
INICIATIVA AMASÉNIOR PORTA-A-PORTA, EM PARCERIA COM A JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA

Os alunos do polo da Amadora Centro, das turmas do 3º ano do Curso de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade participaram, como voluntários, numa ação promovida pela Junta 
de Freguesia da Venteira que consistiu em prestar informações à população idosa e verificar as suas necessidades. Um agradecimento pela sua dedicação a esta nobre causa.
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OFICINA DE ESCRITA

Reconhecendo a importância da Língua Portuguesa para o sucesso educativo e social dos nossos alunos, é com grande orgulho e entusiasmo que partilhamos convosco o êxito da iniciativa “Oficina 
de Escrita”.
Esta atividade tem sido desenvolvida por alunos do ensino profissional, do polo da Amadora Centro, na sua grande maioria, de 1º e 2º anos.
Trata-se de um momento de partilha e de construção de bases essenciais para o aperfeiçoamento quer escrito, quer falado, da nossa Língua, que desde os tempos de Camões, a todos nos orgulha!
Se escrever é uma arte, a Língua Portuguesa é o nosso Ofício!!!

AÇÃO CÍVICA DOS ALUNOS 

Os alunos do polo da Amadora Sede, numa atitude voluntariosa e de solidariedade, fizeram uma intervenção de limpeza junto dos prédios vizinhos. Parabéns pela atitude louvável! 

VISITA DE ESTUDO AO EL CORTE INGLÉS

No dia 3 de novembro, a turma 397 do Curso Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade, do polo do Lumiar, realizou uma visita de estudo ao El Corte Inglés.
Esta atividade serviu para sensibilizar os alunos para a importância de uma marca, de uma organização e de toda a estratégia orientada para os mercados externos, numa Era cada vez mais globalizada 
e tecnológica.

WORKSHOP DE DANÇA

No dia 27 de novembro, as turmas 399 e 460 do Curso de Animador Sociocultural, e a turma 429 do Curso Técnico Auxiliar de Saúde, do polo de Arruda dos Vinhos, participaram num workshop de 
dança e motricidade, dinamizado por Sofia Pereira, antiga aluna do Pólo de Arruda dos Vinhos, que atualmente está a concluir a Licenciatura em Dança da Faculdade de Motricidade Humana. Além de 
assistirem a uma apresentação sobre o que é a Dança e ouvirem alguns testemunhos em vídeo, os alunos aplicaram na prática uma sequência de passos de dança. Todos os envolvidos ficaram a 
saber mais sobre este tema e também sobre os cursos disponíveis e condições de acesso da Faculdade de Motricidade Humana. 

PALESTRA DA ACT

No dia 12 de novembro, no Campus Escolar do Entroncamento, os alunos do 1º ano dos Cursos Profissionais de Técnico/a de Mecatrónica (turma 462), Mecatrónica Automóvel (turma 463) e do 
Curso Vocacional Secundário de Cozinha/Pastelaria (turma 31VOC) assistiram à Campanha de Informação “Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho em Meio Escolar”, promovida pela ACT 
(Autoridade para as Condições do Trabalho).

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 FO-
RUM ESTUDANTE, os alunos, do polo da Amadora Sede, 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 DE INFORMAÇÃO SOBRE DROGAS - PSP ESCOLA SEGURA

No dia 4 de novembro, no polo da Amadora Sede, 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.
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CURSOS DE APRENDIZAGEM

CENTRO DE TRANSPORTES

CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E O 
ENSINO PROFISSIONAL (CQEP)

CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ATIVOS

Áreas de formação:
• Técnico de Eletrónica e Telecomunicações
• Técnico de Instalações Elétricas
• Técnico de Eletrotecnia
• Técnico de Mecatrónica
• Técnico de Cozinha/Pastelaria
• Técnico de Sistemas Solares Fotovoltaicos
• Técnico de Restaurante/Bar
• Técnico de Logística

• Formação de Motoristas de Táxi
• Formação de Motoristas de Transporte Coletivo de Crianças
• Formação para Velocípedes
• Formação de Motoristas de Veículos Pesados de Mercadorias e 
Passageiros
• Formação de Inglês para Motoristas

• Formação Pedagógica de Formadores
Organizam-se cursos e workshops à medida das necessidades 
das empresas ou de particulares

Áreas de formação:
  • Ciências Informáticas
  • Engenharia Civil
  • Eletricidade e Energia

• Hotelaria e Restauração
• Construção Civil
• Proteção de Pessoas e Bens
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