
CONCURSO TORRE EIFFEL 

Promovido no âmbito do Projeto de Educação Ambiental, realizámos um concurso que consistiu na criação de uma Torre Eiffel utilizando materiais 
recicláveis. Participaram os alunos do Curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, de Comunicação - Marketing 
Relações Públicas e Publicidade, de Gestão e de Turismo.

PROJETO IMPORTAS-TE?

A convite da Fundação EDP, dinamizaram-se duas sessões de visualização do documentário Importas-te? que apresenta iniciativas exem-
plares desenvolvidas por cidadãos de  todo o mundo que encontraram diferentes soluções para problemas da sociedade atual.  Os exemplos 
apresentados são o ponto de partida para um novo projeto da nossa escola

PALESTRAS

Com o intuito de comemorar o Dia Mundial da Poupança, promover a literacia financeira e contribuir para a promoção e divulgação de noções sobre 
economia doméstica, convidámos a Deco para realizar uma palestra dirigida a toda a comunidade escolar.
O diretor da Tempo Vip, Danilo Cerqueira, dinamizou uma outra palestra em que dissertou sobre Transportes Turísticos e que se dirigiu aos alunos 
do curso de Técnico de Turismo, no âmbito da disciplina de Operações Técnicas em Empresas Turísticas.

Destaque

HALLOWEEN - PUMPKIN CARVING CONTEST
“DÍA DE MUERTOS”

A partir dos cartazes de divulgação do Pumpkin Carving Con-
test, os alunos deram asas à criatividade na produção de ma-
teriais para decorar a escola e ainda se promoveu o espírito 
colaborativo ao esculpir abóboras. Posteriormente decorreu 
um concurso, entregaram-se os prémios às vencedoras e as-
sistiu-se ao filme The Nightmare Before Christmas.
No âmbito da disciplina de Espanhol, assinalou-se a tradição 
mexicana do “Día de Muertos”, construindo as populares “Ca-
trinas” que representam esqueletos de damas da alta socie-
dade. Os trabalhos encontram-se expostos no Centro de Re-
cursos.

VISITAS DE ESTUDO 

No âmbito da disciplina de Stocks e Merchandising do Curso Vocacional e do Curso de Práticas Técnico Comerciais, realizou-se uma 
visita de estudo ao supermercado Continente que permitiu compreender a aplicação dos conteúdos programáticos.

Também visitámos o Festival IN, Feira Internacional da Criatividade e Inovação, na FIL, e o Festival Internacional de Banda Desenhada da 
Amadora.

A convite do Eco-Espaço visitámos ainda Diário de Notícias onde os alunos tiveram oportunidade de escrever textos para o jornal, no âmbito 
da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos.

Vai acontecer no próximo mês

• Concurso de Presépios reciclados
• Feira do Livro 
• Torneio de futebol entre turmas
• Competição de “Vaivém“ flexões e 

abdominais
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