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Destaque

CONCURSO “NATAL NA CIDADE”
Participamos na 5ª edição deste concurso, promovido pela Câmara Municipal do Entroncamento, Paróquia da Sagrada Família e Paróquia de Nossa Senhora
de Fátima. Os alunos do 1º ano dos Cursos Profissionais de Mecatrónica e Mecatrónica Automóvel (turmas 462 e 463, respetivamente) aliaram as Artes
e criatividade às Práticas Oficinais e o resultado foi um conjunto de presépios único.
No dia 16 de dezembro, recebemos a visita do júri do Concurso. Os presépios estão em exposição no Campus Escolar (edifício C).
Os alunos Leonardo Lino, Mariana Lacão e Raym Kasongo, da turma 16VOC (Curso Vocacional Básico de Instalações Elétricas/Hotelaria e Restauração/
Desenho Aplicado) concorreram na categoria das Coroas de Natal. Os trabalhos integram a exposição patente na Galeria Municipal, até ao dia 31 de dezembro.

JANTAR DE NATAL
Agradecemos a todos os alunos e professores de Restauração que de forma tão empenhada, dedicada e carinhosa prepararam e serviram o jantar dos colaboradores da Gustave Eiffel e do Externato Mouzinho de Albuquerque, na noite de 17 de dezembro.
Foi mais um jantar único, memorável e delicioso. Neste jantar, até tivemos direito a música, com a Cassandra (da turma 434, 2º ano do Curso Profissional
de Restauração – Cozinha/Pastelaria) ao acordeão.
E neste jantar, em vez da troca de prendas, preferimos presentear quem mais precisa, com bens alimentares.

SESSÕES DE CINEMA
O Grupo de Línguas organizou e dinamizou sessões de cinema, no 16 de dezembro.
Diversas turmas assistiram à projeção dos filmes “O Pátio das Cantigas” (Português), “Intouchables” (Francês) e “Moonrise Kingdom” (Inglês).

FESTA DE NATAL

MARATONA DAS CARTAS DA AMNISTIA INTERNACIONAL
Aderimos à Maratona das Cartas da Amnistia Internacional que decorreu entre os dias 10 e 16 de dezembro.
Esta iniciativa é mais uma oportunidade privilegiada para os jovens terem um contacto mais ativo com os Direitos Humanos, ao conhecerem casos críticos de
desrespeito pelos direitos fundamentais, tendo a consciência que ao participaram nas ações de sensibilização e pressão junto das autoridades dos países,
estarão a contribuir para um mundo melhor.
A atividade contou com a colaboração de alunos da turma 403 (3º ano do Curso Profissional de Restauração – Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar) que
desempenharam o papel de mediadores na recolha de assinaturas junto dos alunos.

Obrigada aos nossos alunos! Em especial à turma 405 (3º ano do Curso Profissional de Técnico/a de Turismo), pelo trabalho, empenho e dedicação que
teve na organização da Festa de Natal!
Assim como às restantes turmas que se envolveram neste evento.
Obrigada por terem organizado a magnífica festa do passado dia 15 de dezembro, marcando a quadra natalícia e o final do 1º período letivo.
Obrigada a todos os que participaram com os seus talentos: música, dança,
artes marciais, BMX.
Obrigada aos empreendedores das turmas 16VOC, 30VOC e 29VOC que dinamizaram o Christmas Market.
Obrigada aos alunos de Restauração que prepararam e serviram o lanche a
todas as pessoas presentes.
Obrigada aos alunos que estiveram presentes com as cartas da Amnistia Internacional.
Obrigada aos professores envolvidos.
Obrigada a todos os Encarregados de Educação e Familiares presentes.
Obrigada também ao Lar Dr. Carlos de Azevedo Mendes que nos honrou com
a sua presença no nosso evento. O grupo de alunos da turma 405 responsável
pela Campanha de Solidariedade aproveitou para proceder à entrega do vestuário angariado.

