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ALMOÇOS PEDAGÓGICOS
Os Almoços Pedagógicos, todas as quartas-feiras, continuam a revelar-se um grande sucesso.
Durante o mês de janeiro, quem por cá almoçou fez viagens únicas pelas linhas ferroviárias do Oeste (dia 27), do Douro (dia 20), de Düsseldorf - Berlin (dia 13)
e de Bruxelas - Antuérpia (dia 6).

CAMPEONATO DAS PROFISSÕES
Durante o mês de janeiro, decorreram provas internas de seleção para o WorldSkills – Campeonato das Profissões, da competência do Instituto do Emprego
e Formação Profissional (IEFP IP) em Portugal.
Dos alunos que participaram, foram apurados para entrar neste campeonato os seguintes: Filipe Pinheiro, Cassandra dos Santos, Beatriz Grilo e Isabel Firmino
(2º ano do Curso Profissional de Técnico/a de Restauração – Cozinha/Pastelaria, turma 434), Gonçalo Anastácio, Tiago Silva, Wilson Costa e Tatiana
Victoria (1º ano do Curso Profissional de Técnico/a de Restauração – Cozinha/Pastelaria, turma 434). Têm agora pela frente o primeiro desafio: as provas
de pré-seleção, em março.
Boa sorte aos selecionados e parabéns a todos aqueles que participaram.

NATAL NA CIDADE (RESULTADOS)
Conquistámos o 2º lugar no concurso Natal na Cidade, na categoria presépios.
Parabéns a todos os alunos do 1º ano do Curso Profissional de Técnico/a de Mecatrónica e Mecatrónica Automóvel (turmas 462 e 463), e aos professores
que os orientaram nestas obras de arte. Todas as peças foram submetidas a uma votação interna, paralelamente ao concurso.
A peça que conquistou o 1º lugar foi a peça da autoria dos alunos Gonçalo Calçada e Guilherme Figueiredo, da turma 462. Todos os restantes resultados podem
ser consultados na nossa página oficial de Facebook.
Parabéns também aos alunos da turma 16VOC (Curso Vocacional Básico de Instalações Elétricas/Hotelaria e Restauração/Desenho Aplicado) que
participaram na categoria de Coroas.

PRÉMIOS NACIONAIS
Os alunos finalistas do Curso Profissional de Técnico/a de Turismo (turma
405) Patrícia Frade, Débora Simões, Hélio Ocante, João Condenço, Marco
Simões e Rúben Gonçalves agarraram o desafio do FAQtos, um prémio nacional
organizado pelo projeto FAQtos e que conta com o apoio do Ministério da Educação
e Ciência, da Direção Geral de Educação, e ainda da eNGN e da Narda. Os
projetos dos alunos são inovadores: Sensecurity (um sistema integrado de
segurança para deteção de seres vivos em edifícios) e Quick Grab (um sistema
para deteção da humidade e emissão de alerta em roupa estendida).
Na 13ª edição do Prémio Fundação Ilídio Pinho “Ciência na Escola”, foram
selecionados três projetos candidatados pelo polo do Entroncamento. Cada um
dos projetos foi premiado nesta fase com 500€. Estão de parabéns os seguintes
alunos da turma 432 (2º ano do Curso Profissional de Técnico/a de Mecatrónica):
Pedro Marmelo (Gerador Solar Fotovoltaico), Daniel Silva (Veículo Terrestre não
Tripulado – VTNT) e Pedro Henriques (Debulhador de Milho Elétrico).
Parabéns a todos os alunos e professores orientadores.

Vai acontecer
no próximo mês
- Jantar Especial do Dia
dos Namorados
- Sessões EmpreEscola
(pela NERSANT)

DIA DE REIS
No dia 6 de janeiro, Dia de Reis, as turmas 31VOC (Curso Vocacional Secundário de Técnico/a de Cozinha/Pastelaria), 464 e 403 (respetivamente 1º e 3º
anos do Curso Profissional de Restauração – Cozinha/Pastelaria) assinalaram a data com a confeção de deliciosas Galettes de Rois. A Galette des Rois
é o bolo tradicional francês do Dia de Reis.
Esta foi uma atividade conjunta entre as Disciplinas de Comunicar em Francês e Pastelaria.
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