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Destaque
RECECÃO AOS ALUNOS

APADRINHAMENTO DOS NOVOS ALUNOS
O apadrinhamento dos novos alunos é uma atividade que já se começa a transformar numa tradição. Os alunos do Curso Profissional
de Técnico de Multimédia participaram nesta cerimónia que tem por finalidade ajudar na adaptação, entreajuda e relacionamento entre
os alunos dos diferentes anos de curso.

Os alunos do 1.º ano foram recebidos pela diretora do polo e pelos coordenadores de curso, numa sessão de boas vindas. Foram
dadas orientações e informações úteis com o objetivo de proporcionar uma boa integração aos jovens que pela primeira vez vão
frequentar a nossa escola. Esta atividade decorreu no dia 4 de
setembro.
Posteriormente, realizou-se uma visita guiada pelas instalações da
escola o que permitiu dar a conhecer todos os espaços e serviços.
Desejamos a todos os alunos, professores e funcionários, um
ótimo ano letivo.

COMEMORAÇÃO DE DIAS MUNDIAIS

Para comemorar o Dia Mundial da Preservação da Camada de Ozono publicou-se a edição mensal do Jornal D’A. Integração com a
colaboração da professora de Física e Química, Isabel Domingues.

Com o intuito de consolidar valores, atitudes, respeito e responsabilidade para com os outros, foi promovida uma ação de consciencialização durante o Projeto OET, no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Paz.
Uma das dinâmicas desenvolvidas foi a escrita de frases sobre o tema e que posteriormente foram colocadas na pomba da paz da árvore
do refeitório.

MOSTRA NACIONAL DE PROJETOS EM AVEIRO

De modo a assinalar o Dia Europeu das Línguas, realizaram-se diversas iniciativas no âmbito da disciplina de Inglês. Os trabalhos
executados foram expostos procurando evidenciar a importância de aprender e dominar diferentes línguas.

No dia 26 de Setembro, o projeto “Ecogest - EcoRecolha de
resíduos recicláveis” para otimização de recursos naturais”, participou na Mostra Nacional de Projetos, no Parque de Exposições
de Aveiro.
O Ecogest - EcoRecolha de resíduos recicláveis permite tratar
a informação relativa ao nível de enchimento dos contentores dos
EcoPontos e, desta forma, gerir e organizar as rotas dos camiões
para o dia seguinte.
Este projeto foi desenvolvido através de uma colaboração entre
os alunos do Curso de Profissional de Técnico de Eletrónica
e Telecomunicações e Técnico de Gestão e Programação de
Sistemas Informáticos.

Vai acontecer no próximo mês
PROGRAMA A EMPRESA
A EMPRESA é o programa “bandeira” da Junior Achievement. Considerado uma best practice pela Comissão Europeia, o programa desafia alunos do ensino secundário a criar e a gerir uma mini-empresa, ao longo de um ano letivo e em contexto sala de aula. Uma vez
constituída a equipa/mini-empresa, os alunos contam com o apoio de um professor e de um voluntário para que, num trabalho em equipa,
possam atingir os objetivos que o programa propõe.
Com a participação neste programa no ano lectivo anterior, conseguimos levar duas equipas à feira ilimitada no Centro Comercial Colombo. Já estamos a preparar a nossa participação para este ano com os alunos das turmas dos Cursos Profissionais de Multimédia
e Animação 2D3D.

• Palestra sobre a Semana Polar;
• Semana da Pobreza e da Exclusão Social,
• Comemoração de Dias Mundiais: Dia
Mundial da Coração, Dia Mundial da
Música, Dia do Professor, Dia Mundial
do Animal.
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