
QUADRO DE VALOR

Alunos e professores elegeram, por turma, um aluno que revelou, 
ao longo do 2.º período, esforço na superação de dificuldades 
de natureza física, económica ou social, espírito de entreajuda 
relevante e continuado, iniciativa na participação em atividades 
da escola, extracurriculares e de solidariedade, comportamento 
exemplar de assiduidade e pontualidade e evolução positiva no 
aproveitamento escolar. 
Estes alunos, selecionados por turma,  integram o Quadro de 
Valor da escola.

QUADRO DE MÉRITO

João Fonseca - do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico de 
Proteção Civil, turma 338, foi nomeado o Aluno do Trimestre - 
para o Quadro de Mérito. 
Para além de apresentar média, por disciplina, igual ou superior a 
15 valores e de não ter módulos em atraso, revelou um bom com-
portamento e uma atitude exemplar quer com os professores, quer 
com os seus colegas.

VISITA À UMA ETAR

No dia 26 de abril, os alunos da turma 370 do 
Curso Profissional de Técnico de Higiene e 
Segurança do Trabalho e Ambiente visitaram 
a Estação de Tratamento de Águas Residuais 
(ETAR) de Chelas. 
Esta visita de estudo permitiu dar a conhecer 
os processos e as operações de tratamento 
das águas residuais, os sistemas de segurança 
implementados, os métodos de tratamento dos 
efluentes gasosos e das lamas resultantes do 
tratamento e a sua importância na preservação 
do ambiente.

VISITA AO BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME

Nos dias 21 e 22 de maio, as turmas 366 e 368 do 1.º ano e 339 e 
341 do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico de Comunicação 
- Marketing, Relações Públicas e Publicidade visitaram a sede do 
Banco Alimentar Contra a Fome, em Alcântara, Lisboa.
A visita, organizada no âmbito da disciplina de Marketing, deu a        
conhecer aos alunos aquela organização com fins sociais e o modo 
como o Marketing Social é aplicado naquela organização. 
A ocasião da visita foi muito oportuna, uma vez que, nos dias 1 e 2 de 
junho, o Banco Alimentar vai fazer uma grande campanha de recolha 
de alimentos, o que implica um trabalho acrescido nos armazéns de 
Alcântara. 
Foram vários os alunos que ficaram sensibilizados e que manifesta-
ram a intenção de participar como voluntários naquela campanha.

PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO “SABER PORQUÊ”

À 6.ª pergunta do concurso “Onde está a capicua de Haydn?“ do mês 
de março, e com o vídeo-resposta dos alunos do 3.º ano do Curso 
Profissional de Técnico de Construção Civil, turma 310, mais uma 
vez foram selecionados para a segunda fase e para a grande final do 
concurso “Saber Porquê”. 
Em abril, os alunos, juntamente com o professor Rui Januário, respon-
deram à pergunta “É mais fácil ouvir o sol, ou peixes a falar?” 
Este vídeo, que ainda está em fase de apuramento, pode ser visuali-
zado em: http://www.youtube.com/watch?v=rFjLV5sarTY 
Parabéns a todos os participantes!

VISITA DE ESTUDO AO MUSEU DAS COMUNICAÇÕES

Os alunos das turmas 366 e 368, do Curso Profissional de                    
Técnico de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publi-
cidade, fizeram uma visita de estudo ao Museu das Comunicações, 
Fundação Portuguesa das Comunicações, no dia 3 de maio. Visita-
ram a exposição “A Casa do Futuro”, onde puderam experimentar e 
vivenciar uma casa adaptada tecnologicamente a um futuro próximo e 
reconhecer os principais modelos explicativos do processo da comu-
nicação.
A visita, realizada no âmbito da disciplina de Comunicação Publicitária 
Criativa, proporcionou a consolidação de diversos conceitos, carac-
terizados na evolução modular da Casa do Futuro.

VISITA DE ESTUDO AO PAVILHÃO DO CONHECIMENTO

No âmbito da disciplina de Física e Química, realizou-se no dia 16 
de maio a visita de estudo ao Pavilhão do Conhecimento, Ciência 
Viva, com os alunos do 1.º ano dos Cursos Profissionais de Técnico 
de Construção Civil (turma 364), Proteção Civil (turma 365) Energias 
Renováveis (turma 367) e Higiene e Segurança no Trabalho e Ambi-
ente (turma 370). 
A visita de estudo pretendia promover o gosto pelas Ciências Físico 
– Químicas, observar e participar em aplicações práticas interativas, 
num local especificamente concebido para o efeito. Considerando a 
adesão e o entusiasmo que os alunos revelaram perante as situações 
e atividades práticas que lhes foram proporcionadas durante esta visi-
ta, julgamos terem sido alcançados os objetivos que nos propusemos.

ASSOCIAÇÃO DE MÉDICOS DENTISTAS
 

Dias 9 e 13 de maio, recebemos a Associação 
de Médicos Dentistas Solidários Portu-
gueses, que vieram dar a conhecer o projeto 
solidário, a todos os alunos da escola.
A apresentação de “Um Futuro Sem Cancro 
Oral“ informou e sensibilizou os jovens para a 
questão do cancro oral. Todas as turmas da es-
cola assistiram a uma breve apresentação so-
bre aquele tema de modo a promover a saúde 
e o bem-estar de todos.

