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Destaque

VISITA DE ESTUDO AO CONTINENTE
Os alunos do Curso Vocacional Básico deslocaram-se ao hipermercado Continente para uma visita de estudo ao espaço de venda e
armazém, no âmbito dos conteúdos da disciplina de Práticas Comerciais. Contactar com a realidade no que diz respeito à Gestão de
Stocks, às Técnicas de Merchandising, às Técnicas de Atendimento e ao Serviço Pós-Venda foi o principal objetivo desta visita.

FELIZMENTE HÁ LUAR!
As turmas do 3.º ano de todos os cursos assistiram à
representação da peça de teatro Felizmente há Luar! de
Luís de Sttau Monteiro, no teatro Actus, ação inserida
no plano de atividades da disciplina de Português e que
pretende promover a aprendizagem da peça em estudo.
Devolveu-se, também deste modo, o gosto pelo teatro,
as competências sociais, sensibilizando para a riqueza
do texto dramático.

“A EMPRESA”
No âmbito do programa “A Empresa” da Junior Achievement Portugal (JAP) realizou-se a 1ª visita do aluno voluntário Nuno Ferro, do
Curso Profissional de Técnico de Gestão (turma 384). Nesta visita, o aluno ajudou e deu sugestões a cada grupo participante acerca
do modo como se deve abordar o mercado e o que deverá ser aperfeiçoado, com base na sua experiência profissional.

CORTA-MATO DA FASE CONCELHIA
Realizou-se no dia 13 de janeiro, nos Comandos da Amadora, o Corta Mato Escolar. Os alunos que participaram pertenciam ao escalão
de Juniores e Juvenis Masculinos.
A equipa de Juniores Femininos ficou classificada em 3.º lugar, por equipas, e os alunos do escalão de Juniores Masculinos ficaram
apurados para o corta-mato regional, que irá ocorrer na base aérea de Sintra.

AÇÕES DE MERCHANDISING
Ao longo do mês de janeiro, os alunos do 3.º ano do Curso Profissional de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e
Publicidade desenvolveram várias ações de Merchandising que surpreenderam pela sua originalidade e criatividade.

OLIVER TWIST
Os alunos das turmas do Curso Profissional de Técnico
de de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e
Publicidade e do Curso Vocacional Básico assistiram,
no Centro Cultural da Malaposta, à representação da peça
de teatro Oliver Twist, famosa obra de Charles Dickens,
com encenação de Sofia Espírito Santo.

NÚCLEO DE ESTUDANTES
Após a realização de eleições foi eleita a lista R para representação do Núcleo de Estudantes do polo. Pretende-se que este núcleo
desenvolva atividades que promovam o convívio, a cooperação, a igualdade, a solidariedade e o bom ambiente escolar.

Vai acontecer no próximo mês
•

Comemoração do Dia de São Valentim;

•

Concurso de máscaras;

•

Corta Mato Regional;

•

Workshop’s:
Usabilidade e Perceção Visual
Educação e Saúde pelo Desporto.
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