
VOLUNTARIADO NA KIDZANIA

No âmbito de um Protocolo de Cooperação en-
tre a Empresa Kidzania, do Centro Comercial 
Dolce Vita, e a nossa escola, 5 alunos do Cur-
so de Animador Sociocultural, participaram 
uma vez mais numa atividade extracurricular 
de voluntariado durante o período de interrup-
ção letiva da Páscoa. 
Esta ação, é uma oportunidade para os alu-
nos enriquecerem o seu curriculum pessoal 
e profissional ao experienciarem as funções 
e responsabilidades desempenhadas num 
contexto real de trabalho. 

PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA “BRAÇO 
DIREITO - UM DIA NO TEU FUTURO”

Jéssica Lima (fotografia), Joana Gouveia, Di-
ogo Silva e Daniel Falcão, alunos do 2.º ano 
do Curso Profissional de Técnico de Co-
municação, Marketing, Relações Públi-
cas e Publicidade participaram no programa 
“Braço Direito – Um dia no teu futuro” da Junior 
Achievement Portugal. 
Esta atividade constituiu uma mais-valia na 
orientação vocacional e no empenho esco-
lar dos alunos.
“Gostei muito da experiência, pois tive a opor-
tunidade de ficar a conhecer como funciona a 
agência Brandia, o que fazem e como estão or-
ganizados. Estava muito motivada e sinto que 
estou agora mais perto de saber o que quero 
fazer no futuro”, referiu a Jéssica Lima.

AULA NO POLO DA AMADORA (SEDE)

No âmbito da componente técnica do Curso 
Profissional de Técnico de Higiene e Segu-
rança do Trabalho e Ambiente e de acordo 
com o módulo de Auditorias II, os alunos os alu-
nos das turmas 337 e 343, do 2.º ano,  deslo-
caram-se ao polo da Amadora (sede). 
O intuito desta aula foi desenvolverem uma 
atividade de auditoria de Segurança. 
Nesta visita, realizada no dia 22 de abril, os 
alunos foram acompanhados pelos professores 
Ângela Matos, Mónica Gomes e Luís Moraes.

ACADEMIA PT - PORTUGAL TELECOM 

As turmas finalistas do Curso Técnico de Co-
municação – Marketing, Relações Públicas e 
Publicidade foram convidadas para participar 
na apresentação da Academia PT. 
Esta iniciativa oferece aos alunos uma opor-
tunidade de iniciarem as suas carreiras no 
grupo da Portugal Telecom. 
Este encontro teve lugar no polo da Amadora 
(sede).
O passo seguinte será a preparação para o iní-
cio dos estágios curriculares de modo a, poste-
riormente, darem continuidade ao percurso aca-
démico com as mais-valias adquiridas no curso.

SAÍDA DE CAMPO A MONTARGIL

A saída de campo a Montargil, que decorreu 
nos dias 23 e 24 de março, envolveu 48 alunos 
de turmas do 3.º ano que ficaram alojados nos 
bungalows do parque de campismo Orbitur. 
Durante dois dias, os alunos participaram em 
várias atividades tais como canoagem, paddle, 
bicicletas (btt), escalada, orientação, tiro com 
arco e construção de jangadas. 
Procurou-se, deste modo, valorizar a prática 
da atividade física e desenvolver o espírito 
de camaradagem e de entreajuda.
Os alunos foram acompanhados pelos profes-
sores Filipe Freitas, Luís Marques, Rui Januário, 
Carla Garcia, Mafalda Pé Curto e Andreia Car-
dador.

VISITA DE ESTUDO AO CENTRO CULTURAL 
DE BELÉM

Os alunos do Curso Profissional de Técni-
co de Comunicação, Marketing, Relações 
Públicas e Publicidade, turmas 366 e 368, 
visitaram a Coleção Berardo 1960-2010 “Emis-
sor, recetor e mensagem: a obra de arte como 
forma de comunicação” no, Centro Cultural de 
Belém, em Lisboa.
A visita, realizada em conformidade com a dis-
ciplina de Comunicação Publicitária Criativa, 
proporcionou a análise de pinturas, escul-
turas e obras interativas e estimulou a cria-
tividade artística. 
Os alunos puderam relacionar os conhecimen-
tos obtidos em âmbito escolar com as obras de 
arte dos movimentos de vanguarda do séc. XX.

ENERGY LAPTOP NA FEIRA (I)LIMITADA DA JAP

Energy Laptop é um Projeto Tecnológico que consiste na criação 
de um carregador com um painel solar incorporado que capta          
a energia solar para alimentar equipamentos tecnológicos, tais 
como, portáteis ou tablets. Os valores desta marca são a sustenta-
bilidade ecológica, a autonomia e a economia.
Este projeto que visa despertar um espírito empreendedor nos jo-
vens, está integrado numa iniciativa da JAP, Junior Achievement 
Portugal.
O grupo participante nesta ação, é constituído pelas alunas Inês 
Gonçalves, Beatriz Canoa, Marta Santos e Patrícia Gaspar, do 
Curso Profissional de Técnico de Comunicação, Marketing, 
Relações Públicas e Publicidade, turma 339. 
O grupo de alunas esteve presente na Feira (I)limitada, no dia 26 
de abril, no Centro Comercial Colombo, tendo o ganho o prémio de 
Melhor Empresa de Comunicação e Marketing e o apuramento 
para a próxima fase, que decorrerá a nível nacional.

Destaque

• Dia Europeu da Música 

• Dia Mundial do Bombeiro

Vai acontecer no próximo mês
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