
DIA DA MATEMÁTICA - “MENTE NUMÉRICA”

No dia 12 de junho, a turma 355, do Curso Profissional de Técnico 
de Gestão, organizou o “ Mente Numérica”, um programa composto por 
um conjunto de atividades relacionadas com a Matemática, sob orien-
tação da professora Celeste Barata.
Nesse evento realizaram-se vários jogos e desafios, bem como a ex-
posição dos trabalhos elaborados pelas turmas do 1º ano na disciplina 
de Matemática, nos Módulos de Geometria e Estatística.
A comunidade escolar, contou, assim, com os Jogos Matemáticos, o 
Peddypaper Numérico, o jogo da farinha, o jogo dos balões, exercícios 
de equações, entre outros. Participaram 19 equipas, formadas pelos 
alunos das diversas turmas da escola.
Depois de terminado o Peddypaper Numérico, apurou-se a equipa 
vencedora, composta por Darill Lobo, João Antunes e Raimundo Fer-
nandes, alunos da turma 319, do Curso Profissional de Técnico de 
Gestão.  
O evento decorreu com muita animação e com a participação de toda 
a comunidade escolar, tendo sido respeitadas todas as regras estabe-
lecidas.

WORKSHOP DE FOTOGRAFIA

No passado dia 19 de junho, realizou-se um Workshop de Fotografia 
com o modelo, ator e fotógrafo Alexandre Silva, que permitiu aos 
alunos adquirirem uma nova visão acerca do mundo da fotografia. 
Os alunos tiveram oportunidade de conhecer os produtos da Olym-
pus, empresa que dinamizou o workshop, e aperfeiçoar as suas 
técnicas fotográficas e de imagem digital. Foi também promovido o 
Passatempo fotográfico “Enjoy Life” que habilita os alunos a ganhar 
prémios ao retratar o seu verão.
Os participantes adoraram a sessão, não só pela simpatia dos for-
madores, mas principalmente porque lhes permitiu adquirirem novas 
competências artísticas.

PROJETO VIVER SAUDÁVEL – AULAS DE GINÁSTICA PARA 
FUNCIONÁRIOS, DOCENTES E NÃO DOCENTES

A atividade “Projeto viver Saudável” decorre todas as quartas feiras das 
19h às 20h no campo de futebol da escola, sob orientação do professor 
Tiago Oliveira. Pretende-se promover a interação e o bem-estar de fun-
cionários, docentes e não docentes, visando melhorar a sua condição 
física e diminuir os impactos negativos na saúde. 
É um momento de diversão e relaxamento, onde se aprende a ter um 
controle respiratório adequado e aliviar as tensões diárias. 
Agradecemos ao professor Tiago Oliveira pelo tempo disponibilizado!

VISITA DE ESTUDO POR LISBOA

No dia 15 de junho, as turmas 351, 352 e 355, do Curso Profis-
sional de Técnico de Gestão e do Curso Profissional de Técnico 
de Programação de Sistemas Informáticos e Técnico de Gestão, 
realizaram uma visita de estudo a Belém organizada no âmbito do 
módulo 1.2 da disciplina de Integração - Pessoa, Cultura e Identi-
dade Regional. 
Foram visitados, da parte da manhã a Torre de Belém e o Mosteiro 
dos Jerónimos e, simultaneamente, foram apresentados trabalhos 
em diferentes locais dessa zona. 
Os alunos puderam observar alguns dos mais emblemáticos locais 
referentes à história de Portugal e conhecer a história de cada um. 
Na parte da tarde deslocaram-se até à zona da Baixa de Lisboa, 
onde realizaram um Peddy Paper, que consistia na pesquisa de lo-
cais históricos e particularidades da zona, o que permitiu aos alunos 
adquirir conhecimentos e percecionar monumentos que não conhe-
ciam. 

VISITA DE ESTUDO AO BANCO ALIMENTAR 
CONTRA A FOME

No dia 20 de maio, as turmas 323 e 324 do 2º ano do Curso Profis-
sional de Técnico de Comunicação - Marketing, Relações Públicas 
e Publicidade, visitaram a sede do Banco Alimentar Contra a Fome, 
em Alcântara. 
A visita, organizada no âmbito da disciplina de Marketing, teve como 
objetivo dar a conhecer aos alunos uma organização com fins sociais e 
demonstrar a forma como o Marketing Social é aplicado na organização.
Na visita foram salientados alguns aspetos de Marketing ao nível do 
sortido de produtos, ao nível da distribuição e ao nível da comunicação.
A ocasião da visita foi especialmente oportuna por ter ocorrido duas se-
manas antes da grande campanha de recolha de alimentos, organizada 
nos dias 1 e 2 de junho pelo Banco Alimentar.
Acompanharam a visita os professores Miguel Figueiredo, Nélson 
Marujo e Helena Almeida.

Destaque

VISITA DE ESTUDO AO BADOCA SAFARI PARK

A visita de estudo ao Badoca Safari Park consistiu na realização 
de um Safari pelo parque, onde se encontram várias espécies 
animais, muitas delas em vias de extinção e até mesmo extintas 
em habitat natural. O trajeto realizou-se em atrelados puxados por 
tratores, com um guia (o condutor) que, à medida que avançava, 
explicava algumas das características das espécies que ali habita-
vam e algumas curiosidades. Os alunos demonstraram bastante 
interesse na informação que lhes era facultada, aproveitando para 
tirar algumas fotografias e filmar.
Findo o Safari, fez-se uma pausa para o almoço, momento esse 
que os alunos reservaram também para explorar o parque, onde 
se encontram outras espécies animais, algumas com as quais foi 
possível interagir, tais como os lémures e os lamas. Houve tam-
bém a possibilidade de os alunos desfrutarem de passeios ao ar 
livre, com passagem por diversos locais com diferentes espécies 
animais, tais como as ilhas dos macacos e os espaços confinados 
às aves.
Por último, realizou-se a atividade “Rafting”, na qual os alunos pu-
deram deslizar sobre um rio artificial a grande velocidade.
Tratou-se de um momento fundamental para uma maior aproxi-
mação entre alunos e professores, resultando igualmente num im-
portante contributo para a motivação dos alunos no que respeita à 
frequência da escola.
Participaram nesta visita as turmas de 1º e 2º ano do Curso Profis-
sional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas In-
formáticos, do Curso Profissional de Técnico de Gestão, do 
Curso Profissional de Técnico de Comunicação – Marketing 
Relações Públicas e Publicidade e ainda a turma de Práticas 
Técnico-Comerciais, acompanhados pelo Professores Ricardo 
Coelho, Paulo Ernesto, Tiago Oliveira, Miguel Figueiredo, Mari-
anela Figueiredo, Suzi Rasteiro, Helena Almeida, Sandra Rodri-
gues, Constança Sequeira, Guilherme Simão, Maria Celeste Bara-
ta, José Brandão e a técnica do Centro de Recursos, Favelina 
Santos.

• «O Lado Lúdico do Conhecimento» Ativi-
dades ocupacionais abertas ao público.

• Apresentação das Provas de Aptidão Profis-
sional

• Apresentação dos Projetos Tecnológicos
• Entrega de Diplomas aos alunos que partic-

iparam nas atividades no âmbito da matemáti-
ca.

• Feira de artesanato.

Vai acontecer no próximo mês
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