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Destaque

PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO NACIONAL DO DESPORTO ESCOLAR
Porque nem todos são desportistas, os alunos do Curso Profissional de Técnico de Multimédia e Técnico de Animação 2D3D fizeram
parte das equipas do Desporto Escolar, mas como repórteres! Badminton e Futsal feminino foi connosco! Nos dias 16,17 e 18 de maio o apoio
dos alunos foi inestimável. Obrigado a todos.

PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL BGREEN
Os trabalhos desenvolvidos pelos nossos alunos e que foram
selecionados pela organização do Concurso Bgreen // Ecological Film Festival, estiveram presentes na 3.ª edição do Festival
BGREEN - ECOLOGICAL FILM FESTIVAL, que se realizou no
dia 6 de junho, em Santo Tirso.
Estiveram também presentes trabalhos de equipas da Noruega, França, Espanha e Itália.

RECOLHA DE ALIMENTOS DO BANCO ALIMENTAR

COMEMORAÇÃO DO DIA DO AMBIENTE E DO DIA DOS OCEANOS
Todos os anos, a 5 de junho, comemoramos o Dia Mundial do Ambiente, como forma de sensibilizar para a importância da preservação do Ambiente. Este ano os alunos visualizaram o filme Wall.E e participaram na oficina Eco.Arte onde criaram medusas a partir de sacos de plástico.
No dia 8 de junho, Dia dos Oceanos, as medusas foram expostas em locais apropriados da escola.

De 31 de maio a 1 de junho, e durante
um fim-de-semana, os alunos do polo
da Amadora sede e Amadora centro,
colaboraram na iniciativa do Banco
Alimentar e ajudaram a encher sacos
de alimentos no Pingo Doce da Venda
Nova. No final resultaram 27 paletes
cheias de sacos com alimentos.
Obrigada a todos os participantes.

VISITAS DE ESTUDO

No âmbito da disciplina de Física e Química, realizou-se, no dia 12 de junho, uma visita de estudo à ETAR de Frielas - Estação de Tratamento de Águas Residuais - com a turma 361 do 2.º ano que proporcionou um contacto com os diferentes processos utilizados no tratamento das águas residuais, com os volumes de água envolvidos e os destinos das águas tratadas e uma reflexão sobre valores e atitudes
na gestão dos recursos hídricos.

APRESENTAÇÃO TELEVES
No âmbito do Curso Profissional de Técnico de Eletrónica e
Telecomunicações, a Televes, empresa focada no design, desenvolvimento e fabricação de equipamentos para distribuição de
serviços de telecomunicações, esteve na escola, onde fez uma
apresentação do trabalho que desenvolvem na empresa.

No âmbito da disciplina de Português, realizaram-se três visitas de estudo ao Diário de Notícias/Centro Educativo Media Lab.
Os alunos de diferentes cursos visitaram a Redação do DN e nos “postos de trabalho” do Media Lab, foram jornalistas durante umas horas,
tendo oportunidade de criar o seu próprio jornal e levá-lo consigo no final da visita.
No dia seguinte a fotografia do grupo participante lá estava no Diário de Notícias. Foi uma experiência bastante gratificante e a repetir, certamente, no próximo ano letivo!

PROJETO BEAT BULLYING
Já arrancou a preparação de atividades dos alunos envolvidos no
Projeto Beat Bullying. Estejam atentos às novidades que aí vêm.

Vai acontecer no próximo mês
• Apresentação dos Projetos Academia Empreender Jovem,
• Comemoração do centenário da I Guerra Mundial;
COMEMORAÇÕES DO DIA DE PORTUGAL, DE CAMÕES E DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS

• Apresentação das Provas de Aptidão Profissional
dos alunos finalistas.

Para comemorar este dia realizou-se uma exposição com os trabalhos desenvolvidos pelos alunos e que contém informações diversas sobre várias cidades portuguesas, autores nacionais e os símbolos da nossa nação.
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