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AULA PRÁTICA DE HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO E AMBIENTE
Aproveitando a diversidade de cursos e espaços do Campus Lumiar, a turma 428 do Curso Profissional de Técnico de Higiene e
Segurança do Trabalho e Ambiente, no dia 8 de janeiro, deslocou-se ao Laboratório de Mecânica para realizar uma atividade prática
cujo objetivo consistiu na medição de ruídos.

Destaque
10ª EDIÇÃO DO CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
No passado dia 22 de janeiro, decorreu a 1ª Fase da 10ª
Edição do Concurso Nacional de Leitura, na nossa escola.
As leituras dos nossos alunos foram postas à prova, sendo
que os apurados para a 2ª Fase Regional são: no Ensino
Secundário, as alunas Tânia Fonseca (393), Catarina Pinto e
Jéssica Teixeira (397) e, no Ensino Básico, as alunas Joana
Rodrigues, Sofia Coelho e Joana Wahnon (13VOC). Boas
leituras e boa sorte!

VISITA DE ESTUDO À EXPOSIÇÃO REAL BODIES
No mês de janeiro, as turmas 453 e 428 do Curso Profissional de Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente, 419 e
447 do Curso Profissional de Auxiliar de Saúde e 451, do Curso Profissional de Técnico de Ótica Ocular, visitou a exposição Real
Bodies. Esta visita teve como objetivo compreender o quão importante é o corpo humano, admirando-o pela beleza e perfeição. A
experiência Real Bodies ensinou a lição mais importante: devemos aprender a respeitar o nosso corpo, esforçando-nos para lhe
dedicar tanto tempo quanto possível, através de pequenos cuidados diários.

VISITA DE ESTUDO À AGÊNCIA DE PUBLICIDADE “LEO BURNETT”
No dia 21 de janeiro, a turma 454 do Curso Profissional de Técnico de Comunicação- Marketing, Relações Públicas e Publicidade
realizou uma visita de estudo à agência de publicidade “Leo Burnett”. Esta visita tinha como objetivo sensibilizar os alunos para o
entendimento e conhecimento real de uma agência de publicidade e os departamentos existentes, conceptualização e aquisição
prática de conceções criativas desenvolvidas numa agência de publicidade e conhecer uma agência internacional com ação local.

VISITA DE ESTUDO AO INEM
No dia 28 de janeiro, a turma 23VOC do Curso Vocacional
Básico de Prestação de Cuidados Básicos de Saúde, Apoio
à Comunidade e Mesa/Bar, realizou uma visita de estudo
ao INEM. Esta visita foi feita no âmbito da área vocacional
de Prestação de Cuidados Básicos de Saúde e teve como
objetivo conhecer o funcionamento do sistema integrado de
emergência médica e também o serviço orientado de doentes
urgentes.

VISITA DE ESTUDO À EMPRESA PEPSICO IBÉRIA/MATUTANO
No âmbito das disciplinas de Tecnologias e Processos e Organização Industrial, a turma 424, do Curso Profissional de Técnico de
Manutenção Industrial – Mecatrónica Automóvel, acompanhada pelos professores Ana Capucho e Delfim Oliveira, visitou as instalações
da empresa PepsiCO Ibéria/Matutano, no Carregado.

Vai acontecer no próximo mês
•
•

Dia de São Valentim.
Carnaval.
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