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APRESENTAÇÂO DE PROVAS DE APTIDÃO PROFISSIONAL
Os alunos do 3.º ano do Ensino Profissional têm estado a vivenciar uma importante etapa da sua vida académica: a apresentação da Prova de
Aptidão Profissional (PAP). Esta prova consiste na apresentação e defesa de um projeto que envolve os saberes e competências adquiridos ao
longo dos três anos de curso. A apresentação é feita perante um júri, constituído por coordenadores de curso e por profissionais das diferentes
áreas de formação.

Destaque
COMEMORAÇÃO DO DIA DA LÍNGUA PORTUGUESA
Comemorou-se, mais uma vez, o Dia da Língua Portuguesa.
Durante toda amanhã, os alunos estiveram envolvidos em
várias atividades, das quais se salientam jogos online,
concurso de ortografia, escrita criativa, sessão de teatro e
concurso de poesia.
Toda a comunidade escolar participou de forma entusiástica
e as atividades revelaram-se de grande interesse para os
alunos.

TORNEIO DE FUTEBOL DAS SELEÇÕES
O torneio de Futebol das Seleções, organizado pelo professor de Educação Física, Tiago Oliveira, teve a participação de 6 equipas provenientes
de diversos países: Portugal, Guiné, Cabo Verde, Angola e São Tomé.
A equipa vencedora do torneio era constituída pelos alunos Kevin Veiga, Dembo Cissé, Malik Chantre e Tomás Júnior.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÁSCARA IBÉRICA
No âmbito da disciplina Comunicar em Espanhol, as turmas do Curso Profissional de Técnico de Turismo, visitaram o Festival Internacional
de Máscara Ibérica que decorreu na praça do Rossio, em Lisboa. Na 8.ª edição deste festival, os alunos observaram a mostra de turismo regional, com destaque para a gastronomia e artesanato ibéricos, tendo ainda oportunidade de comunicar em espanhol com os participantes das
Comunidades Autónomas Espanholas.

Visitas de Estudo
Nos dias 15 e 17 de junho, os alunos das turmas do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
realizaram uma visita de estudo à Refrige, empresa concessionária da Coca-Cola, no âmbito das disciplinas de Física e Química e Matemática.
Os alunos ficaram a conhecer a história da criação da Coca-Cola, bem como a sua produção e os seus constituintes, através de um percurso
guiado às instalações, onde observaram as etapas do processo de fabrico e distribuição dos vários refrigerantes.

As duas turmas do 2.º ano do curso de Técnico de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade realizaram uma visita de
estudo, no dia 18 de junho, à gráfica Alfaprint, Artes Gráficas, no âmbito da disciplina de Comunicação Gráfica e Audiovisual. A visita teve como
objetivos identificar os processos de impressão lecionados no módulo de Produção Gráfica e perceber a evolução de um trabalho gráfico desde
a criação até à produção.

Os alunos de 1.º ano de todos os cursos visitaram a Galeria Municipal Artur Bual, na Amadora, no âmbito do módulo Um Mundo de Muitas
Línguas e da disciplina de Inglês. Com esta visita os alunos familiarizaram-se com os universos da museografia e das artes visuais e também
analisaram e comentaram algumas das obras expostas, por forma a entender a arte como uma das muitas linguagens usadas pelo homem.

Os alunos do 2.º ano, do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, turma 380, deslocaram-se às
instalações da empresa Valorsul, Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, para se inteirarem de todas as etapas deste processo.
É nesta central, numa área de 7 hectares, que se faz o tratamento de resíduos indiferenciados, produzindo energia elétrica a baixo custo.
Os alunos deslocaram-se num autocarro cedido, de forma graciosa, pela Câmara Municipal da Amadora.

ARRAIAL
Por forma a comemorar os santos populares, realizou-se um arraial no mês de junho, cuja organização esteve a cargo do núcleo de estudantes.
Este evento, que permitiu a convivência entre toda a comunidade educativa, contou com um serviço de tasquinhas, sardinha assada, fêveras,
doces, entre outras.

Boas
Férias!
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