
Destaque

1.º LUGAR NO CONCURSO CHEMRUS

Decorreu até final do mês de abril a 2.ª edição do concurso Chem-
Rus, promovido pelo Grupo de Químicos Jovens da Sociedade 
Portuguesa de Química.
A escola participou com o vídeo “A eletrolise da água” realizado 
pelos alunos Jaqueline D´Apresentação (turma 330 de TGEI), 
Iven Oliveira (turma 302 do curso de Técnico de Energias 
Renováveis) e André Justino (turma 303 do curso de Técni-
co de Animação 2D/3D), sob orientação da professora Isabel 
Domingues. 
Os resultados, conhecidos a 9 de maio, revelaram-se sur-
preendentes uma vez que a nossa escola ficou em 1º lugar.
Parabéns a todos os que contribuíram para atingir este lugar de 
destaque.
O vídeo pode ser visto em http://youtu.be/m715wnrk870.

1.º LUGAR NO CONCURSO DE DANÇA

A Associação de Solidariedade Social do Alto da Cova da Moura 
promoveu, pelo 2.º ano consecutivo, um concurso intercultural de 
danças.
Assim, no dia 25 de maio, sábado, o grupo de dança Music4All, 
em representação da escola, conquistou o 1.º lugar. Mais uma 
vez, o nome da escola fez furor neste tipo de iniciativas.
Os alunos participantes foram: Érica Semedo (t.357), Jonathan 
Gomes (t.356), Eduardo Ferrage (t.260a), Mamadu Baldé (t.361), 
Sofia Silva (t.356), Edilson Andrade (t.303), Ivanlino Santana 
(t.330), Fernando Francisco (t.358), Liliana Silva (t.300), Diego 
Melo (t.358), Elisângela Brito (t.360), Helena Cassandra (t.330).

Vai acontecer no próximo mês

•	 Rastreio de higiene oral
•	 Wokshop sobre Compostagem
•	 Workshop	sobre	Fotografia
•	 Sessão de Terapia do Riso
•	 Dia de Camões e de Portugal
•	 Workshop sobre Procura Ativa de Emprego

FEIRA DO LIVRO

De 7 a 10 de maio, junto ao Centro de Recursos, e como vem 
sendo hábito, realizou-se na nossa escola mais uma feira do livro.
Numa altura em que se assinala o Dia do Livro e o Dia da Liber-
dade e, mais recentemente, o Dia do Autor Português, considerá-
mos fundamental e necessário realizar a Feira do Livro“ por forma 
a incutir hábitos de leitura nos nossos jovens e também realçar a 
importância da leitura na vida académica e profissional de cada 
um de nós.

RECOLHA DE MEDULA ÓSSEA 

O Instituto Português do Sangue respondeu ao nosso pedido e 
no dia 26 de abril deslocou-se à nossa escola com uma unidade 
móvel de recolha de sangue e medula óssea. 
A adesão quer de professores quer de alunos foi bastante signifi-
cativa, demonstrando a preocupação de toda a comunidade esco-
lar para esta causa. 
No final, ficou o repto para uma outra iniciativa no próximo ano 
letivo.

OPEN DAY

No dia 2 de maio, abriram-se as portas à comunidade local, pelo 
segundo ano consecutivo, com o propósito de dar a conhecer os 
cursos e as atividades desenvolvidas na nossa escola. 
Esta iniciativa contou com a colaboração de docentes e embaixa-
dores que promoveram, como não poderia deixar de ser, o bom 
nome da nossa escola.
Muito obrigado a todos.

CPCJ - AMADORA VEM À ESCOLA

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) da Ama-
dora, veio à nossa escola no dia 10 de maio. Duas das suas técni-
cas, realizaram uma palestra de sensibilização sobre “Maus tratos 
físicos e psicológicos a crianças e jovens”, no auditório Brazão 
Farinha.
Esta iniciativa teve como propósito fazer o balanço das atividades 
realizadas na escola, no âmbito do mês dedicado à prevenção 
de maus tratos a crianças e jovens e também alertar os nossos 
alunos para as formas de despistagem e de auxílio às vítimas. 
Outros assuntos tratados foram a violência no namoro e os abu-
sos sexuais.

VISITA DE ESTUDO AO PLANETÁRIO

Inserida na disciplina de Matemática Aplicada, a professora Fáti-
ma Santos, organizou com os alunos da turma 35091 do curso 
Práticas de Ação Educativa, no dia 16 de maio, uma visita de es-
tudo ao Planetário Calouste Gulbenkian – Centro de Ciência Viva.
Nesta visita foram tratados temas como o movimento de rotação 
da terra, os conceitos de latitude e longitude, o sistema solar e 
também questões ambientais que enfrentamos no planeta Terra 
atualmente.

PALESTRA “SABER COM NORMAS”

Realizou-se no dia 8 de maio a palestra “Saber com Normas” mi-
nistrada por Maria João Graça.
E que decorreu no âmbito do Projeto Juventude-Saber com Nor-
mas, do Instituto Português da Qualidade, Direção Geral de Edu-
cação e Agência Nacional para a Qualificação das Escolas Profis-
sionais e inserido no Concurso “SABER com NORMAS”.
Esta iniciativa pretendeu elucidar os alunos para a normalização e 
padronização de comportamentos a adotar na escola e na socie-
dade de modo a facilitar uma sã e correta vivência e convivência 
em sociedade.

VISITA DE ESTUDO MUSEU DA ELETRICIDADE

No âmbito da disciplina de Física e Química e de acordo com o 
plano de atividades da disciplina, realizou-se uma visita de estudo 
ao Museu da Eletricidade e que foi organizada pela professora 
Isabel Domingues. 
A finalidade foi promover o gosto pelas Ciências Físico – Químicas 
e observar e participar em aplicações práticas interativas num lo-
cal especificamente concebido para o efeito. 
Participaram nesta visita os alunos das turmas 329, 330, do curso 
Técnico de Gestão de Equipamentos Informático (TGEI), 331 do 
curso de Técnico de Eletrónica Automação e Comando (TEAC), 
333 do curso de Técnico Eletrónica e Telecomunicações (TET) e 
357 do curso de Técnico de Multimédia (TM).
A visita decorreu de acordo com o esperado e os alunos aproveita-
ram ao máximo o tempo disponível.
Os alunos das turmas 358, de TGEI, e 359 de TEAC, também 
realizaram a mesma visita de estudo, no âmbito da disciplina de 
Eletrónica Fundamental, organizada pela professora Ana Capu-
cho.

MÊS DE PREVENÇÃO DE MAUS TRATOS A
CRIANÇAS E JOVENS

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) da Ama-
dora, escolheu o mês de abril para assinalar a importância da pre-
venção de maus tratos a crianças e jovens. 
Os alunos da turma 35091, do curso de Práticas de Ação Edu-
cativa, decidiram reescrever a história do “Laço Azul”, iniciativa 
que deu nome a esta causa. Ainda neste âmbito, os alunos prepa-
raram laços azuis para entregar a cada elemento da comunidade 
escolar, como forma de dar a conhecer a história.
Por fim, foram ainda distribuídos na entrada do supermercado Pin-
go Doce, da Venda Nova, marcadores de páginas de livros com os 
direitos das crianças. 
Esta ação contribuiu para alertar a população local para a im-
portância da denúncia como forma de combate a este flagelo.
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