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Destaque

CONCURSO PRESÉPIO RECICLADO
Inserido na quadra em que nos encontramos, o Centro de Recursos Eça de Queirós promoveu um concurso de presépios reciclados. Está de parabéns a aluna Sílvia Pêgo, da turma 354 do Curso de Comunicação Marketing Relações Publicas e Publicidade, pela originalidade e criatividade
do presépio apresentado.

COMEMORAÇÃO DO DIA DA CULTURA CIENTÍFICA
No dia 27 de novembro, decorreu uma conferência subordinada ao tema “Luz Pulsada Intensa”, no âmbito da disciplina de Física e Química, e organizada pela professora Celeste Barata, em que participaram os alunos das turmas 380, 351 e 352 do Curso de Técnico de Gestão e Programação
de Sistemas Informáticos.
Os alunos do Curso Vocacional festejaram o dia da Cultura Científica com a realização de diversos projetos no domínio das Energias Renováveis,
tais como diversos aerogeradores.

PROJETO ESCOLA SOLIDÁRIA

VISITA DE ESTUDO
Os alunos da turma do 1.º ano do Curso de Técnico de Turismo realizaram no dia 4 de dezembro uma visita de estudo a Lisboa, onde observaram
os locais mais emblemáticos da Baixa Pombalina.
Em grupos de dois elementos, os futuros profissionais de turismo fizeram algumas apresentações dos vários locais da cidade.

No início do mês de dezembro realizou-se uma angariação de
fundos que permitiu adquirir material para oferecer à AMORAMA.
No dia 12 de dezembro, a Dr.ª Mafalda Rocha, representante
da instituição, deslocou-se à nossa escola, a fim de apresentar
o trabalho realizado e receber os materiais adquiridos. Expressou, ainda, o seu agradecimento pela ajuda da nossa escola,
salientando a importância de colaboração com as instituições de
apoio a pessoas com deficiência.

TORNEIO DE FUTEBOL 4X4
O torneio de futebol 4X4, dinamizada pelo professor Tiago Oliveira, contou com a participação de alunos de diversas turmas.
A equipa vencedora “Gui Gui Forever”, constituída por alunos da turma 324, 320 e 353 dos Cursos de Técnico de Comunicação – Marketing,
Relações Públicas e Publicidade e Técnico de Gestão, realizou um jogo contra a equipa vencedora do torneio de futebol do polo da Amadora
(sede). Venceu a equipa do polo da Amadora (centro).

CONCURSO
“UMA CANÇÃO DE NATAL PARA O LOBO”

A SEMANA GLOBAL DO EMPREENDEDORISMO

FEIRA DO LIVRO DE 2 A 6 DE DEZEMBRO

A Semana Global do Empreendedorismo é celebrada anualmente pela
Junior Achievement Portugal que, entre outros eventos empreendedores,
organiza a iniciativa Braço Direito, de norte a sul do país.
Os alunos finalistas que tiveram oportunidade de participar, acompanharam um profissional durante todo o dia no seu ambiente de trabalho.

Uma vez mais realizamos a Feira do Livro que decorreu entre 2 e 6
de dezembro. Esta iniciativa teve como finalidade incentivar o gosto
pela leitura, quer para os alunos, quer para funcionários e professores.

Os alunos da turma 35120 de Práticas Técnico-Comerciais
participaram no concurso “Uma Canção de Natal Para o Lobo”,
organizado pela Faculdade de Ciências de Lisboa, através de
um vídeo com um trabalho musical e coreográfico original, com
música da aluna Marta Gonçalves e letra da aluna Ana Isabel
Graça. A turma contou com a orientação do coordenador do
curso, professor Miguel Figueiredo, e a colaboração externa
da professora Crisálida Martins.

Vai acontecer no próximo mês
•
•
•
•

ASSOCIAÇÃO BUÉ FIXE
A Bué Fixe é uma associação local sem fins lucrativos, constituída por jovens imigrantes africanos ou com origens nos PALOP residentes em
Portugal. Sediada na Amadora, tem como objetivo principal promover a participação ativa e crítica dos jovens no processo de responsabilização e
definição de respostas e iniciativas que direta ou indiretamente os afetam. Na nossa escola temos realizado sessões de esclarecimento, sensibilização e prevenção sobre problemáticas como o vírus HIV/ SIDA.
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Atividade de Corta Mato Escolar
Ida ao Teatro ver as peças Frei Luís de
Sousa e Felizmente há Luar!
Sessões sobre Formação Cívica e Comportamento Solidário.
Workshops Toma Conta de Ti sobre prevenção do cancro da mama.

