
AÇÕES DE MERCHANDISING

Ao longo do mês de fevereiro, os alunos do 3.º ano do Curso de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade desenvolveram, 
no âmbito da disciplina de Comunicação Publicitária e Criatividade, várias ações de Merchandising que surpreenderam pela sua originalidade e 
criatividade.

VISITA DE ESTUDO A SINTRA

Os alunos do Curso de Turismo realizaram uma visita de estudo ao Centro Histórico de Sintra, no dia 19 de fevereiro, onde visitaram os misteri-
osos Jardins da Quinta da Regaleira.
Depois de uma pausa para uma queijada ou um travesseiro, visitou-se o Palácio Nacional de Sintra, um palácio com 900 anos de existência e com 
muitas histórias para contar.

COFFEE  TOWER

No dia 6 de fevereiro, os alunos do Curso de Práticas Técnico Comerciais, desenvolveram uma Técnica de Animação, no âmbito da disciplina de 
Stocks e Merchandising A finalidade foi construir um espaço para exposição decorativa do produto Coffee Tower e também para o lançamento, 
campanha promocional e prova de degustação.  

Destaque

DIA DA NÃO VIOLÊNCIA ESCOLAR E EDUCAÇÃO PARA 
A PAZ

No Dia da Não Violência Escolar e Educação para a Paz, 30 de 
janeiro, a convite das Técnicas do Centro de Recursos, alunos, 
professores e funcionários vestiram uma peça de roupa branca 
e, dentro e fora de sala de aula, relembraram para a importância 
de viver em paz e harmonia connosco e com os outros. 
Escreveram-se e leram-se poemas, debateram-se mudanças de 
comportamento e atitudes a evitar. Com esta louvável ação todos 
aprendemos alguma coisa para que nos possamos tornar me-
lhores seres humanos.

3.º LUGAR NO CONCURSO “UMA CANÇÃO DE NATAL 
PARA O LOBO”

Os alunos da turma 35120 ao criarem uma canção para o con-
curso “Uma Canção de Natal para o Lobo” alcançaram o 3.º lugar.
Este concurso foi uma iniciativa do Departamento de Biologia Ani-
mal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

DIA DOS NAMORADOS / ST. VALENTINE’S DAY

O Centro de Recursos, em parceria com as professoras de Inglês, 
desafiaram os alunos para elaborarem mensagens de amizade ou de 
amor, em português ou inglês, identificando o destinatário, e colocan-
do-a na Caixa do Amor/Love Box que se encontrava no Centro de 
Recursos.
As mensagens foram entregues por «cupidos» aos seus destinatários.

VISITA DE ESTUDO À CINEMATECA

No dia 18 de fevereiro, os alunos do 1.º ano do Curso de Comuni-
cação – Marketing, Relações Públicas, e Publicidade, deslocaram-
se à Cinemateca, no Palácio da Foz, em Lisboa, no âmbito do módulo 
História da Fotografia, do Cinema e do Design

PARTILHA DE EXPERIÊNCIAS

Na Área Vocacional de Programação e Criação de Páginas Web, 
do Curso Vocacional do Ensino Básico (CVB) partilhou-se conheci-
mento e experiência. 
No âmbito do módulo de Introdução à Programação, o aluno Filipe 
Silva, do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico de Gestão e 
Programação de Sistemas Informáticos organizou uma apresen-
tação em que propõe um projeto a desenvolver em conjunto com a 
turma de CVB. Mais motivados e conscientes do trabalho realizado 
em programação, os alunos daquele curso ficaram muito motivados. 

AÇÃO DE SOLIDARIEDADE

Após tomar conhecimento da história do Francisco Gonçalves, que precisa urgentemente de juntar uma soma avultada de dinheiro para poder re-
correr a um tratamento, no estrangeiro, para combater um melanoma nodular maligno, a turma 35120 promoveu uma iniciativa de anga-riação de 
fundos.

MAKE !T POSSIBLE
 

A partir deste mês, e durante seis semanas, as turmas de 1.º ano do 
Ensino Profissional vão participar em sessões dinamizadas por jovens 
de diferentes nacionalidades, que pretendem promover, junto dos nos-
sos alunos, sessões de discussão e procura de resolução para proble-
mas mundiais (os chamados global issues), nomeadamente trabalhar 
os objetivos de desenvolvimento do milénio promovidos pela ONU, em 
2001. 
Make !t Possible nasceu em 2010 e conta com 60 voluntários internac-
ionais de mais de 10 nacionalidades e que irão desenvolver inúmeras 
ações em escolas, universidades e também nas ruas, em diferentes 
locais: Minho, Porto, Aveiro, Covilhã, Coimbra, Lisboa e Faro.

Vai acontecer no próximo mês

• Visita de Estudo à Bolsa de Turismo de Lis-
boa;

• Concurso de máscaras;
• Torneio de Basquetebol inter-turmas 3x3;
• Ida ao teatro: Aprender os Maias a Rir;
•	 Project Young Volunteam; 
• Ações de Solidariedade; 
• Curso de Formação Pedagógica Inicial de 

Formadores. 
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