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Destaque

CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE

VISITA DE ESTUDO À CASA FERNANDO PESSOA

Fatumata Jálo, Cátia Coelho e Marta Campos, alunas da turma 290,
do Curso Profissional de Técnico de Gestão, coordenadas pelo
professor de Educação Física Flipe Lucas, implementaram uma Campanha de Solidariedade através da recolha de roupa a nível de toda a
escola. A finalidade é ajudar as famílias mais carenciadas da nossa
comunidade. Esta campanha, divulgada pelas alunas entre os dias 7
e 10 de janeiro , decorrerá ao longo de todo o ano letivo de forma a
apoiar as famílias e tentar colmatar algumas das suas necessidades.

Nos dias 7, 9 e 11 de janeiro realizaram-se visitas de estudo à Casa
Fernando Pessoa, em Lisboa, no âmbito da disciplina de Português.
Esta atividade escolar teve como objetivo principal dar a conhecer as
várias obras , o percurso de vida e a próprio espaço dedicado a esta
grande figura da nossa literatura. Nesta visita de estudo, as turmas 289
e 290 do Curso Profissional Técnico de Gestão, 294 e 295 do Curso
Profissional de Técnico de Comunicação – Marketing, Publicidade
e Relações Públicas, e 292 do Curso Profissional de Técnico de
Gestão e Programação de Sistemas Informáticos foram acompanhadas pelas professoras Constança Sequeira, Isabel Arrobas e Vera Brito.

QUESTÕES AMBIENTAIS

CAMPANHA O PILHÃO VAI À ESCOLA

No âmbito da Àrea de Integração, realizaram-se
Palestras sobre as seguintes questões ambientais: Poluição, Energias Renováveis, Desenvolvimento Sustentável e Reciclagem. Esta atividade
teve como finalidade sensibilizar a comunidade
escolar para esta temática, procurando estratégias para melhorar o meio ambiente. Os alunos
realizaram também jogos temáticos alusivos aos
temas apresentados. Participaram as turmas 321
e 322 do Curso Profissional de Técnico de
Gestão e Programação de Sistemas Informáticos e ainda as turmas 323 e 324 do Curso
Profissional de Técnico de Comunicação –
Marketing Relações Públicas e Publicidade.

A nossa escola aderiu à campanha “O Pilhão vai à
Escola”! Esta campanha, um desafio lançado pela
Ecopilhas, teve a finalidade de alertar a comunidade escolar para a necessidade de recolher seletivamente pilhas e baterias usadas, incentivando os
jovens a adotar as melhores práticas ambientais.
A escola apela à participação desafiando todos a trazerem as pilhas e baterias usadas e a colocá-las no Pilhão da nossa escola. Juntos estaremos a proteger o ambiente!

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS SOBRE O
FUTURO DA PUBLICIDADE DA COCA-COLA
Realizou-se , no âmbito da disciplina de Comunicação Publicitária e
Criatividade, uma exposição de trabalhos, subordinada ao tema O
Futuro da Publicidade da Coca-Cola. A exposição foi levada a cabo
pelas turmas do 3.º ano, do Curso Profissional de Técnico de Comunicação – Marketing, Publicidade e Relações Públicas.
A ideia surgiu após a visita que os alunos realizaram à Fábrica da Felicidade Coca Cola, em Palmela. Dentro desta temática destacou-se
o trabalho executado pelas alunas Carla Menezes, Caroline Martins,
Filipa Morais e Soraia Carrega, da turma 295. O projeto apresentado
consistia numa cabine telefónica, colocada no centro de Lisboa, que
emitia a mensagem “Tenha um Bom Dia e Seja Feliz”, disponibilizando, ao mesmo tempo, uma lata de Coca-Cola, sempre que o telefone
tocasse.
Parábens a todos os participantes.

VISITA DE ESTUDO AO MUSEU
DA ELETRICIDADE
Nesta visita de estudo ao Museu da Eletricidade,
realizada no âmbito da disciplina de Matemática, os alunos puderam observar todo o processo de produção e transporte de energia elétrica , bem como tomar contato com protótipos
de produção de energia elétrica, utilizando fontes
de energia não poluentes. Os alunos puderam
ver e realizar experiências, tomando consciência da poupança que se deve realizar diariamente, sempre que se utiliza a energia elétrica.
Os alunos foram acompanhados pelos professores
Celeste Barata, Vera Brito e Manuel Simão. A visita
foi muito proveitosa e o convívio muito agradável.
A Câmara Municipal da Amadora apoiou a escola
disponibilizando o autocarro para a deslocação.

Vai acontecer no próximo mês
•
•
•
•

Provas de Aptidão Profissional do Curso Profissional
de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas
Informáticos.
Comemoração do Dia de S.Valentim
Concurso de Máscaras
Ações de Merchandising.
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