
Destaque
FELIZ NAVIDAD

Com o objetivo de praticarem a língua e cultura espanholas, os 
alunos do 1º ano dos cursos Técnico de Comércio e Técnico 
de Turismo elaboraram postais de Natal e do Dia dos Reis 
com mensagens alusivas à época natalícia. Os postais serão 
trocados com a turma de 2º ano do curso Técnico de Turismo da 
Escola da Amadora, promovendo assim um diálogo inter-turmas 
e inter-escolas.

Vai acontecer no próximo mês

•	 Inicio do 2º Período Letivo

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

No âmbito da disciplina de Área de Integração, sob o tema “Desenvolvimento Sustentável”, as turmas de 2º ano dos cursos de Animador 
Sociocultural e Técnico de Comércio, procuraram sensibilizar toda a comunidade escolar para o uso racional da energia, através da 
mostra de diversos trabalhos subordinados ao tema. Foram desenvolvidos pelos alunos maquetes de edifícios que utilizam a técnica 
“Green Roof”, a construção de ecopontos um painel que retrata a existência da energia fantasma e diversos outros trabalhos sobre o 
desperdício energético.

PRÁTICA SIMULADA

Entre os dias 01 e 15 de dezembro decorreu o primeiro de período de Prática Simulada dos cursos Vocacionais Básicos. Os nossos 
alunos tiveram o seu primeiro contato com a realidade do mercado de trabalho. A Prática Simulada tem como principal objetivo que 
os alunos através, essencialmente, da observação, consigam absorver o máximo possível do funcionamento de cada uma das áreas 
vocacionais e em simultâneo motivar os alunos para que desenvolvam o gosto e vontade de aprender.
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Queluz

DECORAÇÕES DE NATAL

Este ano foi da responsabilidade das turmas de 1º e 2º ano do curso de Animador Sociocultural, as decorações de Natal da Escola. 
Este	foi	o	resultado	final.

Este documento é enviado sob a legislação em vigor.
Se não desejar voltar a receber mensagens deste endereço de correio eletrónico responda com REMOVER.
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