
PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 
DO AGRUPAMENTO DA APELAÇÃO 

No sábado, 13 de junho, o dia ameaçava chuva mas isso não des-
mobilizou ninguém. Os alunos do Curso Profissional de Técnico 
de Multimédia fizeram a cobertura fotográfica e de vídeo da festa 
das Atividades Extracurriculares do Agrupamento de Escolas da 
Apelação. 
Da festa constou uma mostra de trabalhos realizados pelos alu-
nos, a exibição das Fanfarras dos Bombeiros Voluntários de Vila 
Franca de Xira e dos Bombeiros de Camarate e, ainda, a atuação 
do Rancho Folclórico de Santa Iria de Azóia. 
Agradecemos ao diretor do Agrupamento, Dr. Nuno Correia, e à 
Presidente da Associação de Pais, pela organização e acompan-
hamento prestado à nossa equipa de alunos.

DIA MUNDIAL DO AMBIENTE E DIA MUNDIAL DOS OCEANOS 

Com o intuito de sensibilizar a comunidade escolar para a preservação do meio ambiente, a nossa escola tem vindo a realizar 
várias atividades. Este ano e para comemorar o Dia Mundial do Ambiente, dia 5 de junho, os alunos participaram no Concurso de 
Sardinhas Artísticas, elaboradas a partir de desperdícios. O resultado deste trabalho foi exposto na escola, no dia 8 de junho, no 
âmbito do Dia Mundial dos Oceanos. 

APRESENTAÇÃO DE PROJETOS TECNOLÓGICOS 
E PROVAS DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

Durante o mês de julho foram apresentados os Projetos 
Tecnológicos (PT) pelos alunos do 2.º ano e as Provas 
de Aptidão Profissional (PAP) pelos alunos de 3º ano. 
O PT e a PAP constituem momentos importantes 
e fundamentais do percurso académico, nos quais 
os alunos têm que integrar os conhecimentos e as 
competências desenvolvidas ao longo da sua formação. 
Todos os alunos estão de parabéns pelo esforço, 
empenho e criatividade demonstrados nesta etapa.

ENGLISH DAY 

À semelhança de outros anos, celebrámos o English Day com o desenvolvimento de atividades onde o uso da Língua Inglesa foi 
privilegiado e se deram a conhecer aspetos culturais de diferentes países falantes da Língua Inglesa. Realizou-se um Quiz com perguntas 
sobre conteúdos vocabulares e gramaticais da disciplina de Inglês, um Karaoke com canções de expressão inglesa, exposição de 
trabalhos e um Five O’clock Tea. Esta ação contou com a participação animada de todas as turmas.

ENTREPRENEURIAL SKILLS PASS 

Os alunos do Curso Profissional de Técnico de 
Multimédia, Alice Pinto, Daniel Pato, Mário Antunes e 
Russidânia Faria, da turma 387, obtiveram aproveitamento 
positivo e receberam o Certificado do ESP. 
O Entrepreneurial Skills Pass (ESP) é uma qualificação 
internacional que certifica jovens entre os 15 e 19 anos, 
que tiveram uma experiência de empreendedorismo 
real, detendo os conhecimentos necessários, competências 
e habilidades para começar um empreendimento próprio 
ou ser empregados com sucesso. 
O ESP inclui um ano inteiro de experiência de miniempresa 
na escola, um exame de negócio, conhecimento 
económico e financeiro, a possibilidade de aceder 
a novas oportunidades oferecidas por pequenas e 
grandes empresas, instituições de ensino superior e 
organizações internacionais de topo em toda a Europa. 

PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO BILATERAL

A nossa escola participou na Mostra de Projetos na Reunião Bilateral do Grupo de Trabalho do Desenvolvimento do Memorando entre 
Portugal e a Alemanha, no âmbito do Ensino Profissional e Vocacional. 

TORNEIO DE VOLÉI 

O Torneio de Vólei da nossa escola chegou ao fim e foram apura-
dos os vencedores. Os organizadores do evento, Bruno, Leandro 
e Filipe, da turma 415, estão de parabéns. 

COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO AMBIENTE

No dia 5 de junho, os alunos das turmas dos Cursos Vocacionais deslocaram-se ao Parque Central da Amadora, numa atividade 
organizada pela professora Isabel Domingues, e que se inseriu na Comemoração da Semana do Ambiente, promovida pela Câmara 
Municipal da Amadora. 
A atividade constou de um passeio de gaivota pelo lago do Parque, proporcionando-se uma manhã diferente e divertida aos alunos que 
puderam desfrutar de um ambiente saudável, de diversão e convívio. 

CONCURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

No mês de julho foram divulgados os resultados da 
participação da nossa escola no Concurso do Programa 
de Educação Ambiental, promovido pela Câmara 
Municipal da Amadora. 
No concurso de recolha de embalagem alcançámos o 5.º 
lugar com um total de 228Kg. No concurso de recolha 
de papel/cartão ficámos posicionados no 9.º lugar com 
510Kg.

VISITAS DE ESTUDO 

A visita de estudo à Quinta da Regaleira, em Sintra, realizou-se no âmbito da disciplina de Francês. A visita guiada decorreu em 
francês, com o objetivo de aproximar e promover o contacto dos alunos com aquela língua.

As turmas 412, 413, 414 e 415 participaram na visita de estudo ao Pavilhão do Conhecimento, no âmbito do plano curricular da 
disciplina de Física e Química. Os alunos visitaram três exposições ali patentes: “Loucamente”, “Explora” e “Vê, Faz e Aprende”. 

CONCURSO APTIPRO 

No dia 14 de julho, o aluno Diogo Santos do Curso 
Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação 
e Comando participou no Concurso de Protótipos 
Tecnológicos (APTIPRO), com o seu projeto “Braço 
Robótico tx”. 

COMBATE AO BULLYING 

O projeto de “Combate ao Bullying”, dinamizado na 
escola, foi apresentado no IV Encontro de Agrupamentos de 
Escolas do Concelho da Amadora, com o tema “O Papel 
das Entidades de 1.ª Linha na Prevenção dos Comportamentos 
de Risco e Perigo”. 
A comunicação consistiu na apresentação da experiência 
numa perspetiva dos alunos envolvidos e do impacto 
que o projeto teve na escola. Uma equipa de alunos do 
Curso Profissional de Técnico de Multimédia realizou 
a cobertura fotográfica e de vídeo do evento, que decorreu 
na Escola Secundária Seomara da Costa Primo, na 
Amadora.

COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO AMBIENTE

Organizado pelos alunos Klisman Rodrigues e Sérgio Agostinho, do 1.º ano do Curso Profissional de Técnico de Desenho Digital 3D, 
realizou-se um desfile com alunos de várias turmas, no dia 7 de julho. Foram apresentadas criações de roupa elaboradas pelos alunos 
do Curso Profissional de Técnico de Design, turma 386, no âmbito da disciplina de Materiais e Tecnologias, módulo de compósitos. 
A iniciativa contou também com uma nova atividade que permitiu fazer a eleição de Miss e Mister Gustave Eiffel. Parabéns à Cássia e 
ao Rui. 
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