
VISITA DE ESTUDO À SINTIMEX

No âmbito do Curso Profissional de Técnico 
de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambi-
ente, os alunos das turmas 311 e 315 do Curso 
Profissional de Técnico de Segurança e Hi-
giene do Trabalho e Ambiente visitaram, no 
dia 20 de fevereiro, a empresa Sintimex. 
Os alunos realizaram uma ação de formação 
teórica e prática sobre equipamentos de Pro-
teção no Trabalho.

COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DA 
LÍNGUA MATERNA

Dia 21 comemorou-se o Dia Nacional da Lín-
gua Materna dando destaque à linguagem ges-
tual. Realizou-se um vídeo e foram distribui-
dos cartazes num espaço da escola, em que 
constavam o alfabeto e os números.
Diogo Paz foi um elemento que muito se desta-
cou na dinamização deste dia. 
O vídeo pode ser visualizado em: http://www.
facebook.com/photo.php?v=30716549940952
6&set=vb.200614416731302&type=2&theater

VISITA DE ESTUDO AO SERVIÇO DE SE-
GURANÇA E AMBIENTE

Os alunos das turmas 337 e 343 do Curso 
Profissional  de Técnico de Higiene e Segu-
rança do Trabalho e Ambiente e da turma 365 
do Curso Profissional de Técnico de Pro-
teção Civil, visitaram o Serviço de Segurança 
e Ambiente do Centro Comercial Colombo - So-
nae Sierra, em Lisboa.
Os alunos fizeram uma visita ao centro, 
acompanhados de um funcionário que lhes 
explicou como funciona o sistema de segu-
rança instalado.
Poderam visitar ainda as instalações internas 
do centro onde lhes foram dadas mais infor-
mações acerca do serviço de segurança e am-
biente. 

PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO SABER 
PORQUÊ 

Os alunos do 3º ano do Curso Profissional 
de Técnico de Construção Civil, turma 310, 
voltaram a participar no concurso Saber Porquê 
do programa O Mundo na Escola. Desta vez, a 
questão era: “misturar as cores dá branco ou 
dá preto?“. Os alunos que participaram no 
concurso responderam à questão do mês 
de dezembro e voltaram a ser selecionados 
entre os quatro melhores. O vídeo da questão 
pode ser visualizado em: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=admY22xtE2c
Parabéns aos participantes!

FLASHMOB ALUSIVO AO CARNAVAL

Os alunos das turmas 313 e 314, do 3º ano do 
Curso Profissional de Técnico de Comu-
nicação - Marketing, Relações Públicas e 
Publicidade realizaram, no dia 7, um teaser. 
Os participantes surgiram com máscaras bran-
cas e vestidos de preto no pátio da escola du-
rante o intervalo. Os movimentos eram mínimos 
e o contacto verbal inexistente. O objetivo foi 
lançar um incentivo para que todos viessem 
mascarados no dia de festejo do Carnaval. 
No dia 8 realizou-se um flashmob com o mesmo 
vestuário, com o intuito de promover a sociali-
zação entre os alunos e o bom ambiente esco-
lar.

VISITA DE ESTUDO À MATUTANO - 
FÁBRICA PEPSICO 

Durante o mês de fevereiro foram realizadas di-
versas visitas de estudo à Matutano - Fábrica 
da Pepsico.
Dias 18 e 22 de fevereiro, foram os alunos das 
turmas 337 e 343 do Curso Profissional de 
Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho 
e Ambiente.
No dia 27, foi a vez dos alunos da turma 340 do  
Curso Profissional de Técnico de Energias 
Renováveis.
Os alunos puderam observar como funciona 
a fábrica e ainda trouxeram lembranças.

COMEMORAÇÃO DO DIA DE S. VALENTIM

Para a comemoração do Dia de S. Valentim 
elaborou-se uma “parede namoradeira“, no 
Centro de Recursos, onde toda a comuni-
dade escolar pôde colocar uma mensagem. 
Mensagens amorosas foram também colocadas 
numa caixa que se encontrava na entrada da 
escola. Durante o dia de S. Valentim foram en-
tregues as mensagens aos destinatários. Resta 
saber se o cupido atingiu alguns...

DISTRIBUIÇÃO DE MAÇÃS DURANTE O 
HASTEAR DA BANDEIRA ECO-ESCOLAS

No dia 21 de fevereiro toda a comunidade esco-
lar assistiu ao hastear da Bandeira do Progra-
ma Eco-Escolas referente ao ano 2011/2012. 
Após o hastear, foram distribuidas maçãs, 
como forma de incentivar a uma alimentação 
saudável. Posteriormente, todas as turmas 
da escola responderam a um questionário 
sobre o Ambiente, de modo a testar os co-
nhecimentos nesta temática e serem apura-
das as turmas mais Ecológicas.

VISITA DE ESTUDO AO RESERVATÓRIO 
DA PATRIARCAL - MUSEU DA ÁGUA

No dia 19 de fevereiro, os alunos da turma 370 
do Curso Profissional de Técnico de Higiene 
e Segurança do Trabalho e Ambiente visita-
ram o Reservatório da Patriarcal – Museu da 
Água, situado na Praça do Príncipe Real, em 
Lisboa.
O objetivo desta visita foi conhecer um troço 
do Aqueduto das Águas Livres e que incluiu a 
passagem por galerias subterrâneas da cidade 
que fazem parte integrante do antigo sistema 
de abastecimento de água à cidade de Lisboa.

Destaque

DESFILE DE CARNAVAL 

Dia 8 de fevereiro,realizou-se o desfile de carnaval no campo de 
futebol da escola. O professor Luís Freitas animou o desfile com as 
músicas apresentadas ao longo do concurso.
Houve alunos mascarados de mulher, mimo, smurfs, prisionei-
ros, abelhas, joaninhas, ginastas e agricultores, entre outros, 
cada um com o seu papel e desempenhando a personagem 
inerente ao seu disfarce. Funcionários, professores, alunos, 
todos se divertiram. 
Para classificar a melhor máscara constituiu-se um júri composto 
por quatro professoras: Ângela Califórnia, Alina Oliveira, Tânia 
Reis e Carla Garcia.
As três máscaras vencedoras foram selecionadas segundo os 
critérios de originalidade, diversão e atitude dos participantes.

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DE 
PROTEÇÃO CIVIL 

• Dia Internacional de Proteção Civil
• Feira de Educação, Formação e Orientação               

Educativa-Futurália  
• Dia Mundial da Árvore

Vai acontecer no próximo mês

fevereiro 2013
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