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Destaque

VISITAS DE ESTUDO
No dia 14 de março, as turmas finalistas do Curso Profissional de
Técnico de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade fizeram um percurso fotográfico pela zona histórica da Baixa,
Chiado e Bairro Alto, no âmbito do trabalho que estão a desenvolver
para as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril. Percorreram as
ruas da cidade de Lisboa e acompanharam a manifestação da Frente
Comum – Sindicatos da Administração Pública.
Os alunos identificaram os elementos do trabalho criativo através do
reconhecimento e criação conceptual do trabalho de campo. A reportagem fotográfica marcou os locais icónicos relacionados com o 25 de
abril de 1974.

X CAMPEONATO NACIONAL JOGOS MATEMÁTICOS
A nossa escola esteve presente no X Campeonato Nacional de
Jogos Matemáticos, que se realizou no Fundão, no dia 14 de março, e no qual obteve a melhor participação de sempre.
A equipa formada pelos alunos, Diogo Ferreira, Luís Guilherme e
João Vigário, obteve excelentes resultados. O Diogo Ferreira sagrou-se Campeão Nacional do Jogo do Produto.

NOVOS PROJETOS DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA E TERMICA
Os alunos da turma 337 do Curso Técnico de Higiene Segurança do
Trabalho e Ambiente visitaram, no âmbito da disciplina de integração,
o Museu Coleção Berardo, no dia 12 de março.
Fundamental para a compreensão da estética como um produto da
sensibilidade humana, esta visita permitiu aos alunos contactarem diretamente com múltiplas expressões artísticas, bem como identificar
diferentes movimentos artísticos, através do mote: O que é hoje uma
obra de arte?

A turma 396 do Curso Profissional de Técnico de Energias
Renováveis está a desenvolver vários projetos na vertente da energia solar fotovoltaica e térmica. Estes projetos têm por objetivo
aplicar na prática os conhecimento adquiridos nas aulas, na componente técnica do curso.

No dia 1 de março, os alunos da turma 370 do Curso Profissional de
Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente visitaram
o Campo de Treino do ITN.
Esta visita permitiu-lhes aprender a utilizar o extintor de pó químico e de
CO2 no combate a um incêndio, utilizar a mangueira no combate a incêndios e tomaram conhecimento das dificuldades de retirar vítimas de
um túnel de fumo e ainda assistiram a uma explicação sobre o Aparelho
Respiratório Isolante de Circuito Aberto (ARICA).

HASTEAR DA BANDEIRA DO ECO-ESCOLAS
No dia 21 de março a comunidade escolar assistiu ao hastear da
bandeira do programa Eco-Escolas, pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido no ano letivo 2012/2013.
Para assinalar este dia algumas turmas tiveram a oportunidade de
plantar alfaces, curgetes, tomates, couve-galega e pimentos na
nova horta biológica da escola.
Na visita à Serra de Sintra, os alunos turma 365 do Curso Profissional de Técnico de Proteção Civil assistiram a uma ação de Fogo
Controlado na encosta da Peninha. Esta visita permitiu ainda aprender
as várias tarefas, vantagens e desvantagens daquela ação, junto das
várias equipas.

DIA DA ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL
No dia 25 de março, alunos do Curso Profissional de Animação
Sociocultural dos polos do Lumiar, Queluz e Arruda dos Vinhos,
juntaram-se no auditório da nossa escola para celebrar o Dia da Animação.
Participaram nas diferentes atividades cerca de uma centena de alunos que tiveram o privilégio de assistir a uma Palestra com vários
especialistas na área de Animação na qual partilharam conhecimentos e experiências.

Vai acontecer no próximo mês

SEMINÁRIO FENÓMENOS METEOROLÓGICOS
EXTREMOS E TSUNAMIS

ATIVIDADE DE FÍSICA E QUÍMICA
Os alunos da turma 364 do Curso Profissional de Técnico de
Construção Civil, Condução de Obra, do 2.º ano, realizaram uma
atividade prática no âmbito da disciplina de Física e Química, sob a
orientação da professora Celeste Barata. Esta atividade teve como
objetivo evidenciar a utilização da ótica do Teodolito na área da
construção civil.

•

Participação na Futurália

•

Comemoração do Dia da Liberdade

A turma 338 e 365 do Curso Profissional de Técnico de Proteção Civil assistiram a um Seminário com o tema Fenómenos
Meteorológicos Extremos e Tsunamis, com a finalidade de conhecer a problemática dos fenómenos meteorológicos e dos tsunamis
e aprender quais as medidas a tomar no caso de estes fenómenos
ocorrerem.
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