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Destaque

PEDDY-PAPER DECOJOVEM
Peddy-Paper DECOJOVEM é uma iniciativa organizada no âmbito das atividades da “Semana do Jovem Consumidor”, de 10 a 14 de março.
Com o acompanhamento da professora Marianela, todas as turmas do Curso Profissional de Técnico de Gestão participaram na 2ª edição
desta iniciativa, que lhes permitiu ficarem mais sensibilizados para a importância de um consumo mais responsável e consciente.

PROJECT YOUNG VOLUNTEAM – FORMAÇÃO SOBRE CIDADANIA E PROJETOS DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL
Project Yong Volunteam é um programa de voluntariado
que promove a cidadania através da realização de atividades de solidariedade social entre a comunidade escolar.
Após uma sessão de formação para os alunos da turma
353 que desenvolvem o Projeto Escola Solidária, realizaram-se ações de formação e sensibilização com a turma
do Curso Vocacional de Ensino Básico durante as aulas
de OET Projeto, juntamente com a professora Cátia Barroso, com vista a criar uma ação de solidariedade na escola.
Assim nasceu o “Ler para Crer”, que consiste na recolha
de livros para posterior doação a uma instituição de solidariedade social. Para além deste projeto, estão previstas ações de formação e sensibilização do 1º e 2º ciclos
em parceria com outra escola do Concelho da Amadora.

IDA AO TEATRO: APRENDER OS MAIAS A RIR
No dia 6 de março, no âmbito do estudo de um módulo curricular, os alunos das turmas do 2º ano, de todos os cursos, assistiram à representação da peça Episódios da Vida Romântica. A peça de teatro, baseada numa obra de Eça de Queirós e representada pelo grupo Há
Cultura, foi do agrado dos alunos e mereceu elogios e aplausos.

COMEMORAR O “DIA DO π”
Comemorámos o “Dia do π”, sob a orientação das professoras Celeste Barata, Rute Leitão e Sara Nogueira, no dia 14 de março.
Os alunos da turma 380, do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos programaram um
jogo para computador – o FlaPi – em que o π é o protagonista. Também foram executados cartazes e confecionados bolos alusivos ao π.

AÇÃO DE SOLIDARIEDADE
Dando continuidade ao que foi iniciado no mês passado, as turmas 319 e 355 promoveram mais uma iniciativa de angariação de fundos
para ajudar o Francisco Gonçalves.

CARNAVAL EM ESPANHA

VISITA DE ESTUDO À BOLSA DE TURISMO DE LISBOA

Os alunos da turma do Curso do Ensino Vocacional entraram
no espírito carnavalesco espanhol e na sequência de um trabalho de pesquisa, elaboraram um cartaz alusivo à celebração do
Carnaval nas diferentes Comunidades Autónomas de Espanha.

No âmbito das disciplinas da componente técnica do Curso Profissional de Técnico de Turismo, os alunos visitaram a Bolsa de Turismo de Lisboa, uma Feira Internacional dedicada aos profissionais
do setor, no dia 14 de março. Para além do contacto direto com aquela
área profissional, a visita permitiu ainda que os alunos praticassem algumas das competências linguísticas e culturais adquiridas nas aulas
de Comunicar em Espanhol.

Vai acontecer no próximo mês
•

Flashmob e apresentação de trabalhos na
Futurália;

WORKSHOP – EDUCAÇÃO E SAÚDE PELO DESPORTO
O workshop sobre Educação e Saúde pelo Desporto permitiu avaliar o Índice de Massa Corporal (IMC), peso ósseo, perímetros e percentagem de gordura corporal e medir a pressão arterial dos alunos. O objetivo deste workshop foi prevenir a obesidade e hipertensão e
sensibilizar os jovens para a importância de adquirir hábitos de vida saudável.
Os alunos que participaram revelaram interesse e utilidade na atividade que foi dinamizada pelo professor Tiago Oliveira, com a colaboração de alunos dos Cursos de Técnico de Gestão (turma 319 - Raimundo Fernandes; turma 320 - Catarina Santos), de Gestão e
Programação de Sistemas Informáticos (turma 291 - Diogo Queirós; turma 322 - Alexandre Batista) e de Comunicação-Marketing,
Relações Públicas e Publicidade (turma 323 - Márcia Sousa; turma 324 - Patrícia Rodrigues).

•

Programa da JAP: “Economia para o Sucesso”;

•

Canguru Matemático sem Fronteiras 2014;

•

Torneio de Voleibol.
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