VISITA DE ESTUDO À QUINTA 
PEDAGÓGICA

Integrada na disciplina de Técnicas Pedagógi-
cas de Intervenção Educativa, no módulo de 
Espaços Socio Educativos, os alunos da turma 
362, do Curso Profissional de Técnico de 
Apoio à Infância fizeram uma visita de estudo 
à Quinta Pedagógica dos Olivais, no dia 22 de 
maio.
Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer 
aquele espaço socioeducativo de qualidade, 
observar e analisar a sua organização, os re-
cursos existentes e as várias atividades que ali 
se desenvolvem. 
No futuro, estes jovens poderão exercer a sua 
profissão neste tipo de instituições, pelo que é 
essencial que compreendam a especificidade 
do trabalho realizado nestes espaços.

DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO E 
SEGURANÇA NO TRABALHO

No dia 29 de abril, com a presença dos alunos 
das turmas 337, 343 e 370 dos Cursos Profis-
sionais de Técnico de Higiene e Segurança 
no Trabalho e Ambiente, e 338 e 365 de Téc-
nico de Proteção Civil, realizou-se uma Aula 
Aberta com a colaboração das engenheiras An-
dreia Afonso e Sara Cavaco, da área de Pre-
venção e Ambiente da U.N. TAP Serviços. 
Após as suas apresentações, foi visualizado 
um filme sobre o tema, realizado pelos alunos 
da turma 370. Esteve também presente a aluna 
Lúcia Rodrigues, da turma 271, que contou a 
sua experiência de estágio, realizado no ano 
letivo anterior e que apresentou a sua Prova de       
Aptidão Profissional (PAP).

SEGUREX & TEKTÓNICA

Nos dias 8, 9 e 10 de maio, os alunos do 1.º e 
2.º ano dos Cursos Profissionais de Técnico 
de Proteção Civil, Energias Renováveis, Hi-
giene e Segurança do Trabalho e Ambiente, 
e de Construção Civil estiveram presentes no 
Salão Internacional de Proteção e Segurança – 
SEGUREX e Salão Internacional de Construção 
e Obras Públicas – Tektónica.

DIA MUNDIAL DA DANÇA

Os alunos das turmas 334, do Curso Profis-
sional de Técnico de Apoio à Infância, e 363, 
do Curso Profissional de Animador Socio-
cultural, apresentaram duas coreografias da 
autoria da professora Bruna Félix, de modo a 
comemorar-se o Dia Mundial da Dança.
A primeira atuação, com os alunos da turma 
334, decorreu no 1.º intervalo das aulas da 
manhã em que foi apresentada uma coreografia 
de fusão de dança urbana com rumba.
A segunda atuação, com os alunos da turma 
363, aconteceu no 2.º intervalo da manhã em 
que apresentaram uma coreografia de dança 
contemporânea.
Os vídeos de ambas as atuações podem ser 
visualizados na página do facebook da escola.

PRÉMIO ESTATÍSTICO JÚNIOR 2013

Um grupo de alunos da turma 310, do Curso 
Profissional de Técnico de Construção Civil, 
participou no Prémio Estatístico Júnior 2013, da 
responsabilidade da Sociedade Portuguesa de 
Estatística, com um estudo estatístico realizado 
na nossa escola subordinado ao tema “Ensino 
Profissional e o Futuro”. 
O aluno Pedro Almeida, da turma 366, do Curso 
Profissional de Técnico de Comunicação - 
Marketing, Relações Públicas e Publicidade, 
criou um cartaz em formato A2 que acompa-
nhou o trabalho escrito e que vai ser avaliado 
por um júri. 
Em breve saberemos o resultado.

VISITA DE ESTUDO À REFINARIA DE SINES

 
Os alunos do 2º ano do Curso Profissional de 
Técnico de Proteção Civil, turma 338, realiza-
ram, no dia 16 de maio, uma visita de estudo à 
Refinaria de Sines.
O objetivo da visita foi conhecer as instalações 
e os processos de destilação de petróleo bruto, 
os riscos associados e as condições de segu-
rança e organização de emergência estabeleci-
dos.

VISITA AO INSTITUTO PORTUGUÊS DO 
MAR E DA ATMOSFERA

 
Os alunos do 2.º ano do Curso Profissional de 
Técnico de Proteção Civil, turma 338, visita-
ram o Instituto Português do Mar e da Atmosfera 
o que lhes permitiu conhecer dois espaços dis-
tintos: a sala de briefing e o acervo documental. 
No primeiro espaço assistiram a três apresen-
tações relacionadas com métodos de previsão, 
observação à superfície e em altitude e clima-
tologia.
No segundo, conheceram uma parte significa-
tiva da sua história, com especial destaque para 
os instrumentos de medição que apoiavam, no 
passado, as várias atividades relacionadas com 
a meteorologia e a climatologia. 

Destaque

• Escola Aberta

• Mini Conferência Gustave Eiffel

Vai acontecer no próximo mês
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