz Vermelho foi organizada pelo professor Ricardo Coelho, com a colaboração da turma 354 do Curso 
Profissional de Técnico de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade.
Esta campanha pretende sensibilizar todos os alunos para o trabalho desenvolvido pelos Doutores Palhaços nos hospitais e, ao mesmo 
tempo, contribuir para a missão daquela associação.

Destaque

mÊs De preVenção Contra os maus-tratos              
na inFÂnCia

O mês de Prevenção Contra os Maus-Tratos na Infância, que 
decorre internacionalmente durante o mês de abril há cerca de 
40 anos, visa reconhecer a importância do trabalho conjunto 
das famílias e comunidades na diminuição das situações de 
abusos e negligência e promoção do bem-estar social e emo-
cional das crianças.
A convite da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da 
Amadora realizou-se no dia 4 de abril, uma ação solidária na 
nossa escola. Neste dia toda a comunidade escolar usou uma 
peça de roupa de cor azul.

auLas no Laboratório

Investigar, aprender, e explorar é o que pretende nas aulas 
laboratoriais da disciplina de Física e Química, sob a orien-
tação da professora Celeste Barata, e em que participaram 
os alunos do Curso Profissional de Técnico de Gestão e 
Programação de Sistemas Informáticos. 

CanGuRu MaTeMáTICo

A prova do Canguru Matemático na qual participaram 15 alunos de 
todos os cursos, realizou-se no dia 27 de março. Na categoria Es-
tudante, ficou em 1.º lugar o aluno Eduardo Costa, da turma 322, do 
Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sis-
temas Informáticos. Na categoria Júnior, o 1.º lugar foi para o aluno 
João Matos, da turma 383, do Curso Profissional de Técnico de 
Comunicação- Marketing Relações públicas e Publicidade.

Buddhi Challenge

A seleção dos alunos para o campeonato do Buddhi Challenge 
realizou-se no dia 14 de março e na qual participaram 38 alunos 
do ensino profissional. Destes, foram selecionados, 7 para a prova 
final que decorreu a 28 de março. A vencedora foi a aluna Mariana 
Silva, da turma 382, do Curso Profissional de Técnico de Gestão 
e Programação de Sistemas Informáticos.

internet para aDuLtos

O Centro de Qualificação de Ativos da Amadora (centro) em parceria com a Junta de Freguesia da Venteira, deu início a mais um Curso de 
Informática – Internet para adultos. Os participantes têm-se revelado muito interessados nas tarefas propostas pelo formador Paulo Pereira. 

supertematik

Participaram nesta atividade, realizada no dia 28 de março, os alunos do Curso Vocacional do ensino Básico (01Voc) e do Curso de 
Práticas Técnico-Comerciais. Para o campeonato intra-turmas, foram selecionados dois alunos de cada turma do qual saíram vencedores 
João Mesquita (1º lugar) e Tatiana Duarte (2º lugar). Aguarda-se, agora, a final online.

Vai acontecer no próximo mês

• Comemoração do Dia da Língua Portuguesa;
• Participação no Concurso “ Jogos da Contabi-

lidade”;
• Visitas de estudo à Fábrica do café Nicola e a 

agência de viagens”;
• Assistir à representação da peça The Franken-

stein
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