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Juventude (PLPMTIJ), reuniu com os Delegados e/
ou Subdelegados das turmas da nossa Escola. Nesse 
encontro, foi solicitada a distribuição de fllyers sobre a 
CPCJ e que os “Direitos da Criança” fossem trabalhados 
pelos Orientadores Educativos de Turma com os seus 
alunos, de forma a poder ser elaborado um documento, 
por turma, que espelhasse as verdadeiras preocupações 
dos jovens quanto a estas temáticas. 

COMEMORAÇÃO DO DIA DE SÃO VALENTIM

A fim de assinalar o Dia de São Valentim, foram dinami-
zadas algumas atividades com a participação dos alunos 
da Turma 18 do Curso Vocacional Básico. 
A criatividade andou à solta: criaram-se mensagens de 
amizade ou de amor e uma “Caixa do Amor”, em forma de 
coração, que serviu para colocar as missivas endereçadas 
a alunos, professores e funcionários.

VIOLÊNCIA NO NAMORO NO MEIO ESCOLAR E SOCIAL – PRÁTICA DO SEXO SEGURO E CONSEQUÊNCIAS DE UMA 
GRAVIDEZ INDESEJADA 

A Associação “Bué fixe”, para assinalar o dia 14 de fevereiro - Dia de São Valentim, teve como iniciativa educativa, junto dos jovens, abordar 
as temáticas da violência no namoro no meio escolar e social, a prática do sexo seguro e as consequências de uma gravidez indesejada.
Desta forma, fomos parceiros da iniciativa “Queres ter um namoro Bué Fixe?” que se realizou no dia 15 de fevereiro, na nossa escola, e 
que foi dedicada a todos os alunos do 1º ano dos Cursos Profissionais e do Curso Vocacional Básico.

SUPERTMATIK – CURSO VOCACIONAL BÁSICO

Na primeira fase do concurso SuperTmatik, foram realizadas as eliminatórias disputadas entre alunos da mesma turma, para apuramento 
do campeão e vice-campeão de cada grupo. As duas turmas envolvidas pertencem ao Curso Vocacional Básico e os alunos apurados 
foram Bernardo Correia e Ricardo Pacheco.
No próximo mês de março, realizar-se-á o campeonato inter-turmas. Estas eliminatórias serão disputadas pelos campeões e vice-campeões 
de cada uma das turmas para apuramento do campeão e vice-campeão que representarão a Escola na Grande Final Online.

VISITA DE ESTUDO – SERRA DA ESTRELA

No âmbito do programa de visitas de estudo do Curso Profissional de Técnico de Turismo, nos dias 5 e 6 de fevereiro, as turmas do 2º e 
3º anos visitaram alguns locais que vão ficar na memória pela beleza natural que possuem. O programa da viagem incluiu, no primeiro 
dia, uma visita a Monsanto, intitulada como “a aldeia mais típica de Portugal”, e uma visita à vila histórica de Belmonte, ligada à epopeia 
dos descobrimentos, terminando a jornada com a estadia em Castelo Branco. O segundo dia foi dedicado ao Parque Natural da Serra da 
Estrela, com a visita à Torre, o ponto mais alto de Portugal Continental.

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO – PREVENÇÃO DE TOXICODEPENDÊNCIA (ESCOLA SEGURA)

Realizaram-se, durante o mês de fevereiro, várias ações de sensibilização subordinadas ao tema “Prevenção da Toxicodependência”, 
destinadas a todos os alunos do 1º ano dos Cursos Profissionais e ainda do Curso Vocacional Básico. 
O objetivo essencial foi o de promover a consciencialização dos jovens sobre os malefícios decorrentes da toxicodependência no sentido 
de prevenir consumos.

Vai acontecer no próximo mês

• Comemoração do Dia do Pai
• Comemoração da Páscoa
• Participação na Futurália
• Dia da Matemática

CORTA-MATO REGIONAL

O Corta-Mato Regional teve a participação de alunos dos concelhos de Oeiras, Amadora e Cascais.
As alunas Ana Tavares e Ana Sarandeses, da turma 410, do Curso Profissional de Técnico de Gestão, foram apuradas para o Corta-Mato 
regional na base aérea de Sintra. A aluna Ana Tavares venceu o corta-mato e a sua colega Ana Sarandeses ficou em 3º lugar no escalão 
de Juniores Femininos. Parabéns!
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