
AÇÃO DE FORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS EM ALTURA

No âmbito do Curso Profissional de Técnico de Higiene e Segu-
rança do Trabalho e Ambiente, os alunos do 3º ano, turmas 311 e 
315, visitaram a empresa Jorge Lozano – Trabalhos em Altura, For-
mação e Serviços, Unipessoal Lda., no dia 17 de janeiro. Esta visita 
teve o intuito de realizar uma ação de formação teórica e prática sobre 
trabalhos em altura. Os alunos puderam alargar os seus conhecimen-
tos, através do contacto com técnicos especializados e com uma com-
ponente muito prática.

VISITA DE ESTUDO À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Nos dias 21 e 22 de janeiro realizou-se uma visita de estudo à Estação 
de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (VALORSUL), situada 
em São João da Talha, Loures. Nesta visita participaram os alunos do 
2.º ano do Curso Profissional de Técnico de Energias Renováveis, 
turma 340, e do 3.º ano do Curso Profissional de Técnico de Hi-
giene e Segurança do Trabalho e Ambiente, turma 311. Estes alu-
nos tiveram oportunidade de conhecer as instalações e de enriquecer 
os seus conhecimentos nesta área. 

VISITA DE ESTUDO ESTAÇÃO DE 
TRIAGEM E ECOCENTRO DO LUMIAR

Nos dias 16 e 28 de janeiro, os alunos do 1.º 
ano do Curso Profissional de Técnico de 
Proteção Civil, turma 365, e do Curso Profi-
ssional de Técnico de Higiene e Segurança 
do Trabalho e Ambiente, turma 370, visitaram 
a Estação de Triagem e Ecocentro do Lumiar. 
Para além da visita guiada às instalações, os 
alunos beneficiaram da formação dada por téc-
nicos qualificados da VALORSUL. 

VISITA DE ESTUDO AO SERVIÇO MUNICI-
PAL DE PROTEÇÃO CIVIL DE MAFRA

Os alunos do 3.º ano do Curso Profissional de 
Técnico de Proteção Civil, turma 312, realiza-
ram uma visita de estudo ao Serviço Municipal 
de Proteção Civil de Mafra. A visita, realizada 
no âmbito operacional do Serviço, permitiu co-
nhecer as instalações e os recursos materiais de 
intervenção. Para além disso, os alunos tiveram 
oportunidade de realizar duas atividades práti-
cas de extinção de incêndio e imobilização de 
uma vítima. 

VISITA AO CENTRO DE TRATAMENTO E 
VALORIZAÇÃO ORGÂNICA

No dia 15 de janeiro, os alunos do 3.º ano do 
Curso Profissional de Técnico de Higiene e 
Segurança do Trabalho e Ambiente, turmas 
311 e 315, visitaram as instalações da Estação 
de Tratamento e Valorização Orgânica, na Ama-
dora. Os alunos assistiram a uma palestra acer-
ca dos procedimentos de valorização orgânica 
de resíduos e fizeram uma visita guiada às        
instalações VALORSUL.

Destaque

PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO “SABER PORQUÊ”

O video realizado pelos alunos do 3.º ano do Curso Profissio-
nal de Técnico de Construção Civil, turma 310, para o concurso 
“Saber Porquê” do programa O Mundo na Escola da responsabili-
dade do Ministério da Educação e Cultura, encontrava-se entre os 
quatro mais vistos no youtube, no mês de dezembro. Os alunos da 
turma voltaram a participar no concurso respondendo à questão 
do mês de novembro, “Quanto mede uma espada de jedi?”e foram 
novamente selecionados. Desde já damos os parabéns aos nos-
sos alunos pelo seu desempenho e dedicação e aguardamos uma 
boa classificação!
O vídeo da questão do mês de novembro pode ser visualizado 
em: http://www.youtube.com/watch?v=YEhUfAO517o&feature=yo
utu.be  

Vai acontecer no próximo mês
• Desfile de Carnaval
• Comemoração do dia de S. Valentim 
• Comemoração do Dia Mundial da Língua Materna
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