
Destaque

CELEBRAÇÂO DO VERÃO

Para celebrar a chegada do verão e do calor, as turmas dos Cursos Vocacionais puseram as mãos na massa e prepararam um 
“Gazpacho” Andaluz. Esta atividade permitiu colocar em prática conteúdos gramaticais e socioculturais estudados ao longo do ano 
letivo na disciplina de Espanhol.

Boas
Férias!

PROVAs DE APtiDÃO PROfissiOnAL

Nos dias 17 e 21 de julho, os alunos dos Cursos Profissionais 
de técnico de Apoio à infância e Animador sociocultural 
apresentaram as suas Provas de Aptidão Profissional, que 
são o culminar de três anos de empenho, dedicação, esforço, 
evolução e trabalho. 
Parabéns e boa sorte para os futuros profissionais.

AmADORA EDuCA

Realizou-se no Parque da Ilha Mágica do Lido, Amadora, de 28 de maio a 1 de junho, o Amadora Educa 2015, uma organização da 
Câmara Municipal da Amadora. Este é um evento que se dirige à comunidade educativa dentro e fora do município, bem como à 
comunidade em geral. A nossa escola fez-se representar pelas turmas do Curso Profissional de Animador Sociocultural e Técnico 
de Comércio que fizeram pinturas faciais e jogos tradicionais com as várias crianças que visitaram o evento.

PARtiCiPAÇÂO nA fEstA COntinEntE 2015

No dia 27 de junho, as turmas do 1.º ano dos Cursos Profissionais de Técnico de Comércio e de Animador Sociocultural 
estiveram presentes no evento Festa Continente 2015, organizado pelo grupo Sonae. Esta atividade tem como principais objetivos 
permitir conhecer as ações de ativação de uma conceituada marca de distribuição em Portugal, compreender a importância da animação 
cultural aliada ao comércio, conhecer as técnicas fundamentais de comunicação, no terreno, tais como o Branding Experience, Event 
Marketing e Marketing Relacional e, ainda, contactar com diversos projetos de cariz comunitário e multicultural.

VisitA DE EstuDO AO mERCADO ABAstECEDOR DA R. DE LisBOA

No âmbito da disciplina de Turismo do Curso Vocacional e das disciplinas Comercializar e Vender e Comunicação no Ponto de 
Venda, do Curso Profissional de Técnico de Comércio, realizou-se uma visita de estudo, no dia 11 de junho, ao Mercado Abastecedor 
da Região de Lisboa – MARL. 

PRÁtiCAs simuLADAs 

No dia 11 de julho decorreram as apresentações das Práticas Simuladas das áreas vocacionais de Turismo e Montagem e Instalação 
de Computadores, turmas 9 e 11. Vários familiares e encarregados de educação estiveram presentes, o que os encheu de orgulho os 
alunos. Contámos também com a presença dos alunos das turmas de Cozinha-Pastelaria e Restaurante-Bar, do polo do Lumiar, que 
confecionaram o serviço de coffe break.
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