
PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO DE JOVENS CIENTISTAS E INVESTIGADORES

Alunos do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos apresentaram dois projetos na VIII 
Mostra Nacional de Ciência, no âmbito do 22.º Concurso de Jovens Cientistas e Investigadores, que decorreu no Museu da Eletricidade, de 
29 a 31 de maio.

Filipe Silva apresentou um projeto sobre Energia Eólica - apresentação em Scrach, na área científica de Ciências do Ambiente, orientado 
pela professora Celeste Barata. Marco Reis apresentou Cars, enquadrado na área científica de Ciências da Computação, foi orientado pela 
professora Sandra Rodrigues.

TORNEIO DE FUTEBOL DAS SELEÇÕES

O torneio de Futebol das Seleções teve a participação de 6 equipas: Portugueses (duas equipas), Guineenses, Cabo-Verdianos, Angolanos e 
Luso-Brasileiros e foi organizado pelos professores Tiago Oliveira e Ricardo Coelho. A equipa dos Luso-Brasileiros foi a vencedora do torneio.

Destaque

ENGLISH DAY

Festejámos o English Day, privilegiando o prática da Língua In-
glesa, com grande animação e espírito de equipa e o empenho 
dos alunos organizadores. As atividades desenvolvidas foram: 
Computer Games, Spelling Bee Contest,  Sherlock Holmes Ped-
dy Paper, Mummics, um concurso que combinou conhecimentos 
musicais e interpretação mímica, Five O’Clock Tea, o Karaoke, 
apenas com canções em Inglês e as salas temáticas, Hollywood 
e Famous Artists, onde se podiam visualizar cenas de filmes.

PROJETO BEATBULLYING - PARTICIPAÇÃO NO PRO-
GRAMA CURTO CIRCUITO 

A aluna Mariana Silva, do Curso Profissional de Técnico 
Curso Técnico de Comunicação – Marketing, Relações 
Públicas e Publicidade, participou no programa “ Curto Cir-
cuito”, da SIC Radical, onde falou sobre o projeto BeatBullying.
A Mariana recebeu formação especializada para ser men-
tora, e poder ajudar e apoiar os seus pares, tanto na escola 
como na comunidade. Através do site da Beatbullying pode                     
encaminhar situações para uma ajuda especializada.

VISITAS DE ESTUDO

Os alunos Curso Profissional de Técnico de Comunicação – Marketing, Relações Publica e Publicidade visitaram a Gráfica AlfaPrint, 
com o objetivo de aperfeiçoar os conhecimentos lecionados no módulo de Produção Gráfica.
Observaram o processo de impressão em offset, criação das chapas, aplicação das mesmas nos cilindros de impressão, distribuição das 
cores em quadricromia, uso de vernizes localizados e os diversos métodos de corte.

Na visita de estudo à Casa da América Latina, no âmbito da disciplina Comunicar em Espanhol, os alunos do Curso Profissional de 
Técnico de Turismo ficaram a conhecer o trabalho desenvolvido pelas Embaixadas do Brasil, República Dominicana, Argentina e Chile e 
também aspetos interessantes relacionados com o turismo destes países.

Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Gestão visitaram a Casa da Moeda, com o objetivo de contactar com o mundo organi-
zacional, fomentar comportamentos e atitudes adequadas ao mundo do trabalho e proporcionar atividades formativas de carácter prático e 
cultural.

Vai acontecer no próximo mês

• Visitas de estudo à Junta de Energia Nuclear e 
à ETAR de Frielas;

• Mostra de Cinema Espanhol;
• Dia das Ciências Experimentais;
• Apresentação das Prova de Aptidão Profis-

sional e dos Projetos Tecnológicos.
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