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PARTICIPAÇÃO NO LAÇO HUMANO
No dia 14 de abril participámos no movimento Laço Humano pela prevenção dos maus tratos na infância. A comunidade educativa
vestiu-se de azul e formou o “Laço Azul Gustave Eiffel”. Neste mesmo dia, várias escolas e instituições reuniram-se no Parque da
Mónica de forma a dar maior visibilidade a esta iniciativa que se enquadra no mês de Prevenção dos Maus Tratos no Concelho da
Amadora, promovida pela CPCJ.

Destaque
PARTICIPAÇÃO NA FINAL REGIONAL DO CONCURSO
DE IDEIAS INOVA
Foram selecionados para a Final Regional do Concurso
de Ideias INOVA 2015 os seguintes projetos: CEER
desenvolvido por alunos do Curso Profissional de
Técnico de Eletrónica, Automação e Comando,
EcoGest, da responsabilidade de quatro alunos: dois
do Curso Profissional de Técnico de Multimédia, um
aluno do Curso Profissional de Técnico de Eletrónica
e Telecomunicações e um outro do Curso Profissional
de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas
Informáticos. Parabéns a todos os participantes.

VISITAS DE ESTUDO
No âmbito do projeto Atreve-te a Pensar, da CLDS «Via GPS», da Santa Casa da Misericórdia da Amadora, os alunos finalistas fizeram
uma visita de estudo à Delta Cafés, em Campo Maior, com o intuito de conhecerem e tomarem contacto com um bom exemplo de
empreendedorismo.

Com a colaboração da Valorsul, e no âmbito da disciplina de Físico-química, realizou-se no dia 8 de abril, uma visita de estudo
ao Museu da Eletricidade com turmas do 1º ano do Ensino Profissional, Cursos de Técnico de Multimédia e de Técnico de
Eletrónica, Automação e Comando.

ECOGEST NA FEIRA ILIMITADA

PALESTRA ANIMAÇÃO 2D 3D

Dia 18 de abril, participámos na Feira Ilimitada, promovida pela Junior Achievement. O projeto eleito foi o ECOGEST, da autoria dos
alunos dos Cursos Profissionais de Técnico de Eletrónica e Telecomunicações, Técnico de Multimédia e Técnico de Gestão e
Programação de Sistemas Informáticos, com o apoio dos professores Carlos Costa e Paulo Gonçalves.

Dia 22 de abril realizou-se uma palestra de Animação
2D3D, no auditório Brazão Farinha, com a participação do
produtor/realizador Nuno Beato que falou sobre diferentes
processos para fazer Animação (projeto, documentação,
concursos), sobre o trabalho desenvolvido pela Sardinha
em Lata e ainda sobre o mercado da Animação.

DIA MUNDIAL DO LIVRO E DOS DIREITOS DO AUTOR
Este dia, que pretende promover o prazer da leitura, a publicação de livros e a proteção dos direitos autorais, foi instituído na XXVIII
Conferência Geral da UNESCO que ocorreu entre 25 de outubro e 16 de novembro de 1995 .
Na nossa escola, celebrámos este dia com alunos e funcionários através de um mural onde todos puderam participar para a elaboração
de um conto.

Vai acontecer no próximo mês
• Concurso de ideias “Atreve-te a pensar”
(última etapa);
• Yorn na Gustave Eiffel;
• Fotorreportagem do Campeonato Nacional de
Desporto Escolar pelos alunos de Multimédia;
• Comemoração do Dia da Língua Nacional.
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