Amadora Centro
Janeiro 2016
CORTA MATO DA FASE CONCELHIO
Esta atividade teve como objetivo premiar os alunos vencedores da competição de resistência da escola.
Os alunos que participaram pertenciam ao escalão de Iniciados Masculinos, Juvenis e Juniores Masculinos / Femininos.
Na equipa de Juniores Femininos, a aluna Ana Tavares ficou em 1º lugar e aluna Ana Sarandeses ficou em 3º lugar, ambas pertencem à
Turma 410 do Curso Profissional de Técnico de Gestão.
Desta forma, a aluna Ana Tavares e Ana Sarandeses vão representar a escola no Corta Mato Regional.

Destaque
AÇÕES DE MERCHANDISING
Ao longo do mês de janeiro, os alunos do 3º ano do
Curso Profissional de Técnico de Comunicação - Marketing,
Relações Públicas e Publicidade desenvolveram várias
ações de Merchandising que surpreenderam pela sua
originalidade e criatividade.

PALESTRA DE COMUNICAÇÃO
As turmas do Curso Profissional de Técnico de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade assistiram a um seminário/
palestra sobre a comunicação de marketing proferida pelo Dr. Alexandre Duarte, seguida de workshops nas diversas vertentes da comunicação.
A palestra realizou-se nas instalações da Restart com o objetivo de os alunos contactarem com profissionais da área e partilharem experiências
e saberes com os mesmos.

IDA AO TEATRO - PEÇA FELIZMENTE HÁ LUAR!
As turmas do 3º ano de todos os Cursos Profissionais foram assistir à peça de teatro Felizmente há Luar! de Luís de Sttau Monteiro, no
teatro Actus. Esta atividade insere-se no plano de atividades da disciplina de Português e teve como objetivos promover o gosto pelo teatro,
desenvolver competências sociais, sensibilizar os alunos para a riqueza do texto dramático, proporcionar contacto com o mundo teatral e
facilitar a aprendizagem da peça em estudo.

CONCURSO COCA-COLA – “ CRIAR A FELICIDADE”
As turmas do Curso Profissional de Técnico de Comunicação
– Marketing, Relações Públicas e Comunicação participaram
no concurso “Criar a Felicidade” da Coca-Cola e, dos cinco
selecionados, a turma de 2ºano ficou em 1º lugar. O prémio
será uma visita à fábrica da Coca-Cola, bem como uma
visita a um dos parceiros da marca.

A QUÍMICA

ANIMAÇÃO TURÍSTICA
No âmbito da disciplina de Operações Técnicas em Empresas Turísticas, a turma 385 do Curso Profissional de Técnico de Turismo realizou atividades de animação turística, relacionadas com jogos tradicionais portugueses, tendo proporcionado momentos de lazer e diversão a toda a comunidade escolar.

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
Os alunos do 1º ano, da turma 441, do Curso Profissional de Técnico de Turismo, deslocaram-se às instalações da empresa Valorsul, para
conhecerem todas as etapas referentes ao tratamento de resíduos sólidos urbanos.
É nesta central, numa área de sete hectares, que se faz o tratamento de resíduos indiferenciados, produzindo energia elétrica a baixo
custo.

Os alunos do Curso Vocacional Básico realizaram várias
experiências na disciplina de Física e Química, no âmbito
do módulo de Química.
Assim, os alunos puderam verificar as reações químicas
dos elementos metálicos com o oxigénio e com a água.
De seguida, observaram o caráter químico das soluções
obtidas.
Com base nestes conhecimentos, verificaram também o
caráter químico de alimentos que compõem a nossa roda
alimentar.

Vai acontecer no próximo mês
•

Comemoração do Dia de São Valentim;

•

Carnaval – Concurso de Máscaras;

•

Pangea – Concurso de Matemática;

•

Supertmatik – Curso Vocacional Básico;

•

Visita de estudo – Serra da Estrela;

•

Ações de Sensibilização – Prevenção de toxicodependência;

•

Violência no namoro no meio escolar e social – Prática do
sexo seguro e consequências de uma gravidez indesejada;

•

Articulação com a CPCJ na elaboração do plano local de
prevenção contra os maus tratos na infância e juventude.
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