
DIA INTERNACIONAL DAS FAMÍLIAS

Com o intuito de despertar a sensibilidade dos alunos para este 
dia, colocou-se uma tela branca no refeitório da escola, com o título 
“A família é…” apelando à participação dos alunos sobre o tema, 
dando os seus contributos.

XV MOSTRA DE TEATRO NAS ESCOLAS

No dia 11 de maio, participámos na XV Mostra de Teatro nas 
Escolas com a peça “As redes sociais nas diferentes épocas 
históricas”. O grupo Music 4 All apresentou sketches, retra-
tando com humor as redes sociais na Idade da Pedra, Idade 
Média, Renascimento, Período da Inquisição, Romantismo e 
Época Contemporânea.

XI EXPOSIÇÃO DE ARTE NA ESCOLA

Participámos na XI Exposição de Arte na Escola que se encon-
tra patente nos Paços do Concelho da Amadora até ao dia 13 
de junho. Os trabalhos expostos são da autoria de alunos do 
Curso Profissional de Técnico de Design.

DOC LISBOA

O DOC LISBOA esteve presente na escola com a apresentação 
do documentário “Death Metal Angola”, nos dias 19 e 20 de maio.    
Seguiu-se depois um debate que interligou o documentário com as 
disciplinas de História e Cultura das Artes e Área de Integração.

Vai acontecer no próximo mês

•	Semana do Ambiente;
•	Comemorações do Dia de Portugal, 

Camões e das Comunidades Portu-
guesas;

•	Comemorar o Dia Mundial do Dador 
de Sangue.

VISITAS DE ESTUDO 

No âmbito da disciplina de Física e Química realizou-se, no dia 8 de maio, uma visita de estudo ao Instituto Tecnológico e Nuclear (ITN) 
em Sacavém, com as turmas 358, 359 e 361, do 2.º ano, com o objetivo de os alunos contactarem com o que é feito em Portugal ao nível da 
investigação nuclear e radioatividade. 
Esta visita permitiu observar três áreas de atividade do ITN: unidade de Reator e Segurança Nuclear, unidade de Radioatividade e Ambiente 
e a unidade de Datação.

No dia 23 de maio, visitamos a redação do Diário de Notícias. Os alunos participaram num workshop sob o lema “Falando da Europa” e 
ostentando	coletes	de	jornalistas,	responderam	aos	desafios	que	lhes	foram	lançados	e	construíram	quatro	jornais	de	quatro	páginas	a	partir	
de um dossiê temático sobre os assuntos europeus e da conversa com a oradora convidada, Teresa Coutinho, Conselheira de Imprensa do 
Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal. 
Assim, dias antes das eleições para o Parlamento Europeu, estes alunos esclareceram dúvidas e foram sensibilizados para a importância 
do exercício de cidadania através do ato eleitoral. Participara as turmas 386 do Curso Profissional de Técnico de Design e 02 do Curso 
Vocacional Básico de Fotografia, Eletricidade e Expressão Plástica.
No	final	foram	premiados	com	a	publicação	da	fotografia	do	grupo	no	Diário	de	Notícias	do	dia	24	de	maio!

Os alunos do 2.º ano de todos os cursos (turmas 356, 357, 358, 359, 360 e 361) realizaram, no dia 21 de maio, o Roteiro Queirosiano, em 
Sintra. Foram recebidos no Palácio Valenças por João Rocha e Helena, técnicos da Câmara Municipal de Sintra.

AÇÃO DE FORMAÇÃO “VENCER O BULLYING”

Esta ação de formação em que 
participaram ativamente alunos 
previamente selecionados, decor-
reu nos dias 26 e 27. Pretendeu-se 
desta forma sensibilizar e alertar os      
jovens para esta problemática das esco-
las e principalmente prepará-los para 
poderem ser mentores deste projeto 
internacional.

ACADEMIA EMPREENDER JOVEM

A escola está a participar no projeto “Academia Empreender Jovem” 
em parceria com a Associação Industrial Portuguesa. Esta iniciati-
va foi implementada através da disciplina de Área de Integração e       
atualmente as equipas estão a preparar as suas apresentações. No 
próximo mês vamos ter novidades sobre esta participação.    
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