Amadora(centro)
fevereiro 2015
TESTEMUNHOS DE EX – ALUNOS
Convidámos os ex-alunos diplomados pela EPGE, Gonçalo Ribeiro, Paula Ramos e Patrícia Lopes para testemunharem as suas experiências
profissionais de forma a incentivarem os jovens que iniciaram a sua formação.
Esta ação dirigiu-se aos alunos do Curso Profissional de Técnico de Gestão, que de forma informal colocaram várias questões, relacionadas
com as saídas profissionais, as dificuldades do estágio curricular, a importância da PAP e da língua inglesa em contexto de trabalho, os requisitos
para a entrada no ensino superior, os conteúdos das disciplinas dos vários cursos universitários, entre outras.
Julgamos que esta ação se revestiu de grande interesse para os alunos que participaram.

Destaque
USABILIDADE E A PERCEÇÃO VISUAL
Os alunos do 3.º ano do Curso Profissional de Técnico Gestão
e Programação de Sistemas Informáticos participaram num
workshop sobre regras de usabilidade a aplicar em sites, a
psicologia das cores, associada aos produtos e serviços,
photoshop, e ferramentas de estruturas e cortes para a web.
Esta ação foi dinamizada pela professora Vânia Costa.

COMEMORAÇÃO DO DIA DE SÃO VALENTIM
A criatividade andou à solta através da produção de materiais para decorar a escola, molduras, mensagens de amizade ou de amor e uma
“Caixa do Amor”, em forma de coração, que serviu para colocar as missivas endereçadas a alunos, professores e funcionários e que foram
entregues por “Cupidos”, trajados a rigor.
Participaram nesta ação os alunos do Curso Profissional de Técnico de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade
(turma 382) e do Curso Vocacional Básico.

VISITAS DE ESTUDO
Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Comércio (turma 409) e do Curso Profissional de Técnico de Gestão (turmas 355 e 384)
visitaram a Interfranchising Market, onde assistiram à Conferência “Como potenciar um negócio ou uma marca nos Centros Comerciais” que
teve como orador o Dr. Paulo Monteiro, da Pragma Management.
Os alunos colocaram diversas questões relacionadas com a utilização de espaços temporários de grande circulação em centros comerciais para
teste de produtos ou serviços, bem como para atividades promocionais e eventos de ativação de marcas dirigidos às famílias. No final, visitaram-se
os stands de exposição de marcas franchisadoras.

CORTA-MATO DA FASE REGIONAL
A equipa de Juniores Masculinos que ficou classificada em
3.º lugar, por equipas, no Corta-mato da fase concelhia,
participou no corta-mato regional e concluíram a prova,
apesar de não terem obtido nenhuma medalha.

Com a finalidade de melhor compreender a importância da comunicação social, contactar com os média e redigir uma notícia, os alunos do
Curso Profissional de Técnico de Gestão, do 3º ano, realizaram uma visita de estudo ao jornal Diário de Notícias. Os alunos participaram
com empenho e entusiasmo nas atividades que lhes foram propostas.

SESSÃO SOBRE “ NORMALIZAÇÃO”
Esta sessão direcionada aos alunos do Curso Profissional de Técnico de Gestão e do 1.º ano do Curso Vocacional Básico pretendeu divulgar
a temática da Normalização nas escolas e sensibilizar os jovens para esta questão. Foram exibidos alguns filmes desenvolvidos por alunos de
outras escolas que participaram no concurso “O Projeto Juventude – Saber com Normas”, com o intuito de incentivar à participação.
O contributo para a nossa escola foi muito positivo, uma vez que os alunos conheceram e aprofundaram conteúdos e esclareceram dúvidas
sobre as temáticas tratadas.

Vai acontecer no próximo mês
•

Canguru Matemático sem Fronteiras 2015;

•

Campeonato Supertmatik;

•

Visita de Estudo ao Convento de Mafra;

•

Participação na Futurália;

•
•

Comemorações:
Dia do “π”, Dia do Ensino Profissional,
Páscoa e Dia do Pai.
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