ALUNOS DE VALOR
BRAÇO DIREITO
No dia 4 de dezembro, os alunos Catarina Santos, Filipe Pinheiro e Carolina Matos (turma 434 – Curso Profissional de Restauração – Cozinha/Pastelaria),
Carolina Rodrigues (turma 435 – 2º ano do Curso Profissional de Restauração – Restaurante/Bar), Maria dos Reis e Patrícia Frade (turma 405 – 3º ano do
Curso Profissional de Técnico/a de Turismo) passaram uma tarde especial. No âmbito do concurso nacional de empreendedorismo “Junior Achievement
Portugal”, aderiram ao programa “Braço Direito”, uma iniciativa a nível mundial promovida pelo Santander Totta.
Acompanhados pelos diretores e colaboradores das agências de Alcanena, Entroncamento, Fátima e Torres Novas, os alunos puderam observar e aprender
diversos aspetos sobre os procedimentos e trabalhos associados a esta área.

Parabéns aos alunos distinguidos como Alunos de Valor, no ano letivo 2014/2015:
- Patrícia Frade (turma 405, 3º ano do Curso Profissional de Técnico/a de
Turismo)
- João Rosa (turma 402, 3º ano do Curso Profissional de Técnico/a de Mecatrónica)
- Fábio Aparício (diplomado Cozinheiro, turma 35121 – CEF de Cozinheiro/a)
- Rúben Costa (turma 93613, do Curso de Aprendizagem de Técnico/a de
Eletrónica e Telecomunicações)
Durante a Festa de Natal, foram distinguidos pela Senhora Diretora de Polo,
Irene Guedes, que os presenteou com um certificado e com um cartão-presente
do grupo Sonae.
Parabéns aos alunos e aos Encarregados de Educação que caminham juntos
nesta aventura!

DECOJOVEM
Fazemos parte da rede DecoJovem do distrito de Santarém!
Esta rede de escolas tem como objetivo a educação para a defesa do consumidor, promovendo ações de informação e sensibilização para um consumo consciente e controlado, com princípios de ética ambiental e responsabilidade social.

MOMENTOS NATALÍCIOS
Os nossos alunos presentearam-nos com momentos e pormenores que nos aqueceram na quadra natalícia: decorações e pormenores trabalhados pelos
nossos alunos, assim como o Christmas Market organizado pelos empreendedores das turmas 29VOC (Curso Vocacional Básico de Instalações Elétricas/
Hotelaria e Restauração/Animação Turística), 30VOC (Curso Vocacional Básico de Mecânica Industrial/Imagem e Comunicação/Saúde e Segurança)
e 16VOC (Curso Vocacional Básico de Instalações Elétricas/Hotelaria e Restauração/Desenho Aplicado). Neste Mercado de Natal de três dias, os alunos apresentaram as suas mini-empresas e venderam alguns bens associados às suas áreas de negócio.

CIÊNCIA DA DANÇA
No dia 27 de novembro, o CIEC (Centro Integrado de Educação em Ciências)
realizou mais um “Jantar com Ciência”, intitulado a “Ciência da Dança”, no refeitório da Escola D. Maria II, em Vila Nova da Barquinha. A nossa escola foi
convidada a colaborar com a confeção e serviço de mesa deste jantar, participando as turmas de 1º e 2º ano do Curso Profissional de Restauração – Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar.
A ementa confecionada sugeria os passos do Tango de Salão, bem conhecidos
dos mestres da dança.
Alguns alunos empreendedores da turma 16VOC (Curso Vocacional Básico
de Instalações Elétricas/Hotelaria e Restauração/Desenho Aplicado) também estiveram presentes com a sua empresa EmoduFrasco, que se associou
ao tema, confecionado Cupcakes Red Velvet, em frascos. Uma ideia inovadora,
criativa e muito saborosa!!

PLANTAR PORTUGAL
O Movimento Nacional Plantar Portugal, um movimento de cidadania ativa que pretende contribuir para um Portugal mais sustentável, através da valorização
das florestas nacionais, na semana de 20 a 27 de novembro, assinalou a semana da árvore autóctone.
No Campus Escolar, no dia 27 de novembro, os alunos das turmas 16VOC (Curso Vocacional Básico de Instalações Elétricas/Hotelaria e Restauração/
Desenho Aplicado) e 30 VOC (Curso Vocacional Básico de Mecânica Industrial/Imagem e Comunicação/Saúde e Segurança) plantaram dois azevinhos,
planta que por tradição representa a prosperidade aos nossos familiares e amigos.
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Vai acontecer
no próximo mês
- Simulação de Julgamentos
(“Justiça para Todos”)

