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DIA DO INGLÊS
Celebrámos este dia a 12 de maio. Este ano, os nossos alunos prestaram homenagem à música dos países de língua inglesa, e, por isso, ao
longo do dia, os intervalos foram animados por um DJ e por atuações que recriaram momentos emblemáticos da história da música anglófona.
Realizou-se também uma sessão de jogos, um concerto acústico e um afternoon tea com acompanhamento musical. Toda a escola se deliciou
com chá, scones e outras iguarias, num dia vivido com muita animação!

Destaques
PROJETO “A EMPRESA” JR. ACHIEVEMENT
PORTUGAL - BASE2U
Os alunos responsáveis pelo projeto “Base2U” participaram,
no dia 25 de maio, no Museu da Eletricidade, na VIII
Competição Nacional do Programa “A Empresa”, e
conquistaram, com grande mérito, o Prémio CIDOT- uma
semana de estágio na Empresa Estúdio de Comunicação e
o Prémio ALUMNI - Aluno Revelação, galardão atribuído ao
aluno António Silva.
A apresentação, em palco, consistiu na exposição do
projeto “Base2U” para investidores, de forma a atrair o seu
interesse. Os alunos conseguiram captar a atenção da
plateia através de uma apresentação onde ressaltaram o
espírito de equipa, a alegria e o dinamismo. Parabéns a
todos!

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO
A turma do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico de Turismo, no âmbito do módulo de Animação Turística, realizou diversas atividades
de Animação. Participaram também nesta ação outros alunos da escola e alguns convidados externos. As animações consistiram em sessões
de zumba e afrodance, cinema, workshop fotográfico, quizz e jogos de cultura geral.

PALESTRA SOBRE A FUNDAÇÃO BENFICA
No âmbito da disciplina de Marketing Social, os alunos do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico de Comunicação – Marketing, Relações
Públicas e Publicidade, turma 383, assistiram a uma palestra sobre a Fundação Benfica que teve como orador Filipe Portela.

APRESENTAÇÂO DA PEÇA CAPUCHINHO ROSA
CHOQUE

VISITAS DE ESTUDO
Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Gestão do 1.º e 2.ºs anos, acompanhados pelas professoras Marianela Figueiredo, Isabel
Arrobas, Rute Leitão e Paula Rodrigues, fizeram numa visita de estudo à Fábrica da Felicidade da Coca-Cola, no âmbito da disciplina de
Gestão.
A visita revestiu-se de grande interesse e contribuiu para o enriquecimento dos conhecimentos das disciplinas da Área Técnica.

No dia 4 de maio, o Grupo de Teatro da nossa escola participou
na XVI Mostra de Teatro das Escolas, organizada
pela Câmara Municipal da Amadora, apresentando a peça
“Capuchinho Rosa Choque”.
Nos Recreios da Amadora, e perante uma plateia de
cerca de 200 pessoas, os atores, todos eles do Curso
Profissional de Técnico de Comunicação – Marketing,
Relações Públicas e Publicidade, turma 383, encantaram
o público com a sua brilhante, divertida e extraordinária
representação.

Na visita de estudo a Sintra, no âmbito do estudo da obra Os Maias, participaram os alunos do 2.º ano, de todos os cursos. Fizeram o percurso
Queirosiano que permitiu referenciar os locais pelos quais passou Carlos da Maia, protagonista da obra, motivando os alunos para a leitura e
análise daquela obra de Eça de Queirós.

A visita ao Palácio da Pena foi feita pelos alunos do Curso Profissional de Técnico de Comunicação – Marketing, Relações Públicas
e Publicidade. Entre a boa disposição e a animação, houve oportunidade de contactar com aspetos da Arte Romântica, consolidando as
aprendizagens realizadas em contexto escolar.

ELEMENTOS QUÍMICOS

TORNEIO DE VOLEIBOL DOS JOGOS JUVENIS DA AMADORA

TORNEIO DE FUTEBOL DOS JOGOS JUVENIS DA AMADORA

Alcançámos o 1.º lugar com a participação no Torneio de Voleibol dos
Jogos Juvenis da Amadora. Parabéns ao professor Tiago Oliveira e
aos alunos Hugo Santos, Solon Sousa, Júnior Moreno, Bruno Silva,
Pedro Castro, Aloísio Lima, Tiago Leite e Rafael Almeida.
Felicitações também às alunas da equipa de Juniores Femininos que
alcançaram um honroso 4.º lugar.

Com a participação neste Torneio conseguimos o 1.º lugar. Participaram
o professor Tiago Oliveira e os alunos Bruno Cândido, Kevin Veiga,
Paulo Fernandes, Nuno Correia, Lisandro Alves e Helton Gomes.

Os alunos do Curso Vocacional realizaram, no âmbito do
módulo “Elementos Químicos”, uma aula experimental da
disciplina de Física e Química, tendo elaborado diferentes
trabalhos sobre os elementos químicos que fazem parte do
quotidiano, como por exemplo, o Hélio, o Cálcio e outros.
Estas experiências permitiram uma melhor perceção dos
conteúdos da disciplina.

NÃO ALIMENTE O RUMOR!
Os alunos do Curso Vocacional do Ensino Básico par¬ticiparam no concurso de papagaios de papel, levado a cabo no âmbito da campanha “Não
Alimente o Rumor!”, promovida pela Câmara Municipal da Amadora.
Parabéns aos alunos e professores que os apoiaram nesta iniciativa que permitiu que tivessem alcançado o 1º lugar naquele escalão.

Vai acontecer no próximo mês
•
•

Torneio de Seleções;
Comemoração do Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades Portuguesas e
do Dia do Curso de Técnico de Turismo.
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