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VISITAS DE ESTUDO

No dia 28 de Maio, os alunos do Curso Profissional de Técnico de Eletrónica Automação e Computadores (turma 430) e da turma 
VA 3 do Curso de Vida Ativa – Eletricista de Instalações, realizaram uma visita ao Museu da Eletricidade em Lisboa.
Esta visita possibilitou aos alunos observarem como eram antigamente as condições de higiene e segurança no trabalho e 
compreenderem uma das formas de produção de energia. No final, os alunos participaram em diversas atividades que os ajudaram a 
compreender melhor alguns aspetos relacionados com a eletricidade.

No dia 5 de maio, as alunas do Curso Profissional de Animação Sociocultural (turma 399) visitaram a Associação de Promoção 
Social da Castanheira do Ribatejo onde apresentaram uma peça de teatro às crianças do ensino pré-escolar.

ABERTURA DE NOVO ESPAÇO

As instalações do polo foram ampliadas e contam agora 
com um novo espaço que tem valências de restaurante, 
bar de apoio e local de convívio. Este espaço Gustave 
Eiffel, aberto recentemente, é uma mais-valia para toda 
a comunidade educativa.

Destaque

Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Eletrónica Automação e Computadores (turma 430) e da turma VA 3 do Curso de 
Vida Ativa – Eletricista de Instalações, realizaram uma visita à Barragem de Castelo do Bode, no dia 28 de abril. Esta visita, que 
começou por uma breve explicação de todo o processo de produção de energia, possibilitou conhecer o interior de uma barragem e toda 
a tecnologia a ela associada.

ESCOLA ADQUIRE DESFIBRILHADOR AUTOMÁTICO

A nossa escola está agora apetrechada com um Des-
fibrilhador Automático Externo. Este equipamento per-
mite restabelecer o ritmo cardíaco em caso de paragem 
cardiorrespiratória. A formação certificada para a utili-
zação deste equipamento vai ser assegurada a vários 
elementos da comunidade educativa o que lhes irá per-
mitir intervir em situações de necessidade/emergência.
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