
CURSO PRIMEIROS SOCORROS

Nos dias 27 de fevereiro e 14 de março decorreram sessões de for-
mação em Primeiros Socorros, destinadas ao pessoal docente e não 
docente, que tiveram como objetivo transmitir noções elementares 
de uso do Suporte Básico de Vida. 
Fica aqui expresso o nosso agradecimento a todos os participantes, 
com destaque para a Enfermeira Diana Silva, que foi responsável pela 
dinamização da sessão.

JUNIOR ACHIEVEMENT - “BANCOS EM AÇÃO”

O programa “Bancos em Ação” ensina, aos alunos do ensino secundário, 
os princípios bancários e coloca-os perante os desafios da gestão de 
um Banco, inseridos num contexto competitivo. O programa também 
estimula os jovens a serem cidadãos e consumidores mais consci-
entes. 
Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Gestão, turma 319, 
assistiram a várias atividades práticas, em sala de aula, conduzidas 
pelo Dr. António Roliz, o que, por seu turno, permitiu também contactar 
com conteúdos de natureza financeira de uma forma lúdica e apresen-
tados por um profissional da área.

SESSÃO DE DIVULGAÇÃO SOBRE NORMALIZAÇÃO

No dia 5 de março, realizou-se uma ação de formação sobre Normali-
zação, destinada aos alunos das turmas 319 e 289 do Curso de Téc-
nico de Gestão.
Esta formação, ministrada pelo Instituto Português da Qualidade (IPQ), 
decorreu no âmbito do Projeto Juventude. Este projeto, que o IPQ tem 
vindo a desenvolver desde 2008, pretende sensibilizar os mais jovens 
para a atividade da Normalização, por forma a permitir o reconheci-
mento futuro da sua importância na economia e dos múltiplos im-
pactos na vida dos cidadãos. 
A sessão contou com o envolvimento e o entusiasmo dos alunos.

“CONSUMO SUSTENTÁVEL”

Os alunos dos Cursos Técnico de Comunicação-Marketing, 
Relações Públicas e Publicidade (turmas 323 e 294), Técnico 
de Gestão (turma 319) e Técnico de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos (turma 322) assistiram à palestra Consumo 
Sustentável, conduzida pela engenheira Cristina Marinho, da Câ-
mara Municipal da Amadora, (Eco-Espaço), que teve como objetivo 
principal incentivar à mudança de comportamento dos consumi-
dores, quer ao nível do consumo quer da produção de resíduos.
As implicações de ordem ambiental e económica remetem-nos para 
a necessidade de mudança de comportamentos quando decidimos 
a compra de um produto.

 IDA AO TEATRO TIVOLI: FILHOS DO CORAÇÃO – O ESPE-
TÁCULO

Nesta ida ao Teatro Tivoli, assistimos a um espetáculo musical solidário 
com as crianças do Gana e que tem por objetivo ajudar a resgatar as 
crianças escravizadas naquele país.
O grupo de teatro infantil Animarte juntou-se à associação Filhos do 
Coração para tentar recuperar os sorrisos e a infância das crianças 
vítimas do seu país. Com muita música, coreografias e um elenco es-
pecial, Filhos do Coração - O Espetáculo ficou na memória de cada um.
Assistiram ao espetáculo os alunos dos Cursos de Técnico de Gestão, 
Gestão e Programação de Sistemas Informáticos e Comunicação-
Marketing, Relações Públicas e Publicidade, turmas 289, 294, 295, 
321, 323, 324, 351, 353 e 354.

WORKSHOP SOBRE ATIVIDADE FÍSICA/CONTEXTO E SAÚDE

O objetivo desta ação foi prevenir a obesidade e hipertensão e criar 
hábitos de vida saudável. O workshop teve lugar no corredor central 
da escola, onde os alunos avaliaram a composição corporal (Índice de 
Massa Corporal-IMC), peso ósseo, perímetros e percentagem de gor-
dura corporal e mediram a pressão arterial. 
Esta interessante e útil atividade foi dinamizada pelo professor Tiago  
Oliveira, com a colaboração dos alunos dos Cursos Profissionais 
de Técnico de Gestão (turma 289), de Técnico de Gestão e Pro-
gramação de Sistemas Informáticos (turmas 291 e 292) e de Téc-
nico de Comunicação-Marketing, Relações Públicas e Publicidade 
(turmas 294 e 295). 

Destaque

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO CONSUMIDOR 
COM UM PEDDY PAPER

Para comemorar o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, 
realizou-se no dia 15 de março um Peddy Paper com o apoio 
da DecoJovem. Nesta atividade, que previa a procura de infor-
mação por diversos espaços da escola, os alunos aplicaram os 
seus conhecimentos sobre os direitos e deveres do consu-
midor, respondendo ao dinâmico questionário da DecoJovem.

Participaram os alunos dos Cursos dos Cursos profissionais 
de Técnico de Gestão, Gestão e Programação de Sistemas 
Informáticos e Comunicação-Marketing, Relações Públicas 
e Publicidade, turmas 35120, 319, 320, 321, 322, 323, 353 e 
355. Parabéns à turma 319 que foi a vencedora!

• Canguru Matemático sem Fronteiras 2013
• Visita de Estudo ao Oceanário
• 4.º Encontro de Desporto Escolar de Voleibol 

Júnior Masculino
• Compal AIR, Fase Regional de Basquetebol – 

Equipa Feminina
• Visita de Estudo à Estação de Tratamento  

Valorização Orgânica
• Óleo Usado: de Resíduo a Riqueza - Eco-        

Espaço 

Vai acontecer no próximo mês
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