
PROVA DE CORTA-MATO

No âmbito da disciplina de Educação Física e da iniciativa                 
Desporto Escolar, realizou-se no dia 24 de Janeiro, em Sintra, 
uma prova de corta mato regional. 
Nesta atividade participaram vários alunos e o Diogo Correia, 
do Curso de Práticas de Ação Educativa – CEF tipo 2, con-
quistou o terceiro lugar ficando apurado para o Corta-Mato 
Nacional, que se irá realizar em Coimbra, nos dias 1 e 2 de 
março.
O nosso agradecimento a todos os participantes e parabéns ao 
Diogo Correia e votos de sucesso na sua participação na prova 
final.

EMBAIXADORES DO AMOR 

Comemorou-se , com a iniciativa “Embaixadores do Amor” o dia 
de S. Valentim. Os alunos entregaram flores e mensagens        
amorosas no Centro de Recursos que, por sua vez , as dis-
tribuiu no dia 14 de fevereiro aos respetivos destinatários. 
Esta atividade, que teve uma grande adesão, promoveu o roman-
tismo, a surpresa e valores de amor e amizade. 

EXPOSIÇÃO DE DESENHO

Tal como foi notíciado anteriormente, foi montada uma exposição 
de desenhos dos alunos do 1º ano do Curso Profissional de Téc-
nico de Design (turma 356). 
Os trabalhos expostos retratam objetos simples do nosso dia-
a-dia e revelam as capacidades dos alunos para o desenho. 
Esta ação foi desenvolvida no âmbito da disciplina de Desenho da 
Comunicação, no módulo de Materiais e Técnicas de Represen-
tação. 
A exposição encontra-se junto ao Centro de Recursos onde pode 
ser apreciada.

CONCURSO DE MÁSCARAS DE VENEZA

Máscaras de Veneza foi o desafio lançado a todos os alunos, no Carnaval,pelo Centro de Recursos 
Ferreira Cardoso com o objectivo de elaborarem uma máscara que tivesse algumas caraterísticas das 
tradicionais máscaras de Veneza.
A conjugação do bom gosto e do conhecimento artístico resultaram num conjunto de trabalhos 
criativos e que agora estão expostos junto do Centro de Recursos.
A vencedora foi a aluna Ruth Esteves da turma 303 do Curso Profissional de Técnico de Animação 
2D e 3D, cuja máscara está em destaque na imagem. Parabéns à vencedora! 

Destaque

PROJETO ELECTROCLÍNICA CONSOLIDA 
CONHECIMENTOS

O projeto educativo, Eletroclínica, criado há cerca de um ano e  
impulsionado pelo professor João Santos e pelos alunos das tur-
mas 298 e 299 dos 3ºs anos do Curso Profissional Profissional 
Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos,  tem desde 
o inicio contribuido para a reparação de equipamento informático.
Este projeto,que tem como principal objetivo a consolidação 
dos  conhecimentos e competências adquiridos pelos alunos 
durante o processo de ensino - aprendizagem, foi alargado ao 
arranjo de pequenos eletrodomésticos.

Vai acontecer no próximo mês

• Exposição “Mulheres que marcaram a 
História”

• Torneio de futebol e ping - pong
• Concurso “Ovos da Páscoa”
• Gincana Ecológica
• Worshop “CV e carta de apresentação”
• Semana Musicada

A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL AJUDA OS SEM-ABRIGO

A Câmara Municipal da Amadora lançou uma vez mais a Campanha de Educação Ambiental. 
Os professores da disciplina de Física e Química, nomeadamente a professora Isabel Domingues 
e alguns alunos da turma 330 do Curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos 
Informáticos, responderam positivamente a este desafio trazendo para a escola um “oleão”.  
A participação nesta iniciativa está relacionada com o Concurso “Óleos Alimentares Usados 
no Oleão-Combate à Poluição” e tem como principal objetivo a recolha de Óleo Alimentar 
usado, para posterior tratamento e reaproveitamento.
Os óleos recolhidos são doados à AMI que, com os valores obtidos, adquire cobertores, roupa e 
outros bens de primeira necessidade, para ajudar os sem-abrigo.

PROJETO EMPRESA PROMOVE EMPREENDEDORISMO

O projeto Empresa, que pretende desenvolver o gosto pelo 
empreendedorismo, está a desenvolver diversas atividades, 
tal como foi referido no Notícias de janeiro. 
Algumas empresas deste projeto já têm em curso várias solici-
tações e trabalhos.
Aguardamos com expetativa a evolução deste projeto pois consi-
deramos que o empreendedorismo pode ser a chave para o su-
cesso profissional dos nossos alunos , no futuro.
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