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Destaque

PROGRAMA YOUNG VOLUNTEAM
Na sequência da adesão ao Programa Young Volunteam, dirigido aos alunos do ensino secundário, os interessados participaram
numa formação presencial sobre a temática do voluntariado e do empreendedorismo social, no dia 24 de outubro.
O grupo de alunos envolvidos no projeto vai desenvolver atividades e ações de sensibilização sobre a problemática do Bullying.

CERIMÓNIA DE ENTREGA DE DIPLOMAS
O Auditório Brazão Farinha encheu-se de alunos, encarregados
de educação, professores e funcionários, no dia 28 de outubro,
para a cerimónia de entrega de Diplomas aos alunos que terminaram
o curso no passado ano letivo.
Alguns membros da comunidade educativa proferiram palavras
de felicitação aos alunos, quer pela conclusão deste percurso
educativo, quer pelo esforço e empenho demonstrado durante
os 3 anos de curso.
Também foram felicitados os alunos eleitos por Mérito Escolar
e para o Quadro de Valor, e por fim foi premiado o Aluno do Ano
(2013/2014).
A cerimónia culminou, com um coffee break, num agradável
momento de confraternização e partilha de emoções.
Parabéns a todos!

15.ª FESTA DE CINEMA FRANCÊS

EXERCÍCIO PÚBLICO DE PREVENÇÃO DO RISCO SISMÍCO

No âmbito da comemoração da 15.ª Festa de Cinema Francês,
os alunos de francês do 3.º ano, foram assistir ao filme Les
vacances du petit Nicolas, As férias do pequeno Nicolau, que
decorreu no Cinema de São Jorge, em Lisboa, acompanhados
pela professora Isabel Machado.

Participámos no exercício público de preparação e autoproteção
para o risco sísmico, com a designação de “A Terra Treme”,
integrado no Dia Internacional para a redução de catástrofes,
no dia 13 de outubro.

SEMANA POLAR
Na semana de 28 de setembro a 4 de outubro comemorámos a
Semana Polar, no âmbito da disciplina de Área de Integração e
recebemos o investigador Dr. Lourenço Bandeira, do Programa
PROPOLAR, que realizou uma palestra sobre as alterações
climáticas. Esta ação, que envolveu os alunos de 1.º ano, permitiu
sensibilizar os alunos para esta problemática ambiental.

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO
Para celebrar o Dia Mundial da Alimentação, 16 de Outubro, o Centro de Recursos Ferreira Cardoso lançou um concurso. Os alunos
foram desafiados a pôr à prova a sua criatividade através de uma atividade em que lhes era pedido que desenhassem rostos constituídos
por alimentos saudáveis.

QUIZ MUSICAL
Para assinalar o Dia Mundial da Música, o Centro de Recursos
Ferreira Cardoso desafiou os alunos da escola a responderem
a um Quiz Musical. Esta atividade resultou num momento de
aprendizagem e de cultura musical.

VISITAS DE ESTUDO

DIA MUNDIAL DO PROFESSOR
O Dia Mundial do Professor foi assinalado com a entrega de um
marcador de livro a todos os professores, congratulando-os desta
forma pela dedicação e entrega diária à causa dos alunos e do
ensino.
SEMANA DA POBREZA E DA EXCLUSÃO SOCIAL
Mais uma vez participámos na iniciativa “Pelo Combate
à Pobreza e à Exclusão Social”. Ainda que a Caminhada
Solidária, inicialmente prevista, não se tivesse realizado
devido às condições climatéricas, não deixámos de contribuir
através da doação de bens alimentícios que, posteriormente,
foram doados a pessoas carenciadas.

Vai acontecer no próximo mês
No dia 14 de outubro, os alunos do 1.º ano do curso profissional de Técnico de Eletrónica e Telecomunicações, turma 412, acompanhados pelos
professores Carlos Costa e Ivo Fradique, realizaram uma visita de estudo à
EID – Empresa de Investigação e Desenvolvimento de Eletrónica, S.A.
Esta visita teve como principal objetivo conhecer as instalações e laboratórios e os Projetos de Investigação e Desenvolvimento nas áreas de Eletrónica
e Telecomunicações, no âmbito das comunicações militares do Exército e
Forças Navais.

No âmbito da disciplina de Área de Integração,
todas as turmas do 3.º ano realizaram uma
visita de estudo ao Museu da Presidência
da República, nos dias 21 e 22 de outubro.
Proporcionou-se, desta forma, uma aula diferente,
alusiva ao tema “A Construção da Democracia”.

• Dia de São Martinho
• Dia Nacional da Cultura Científica
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