
HALLOWEEN 

No âmbito da disciplina de Língua Inglesa, foi comemorado o Halloween. Os diferentes espaços da escola vestiram-se a preceito com 
trabalhos realizados pelos alunos. No auditório foi preparada uma atividade que consistiu na exibição do filme “Corpse Bride”.

DIA ABERTO ÀS EMPRESAS

No dia 30 de Outubro, Dia Aberto às Empresas, e na sequência de uma iniciativa do Projeto Maior Empregabilidade promovido pelo 
Instituto Padre António Vieira (IPAV), em parceria com a FORUM ESTUDANTE, os nossos alunos do 3º ano tiveram a possibilidade 
de vivenciar a realidade profissional em empresas da sua área de formação. De entre as empresas visitadas destacam-se a BA 
Vidros e a RTP.

AÇÃO CÍVICA DOS ALUNOS 

Os nossos alunos, numa atitude voluntariosa e de 
solidariedade, fizeram uma intervenção de limpeza 
junto dos prédios vizinhos. Parabéns pela atitude 
louvável! 

CONCURSO QUADRAS DE SÃO MARTINHO

Os alunos da escola responderam ao desafio da elaboração de Quadras de S. Martinho, e encheram o placard da escola com humor 
e originalidade. O vencedor foi o aluno André Castanheira da Turma 445 do Curso de Técnico de Desenho Digital 3D.

BD AMADORA 2015

Cumprindo a tradição, as turmas de 1º e 2º ano do Curso de Técnico de Multimédia e de Animação 2D3D realizaram uma visita de 
estudo ao Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora.

LISBON GAMES WEEK

No dia 10 de Novembro, a turma 390 do Curso de Animação 2D3D marcou presença na Lisbon Games Week.

RÁDIO DA ESCOLA

A Rádio Eiffel nasceu finalmente! A partir do dia 6 de 
Novembro, toda a comunidade escolar passou a contar 
com emissões planeadas e desenvolvidas por alunos e 
professores da escola. 

AÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DROGAS - PSP ESCOLA SEGURA 

No dia 4 de novembro os agentes da PSP – projeto Escola Segura, promoveram uma ação de informação e esclarecimento sobre 
drogas. Durante a sessão foram esclarecidas muitas dúvidas e respondidas questões colocadas pelos alunos. Uma experiência que 
cumpriu o objetivo de alertar para as consequências do consumo de estupefacientes, visando a prevenção de comportamentos aditivos.

• Sarau das Artes e Saberes
• Decoração Natalícia da escola
• Festa de Natal
• Exposição das turmas do Ensino 

Vocacional

Vai acontecer no próximo mês

Destaque

novembro 2015
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