
PROGRAMA YOUNG VOLUNTEAM 

O grupo de alunos envolvido no Programa Young Volunteam já se encontra no terreno e neste momento já abrange todas as turmas 
do 1.º ano. Esta é uma ação que tem sensibilizado toda a comunidade escolar.

Vai acontecer no próximo mês

•	  Dia de S. Valentim; 
•	  Atreve-te a Pensar – 2.ª etapa;
•	  Palestra do fotógrafo Ângelo Lucas; 
•	  Make it Possible;
•	  Sessões sobre Normalização;
•	  Inauguração do Trocado por Miúdos.

RECICLAGEM DE ÓLEO EM VELAS AROMÁTICAS

No âmbito da disciplina de Física e Química, duas técnicas da Câmara Municipal da Amadora realizaram uma atividade com o objetivo 
de reciclar óleo alimentar usado e produzir velas aromáticas. Esta ação, que se iniciou com uma apresentação sobre reciclagem de óleos 
alimentares e a posterior produção de velas aromáticas, contou com a participação entusiasmada dos alunos das turmas 388 e 07VOC. 
No	final,	cada	aluno	recebeu	uma	vela	e	um	recipiente	para	a	deposição	de	óleos	usados.

CONFERÊNCIA SOBRE ROBÓTICA MOVEL

No dia 21 de janeiro realizou-se uma conferência sobre 
Robótica Móvel – veículos autónomos de superfície e 
aéreos não tripulados, organizada pelo coordenador de 
Técnico Eletrónica Automação e Comando, e dirigida 
aos alunos de TEAC, TET e TGEI. A palestra foi promovida 
pelo grupo de Investigadores/alunos do UNINOVA - 
Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias da 
FCT- UNL, e decorreu no auditório Brazão Farinha.
Os alunos tiveram contacto com as novas tecnologias 
e com projetos na área da Robótica, culminando com a 
demonstração local de um drone em voo.

SESSÂO DECO “ENERGIA FANTASMA”

Os alunos das turmas do Sistema Aprendizagem e do Ensino Profissional assistiram a uma sessão sobre “Energia Fantasma”, 
realizada pela DECO, que alertou para a necessidade de poupar energia e ensinou formas práticas de o fazer. 
Os alunos interagiram com os oradores, expondo as suas dúvidas e responderam a um questionário disponível numa aplicação, 
criada pela DECO e acessível através dos smartphones.

MASCOTE DO CENTRO DE RECURSOS 

A mascote do Centro de Recursos Ferreira Cardoso, 
uma múmia do Halloween, batizada de Eiffélio, é uma 
criação da aluna Joana Silva, e tem por missão fazer a 
receção aos alunos de uma forma divertida.

Destaque

DONATIVOS AJUDAM ANIMAIS ABANDONADOS

O Centro de Recursos Ferreira Cardoso, em colaboração com os alunos da turma 386, está a proceder à recolha de bens que 
posteriormente serão doados à instituição AMIAMA com o objetivo de ajudar animais abandonados. A comunidade escolar foi 
sensibilizada para aderir a esta campanha.
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