
PROJETO YOUNG VOLUNTEAM

No âmbito do Projeto Young Volunteam, os alunos estão a desenvolver ações de formação e solidariedade nas escolas Cardoso Lopes e Aprígio 
Gomes, da Amadora. 

Ainda inserido neste projeto, os alunos ficaram classificados nos primeiros 10 lugares no concurso de angariação de fundos pela venda de pulseiras, 
um desafio extra sob o lema ”Dá mais ao Mundo no Rock in Rio” pelo que desenvolveram atividades de voluntariado no dia 25 de maio, 1.º dia do 
festival Rock in Rio.

Destaque

DIA DA LÍNGUA PORTUGUESA

No dia 16 de maio, Dia da Língua Portuguesa desenvolve-
ram-se várias atividades: jogos online, concurso de ortogra-
fia, escrita criativa, sessão de teatro e concurso de poesia. 
Todas elas se revelaram de grande interesse para os alunos 
e a comunidade escolar participou de forma entusiástica.

2.º LUGAR NO CAMPEONATO DE JOGOS DA 
CONTABILIDADE

Na 1.ª fase de apuramento do Campeonato foram selecio-
nados os alunos Vanda Vicente, Ricardo Coucelo, Sara Fer-
nandes e Tiago Silva, do Curso Profissional de Técnico 
de Gestão, turma 355. Na 2.ª fase, que decorreu na Escola 
Profissional de Ourém, aqueles alunos alcançaram o 2.º lu-
gar.
Este Campeonato estimula e premeia os melhores alunos 
naquela área, contribuindo para a divulgação da importân-
cia social da disciplina contabilística, bem como para o           
reconhecimento social dos futuros profissionais.

2.º LUGAR NO TORNEIO DE VOLEIBOL DOS JOGOS JUVENIS

No torneio de Voleibol dos Jogos Juvenis da Amadora, organi-
zado pela Câmara Municipal da Amadora, participaram diversas 
escolas do concelho e realizou-se na Escola Secundária Fer-
nando Namora. A equipa que representou a nossa escola ficou 
classificada em 2.º lugar.

2.º LUGAR EM VOLEIBOL DE JUNIORES MASCULINOS

A equipa de Voleibol de Juniores Masculinos da nossa escola obteve o 
2.º lugar, na classificação final, num encontro que se realizou na Escola 
Secundária Luís Freitas Branco.
Os alunos participantes foram os seguintes: Hugo Santos, turma 383, 
Diogo Queirós, Diogo Pedroso e Pedro Raposo, turma 321, Bruno Silva 
e Ricardo Varela, turma 352, Júnior Moreno, turma 381, João Antunes, 
turma 319, e Komlavi Agognon, turma 352.

3.º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL DOS JOGOS JUVENIS

O torneio de Futebol dos Jogos Juvenis da Amadora realizou-se no Complexo Desportivo do Monte da Galega e a nossa equipa alcançou o 
3.º lugar.

A visita de estudo à Empresa do Café Nicola, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia da Amadora, decorreu no âmbito da disciplina de 
Gestão com o objetivo de conhecer as técnicas de planeamento de produção, aprovisionamento e qualidade num contexto real. A visita começou por 
uma apresentação institucional e do processo produtivo em sala, seguida de uma visita à fábrica, em que os alunos ficaram a conhecer as profissões 
e as operações envolvidas no processo de fabrico do café.

No dia 14 de maio, decorreu uma outra visita de estudo, realizada no âmbito do programa Eco-Espaço, subordinada ao tema “Aves de Rapina, 
conhecer para proteger”. Esta visita, que proporcionou um contacto com algumas aves de rapina, permitiu também a aquisição de novos conheci-
mentos.

A visita ao Pavilhão do Conhecimento – Centro de Ciência Viva de Lisboa, dia 21 de maio, contribuiu para uma melhor compreensão dos con-
teúdos da disciplina de Física e Química, através de experiências práticas num contexto externo ao de sala de aula. Os alunos, de forma divertida 
e pedagógica, participaram entusiasticamente nas atividades que o Pavilhão tem à disposição.
Participaram nesta visita os alunos do 1.º ano do Curso de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, turmas 380 e 381.

A visitou à exposição da Galeria Municipal Artur Bual, na Amadora, revelou-se de grande interesse e permitiu enriquecer culturalmente os alunos 
do Curso Profissional de Técnico de Gestão, turma 384.

VISITAS DE ESTUDO 

No âmbito do Programa de Educação Ambiental, da Câmara Munici-
pal da Amadora, os alunos do CEF de Práticas Técnico-Comerciais      
visitaram o Centro de Sensibilização Ambiental da ERP Portugal, 
situado na Ribeira da Penha Longa (Alcabideche), cuja ação informativa 
e formativa incide sobre o destino dos Resíduos Elétricos e Eletrónicos. 
A visita incluiu uma componente expositiva, uma mostra de alguns re-
síduos e respetivos materiais, um filme sobre reciclagem e alguns jogos 
didáticos.

No dia 13 de maio, os alunos do CEF de Práticas Técnico-Comer-
ciais visitaram a Fábrica de rebuçados Dr. Bayard, na Amadora, onde 
foram recebidos pelo proprietário da fábrica. Os alunos que estiveram 
sempre muito atentos, apreciaram a cuidadosa e moderna organização 
da fábrica que respeita todas as normas de higiene e segurança. Para 
além de pedagógica, foi uma visita doce.

Vai acontecer no próximo mês

• Apresentação das Provas de Aptidão Profis-
sional e dos Projetos Tecnológico;

• Comemoração do English Day;

• Participação na Mostra Nacional dos Jovens 
Cientistas, no Museu da Eletricidade.
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