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fevereiro 2015
PROJETO JUVENTUDE- SABER COM NORMAS
No dia 3 de fevereiro recebemos o projeto do IPQ que, enquanto Organismo Nacional de Normalização, veio à nossa escola desenvolver
uma sessão sobre normalização aos alunos do Curso Profissional Técnico de Multimédia (turma 413). Esta foi uma abordagem
estruturante e estratégica na medida em que, ao sensibilizar os jovens para esta temática, permitiu um reconhecimento futuro da sua
importância na economia e dos seus múltiplos impactos na vida dos cidadãos.
ATREVE-TE A PENSAR
Realizou-se a 2.ª etapa do projeto Atreve-te a Pensar - Concurso de Ideias, no dia 27 de janeiro, em que estiveram reunidas as equipas
das diversas turmas.
Nesta fase, as equipas explicaram os seus projetos, defenderam as suas ideias e delinearam as apresentações finais que se realizaram
no dia 25 de fevereiro no Auditório Brasão Farinha.

Destaque
PALESTRA DO FOTÓGRAFO ÂNGELO LUCAS
No dia 28 de janeiro, realizou-se uma Palestra sobre
Fotojornalismo, com Ângelo Lucas, orador convidado,
um fotojornalista com uma vasta experiência. A sessão
foi promovida pelo Curso Profissional de Técnico
de Multimédia, sendo que o Auditório foi pequeno para
tanta procura.

DIA DOS NAMORADOS
O Centro de Recursos Ferreira Cardoso criou uma caixa do correio e um mural onde os alunos puderam colocar as suas mensagens
e deixar uma palavra ou uma frase de amor aos seus mais queridos. Em conjunto com os voluntários da turma 413 (Abigail Cai, Sara
Pereira, António Santos, Daniela Gomes, Diogo Bernardo) foi feita uma entrega especial das cartas escritas pelos alunos.

GLOBAL ENTERPRISE PROGRAMME
Desenvolvemos mais uma sessão no âmbito do Global
Enterprise Programme (GEP), dia 4 de fevereiro.
Das várias ideias a concurso, venceu a equipa Young
Projects que passou à fase nacional da competição.

MAKE IT POSSIBLE
Teve início na nossa escola o projeto Make It Possible, junto dos alunos do 2º ano, no dia 3 de fevereiro. Trata-se de uma iniciativa da
AIESEC, que já acolhemos no ano letivo transato, e que visa explorar e debater os Objetivos do Milénio.

Vai acontecer no próximo mês
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Participação na Futurália;
Ida ao teatro «The Defenders»;
Visita de Estudo ao MediaLab do DN;
Final do “ Atreve-te a pensar “;
Educar para a cidadania;
Comemoração do Dia do Pai.

