
ABERTURA DO ANO LETIVO 2014/2015

A nossa escola fez a receção aos novos alunos de 1.º ano de Ensino Profissional dando-lhes as boas vindas.

Na sessão de receção estiveram presentes a Diretora de Polo, os Coordenadores de cursos, as Técnicas do Centro de 
Recursos e, ainda, ex-alunos. Foram partilhadas experiências com o propósito de contribuir para a integração destes 
alunos. De seguida foi feita uma visita guiada pelas várias instalações da escola, para que os novos alunos ficassem 
a conhecer todos os departamentos e suas funções.

Também aos alunos de 2.º e 3.º anos foram dadas as boas vindas, ao que se seguiu um diálogo motivacional. Foram 
referidos os vários fatores fundamentais que constituirão este ano escolar, enfatizando a nova realidade letiva, num 
ano escolar em que os momentos-chave se vão centrar nas apresentações do Projeto Tecnológico e da Prova de     
Aptidão Profissional.

Vai acontecer no próximo mês

• Recolha de alimentos em parceria com a 
Junta de Freguesia da Venteira;

• Dias que vamos comemorar: Dia Mundial 
do Turismo, Dia do Professor, Dia Mundial 
da Poupança e Dia do Diploma.

ECOGEST NA MOSTRA NACIONAL DE PROJETOS EM AVEIRO 

Nos dias 25 e 26 de setembro, participámos na Mostra Nacional de Projetos no Parque 
de Exposições de Aveiro. Este projeto esteve a concurso no Prémio Fundação Ilídio 
Pinho “Ciência na Escola”.

Neste evento apresentámos e demonstrámos o funcionamento do projeto que                  
permite o tratamento de informação ao nível do enchimento dos ecopontos, facilitando 
a gestão e a organização das frotas de camiões e a poupança de tempo, recursos hu-
manos e financeiros Ecogest – EcoRecolha de resíduos recicláveis.

A nossa escola esteve representada pelos professores orientadores, Carlos Costa e 
Sandra Rodrigues, e pelos alunos autores dos projetos: Fábio Branco e Constantin 
Strechi do Curso Profissional de Técnico de Eletrónica e Telecomunicações e por 
Pedro Raposo, do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos.
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