
APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS TECNOLÓGICOS

Foram apresentados os Projetos Tecnológicos, pelos alunos do 2º ano dos vários cursos, com grande à-vontade e conhecimento onde se 
comprovou o seu potencial, bem como, a sua boa preparação para o próximo ano.
A todos muitos parabéns, pelo empenho, responsabilidade e criatividade demonstrados!

VISITA DE ESTUDO

Os alunos da turma 380, do Curso Profissional de Técnico/a de Gestão e Sistemas Informáticos, visitaram a Galeria Artur Bual, na Ama-
dora. Nesta visita, os alunos observaram a exposição “Arte na Escola”, onde estão expostos os trabalhos de artes plásticas dos alunos das 
escolas secundárias do município da Amadora.

CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS

No dia 27 de julho, comemorou-se o dia das Ciências Experimentais. Os alunos da turma 385, do Curso Profissional de Técnico/a de Turis-
mo, realizaram uma exposição de jogos matemáticos. A esta iniciativa juntou-se um grupo de alunos da turma 383, do Curso Profissional de 
Técnico/a de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade, os quais cantaram uma música da sua autoria alusiva à disci-
plina de Matemática. Os alunos tiveram também oportunidade de realizar experiências laboratoriais, no âmbito da disciplina de Físico-Química.

Destaque

PROVAS DE APTIDÃO PROFISSIONAL

Este é o mês em que os alunos do 3º ano dos Cursos Profis-
sionais apresentam e defendem a Prova de Aptidão Profis-
sional (PAP), perante um júri constituído por representantes 
dos diversos sectores e por entidades reguladoras da área 
profissional, que testemunham e evidenciam as competên-
cias profissionais dos futuros diplomados. 
De congratular todos os diplomados pelo empenho e bom 
trabalho. Votos de sucesso no futuro!

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
PRÁTICA SIMULADA 

Os Cursos Vocacionais do Ensino Básico foram uma 
experiência-piloto, na nossa escola, no ano letivo de 2013-
2014, nomeadamente o Curso de Práticas Comerciais/Co-
municação Gráfica e Audiovisual/Criação e Programação de 
Páginas Web.
Estes cursos incluem um período de Prática Simulada, em 
entidades da região, que se repartem pelas três áreas voca-
cionais. 
Neste mês os alunos apresentaram os relatórios realizados 
com base em todas as experiências e observações retira-
das da Prática Simulada, o que revelou o quanto os alunos 
aprenderam e evoluíram ao longo deste ano.
Parabéns a todos os alunos!

TORNEIO DE VOLEIBOL

Ao longo do 3º período, realizaram-se 14 jogos de voleibol que en-
volveram 30 alunos, do sexo feminino e masculino, com equipas 
do 1º e 2º ano dos cursos profissionais. Dos três grupos constituí-
dos por 3 ou 4 equipas, passaram às semifinais as 2 primeiras 
equipas de um grupo e a 1ª equipa de cada um dos outros grupos. 
A equipa vencedora do torneio foi a equipa dos professores, for-
mada por Tiago Oliveira, Ricardo Coelho, Sandra Rodrigues, João 
Santos e António Beirós.

VISITA DE ESTUDO AO CAMPUS TECNOLÓGICO E NUCLEAR

No dia 4 de julho, as turmas 351 e 352, do 2º ano do Curso Profissional de Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas Informáti-
cos, realizaram uma visita de estudo ao Campus Tecnológico e Nuclear, onde puderam visitar o Laboratório de Proteção e Segurança Ra-
diológica, que é a única estrutura técnico-científica da Administração Pública e do país com experiência e “know-how” nas várias áreas da 
proteção contra radiações ionizantes. 

EXPLORAÇÃO DA NATUREZA

Decorreu no dia 12 de julho, nas instalações dos comandos da Amadora, a atividade de Exploração da Natureza, orientada pelo professor 
Tiago Oliveira, onde participaram os professores Cátia Barroso, Ricardo Coelho, Marianela Figueiredo, Sandra Rodrigues e António Beirós, 
em conjunto com  57 alunos de todas as turmas do 3º ano dos cursos profissionais. 
Os vencedores foram a equipa dos professores, em 2º lugar ficou a equipa constituída por alunos da turma 322 do Curso Profissional de 
Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos e em 3º lugar ficou a turma 320, do Curso Profissional de Técnico/a de 
Gestão.

PROJETO VIVER SAUDÁVEL – AULAS DE GINÁSTICA 
PARA DOCENTES, FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA E FUN-
CIONÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE DA AMADORA

A atividade decorreu todas as segundas-feiras e quartas-feiras, 
das 18h30 às 19h30, no campo de futebol, sob a orientação do 
Professor Tiago Oliveira. A finalidade foi promover a interação en-
tre Professores e Funcionários, melhorando a sua condição física 
e psicológica para uma vida mais saudável. Um muito obrigado ao 
Professor Tiago Oliveira, pela sua disponibilidade

Vai acontecer no próximo mês
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