
PREPARAÇÃO DOS PROJETOS TECNOLÓGICOS

Os alunos do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico de Comunicação já deram início aos Projetos Tecnológicos. Foram apresen-
tadas propostas e ideias e foram ouvidas as opiniões dos voluntários Ana Carvalho e José Maria Lopes. 
As apresentações foram feitas no Laboratório de Comunicação da nossa escola e os alunos, à semelhança do ano letivo anterior, partici-
pam com os seus projetos no programa “A Empresa” da Junior Achievement Portugal.

VISITAS DE ESTUDO

Os alunos do 3.º ano do Curso Profissional de Animação Sociocultural (turma 335) realizaram, no âmbito dos conteúdos das disciplinas de AEC, uma visita guiada à Associação do Moinho da Juventude, 
situada na Cova da Moura, Amadora. Esta associação realiza um excelente trabalho naquele bairro social ao promover atividades de nível social, cultural e económico que envolvem crianças, jovens e adultos.
Esta visita de estudo revelou-se muito produtiva uma vez que permitiu observar e ficar a conhecer melhor o trabalho desenvolvido pela instituição 

Os alunos da turma 395 fizeram uma visita de estudo à Pepsico (Matutano) que lhes permitiu ficar a conhecer as instalações, a história da empresa, o processo produtivo, as estratégias de segurança e os 
serviços de higiene e segurança.

O MUDE, Museu do Design e da Moda foi visitado pelos alunos do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade. Esta visita permitiu observar 
o cruzamento de diferentes áreas de criação e conceção através de vários exemplos visuais marcantes no design português e internacional.

MÉRITO ESCOLAR 

O Quadro de Mérito que engloba o Aluno do Trimestre e o Quadro de Valor, tem por objetivo distinguir e premiar os alunos que 
satisfazem os requisitos para esta qualificação. 
Os Alunos do Trimestre são considerados os melhores alunos da escola, divididos pela área que estudam. Pretende-se, deste 
modo, premiar um aluno por turma que se destaque quer pelo seu esforço, quer pelo seu comportamento exemplar.

CONCURSO DE IDEIAS EPIS 2014 - ENERGY LAPTOP

A Energy Laptop criou um protótipo de um carregador solar au-
tónomo, com um painel solar incorporado, que capta a energia 
proveniente do sol, armazenando-a, permitindo, assim, o carre-
gamento de equipamentos tecnológicos, tais como telemóveis,      
tablets ou portáteis.
Este protótipo, um dos vencedores no Concurso de Ideias EPIS 
2014, vai ter apoios nas fases de desen¬volvimento e implemen-
tação.
Parabéns a todos os envolvidos.

• Comemorações:                              
Dia de S. Valentim e Dia Europeu da 
Vítima de Crime

Vai acontecer no próximo mês             

Destaque

janeiro 2014

Lumiar
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