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Destaque

SOMOS UMA ESCOLA DECOJovem
Com a adesão à DECOJovem, projeto da DECO, vamos desenvolver atividades, projetos e iniciativas que contribuam para que
a comunidade escolar esteja mais informada, responsável e conhecedora dos seus direitos e deveres.

SEMINÁRIO | SEGURANÇA ALIMENTAR - PRINCIPAIS
DESAFIOS AOS AGENTES ECONÓMICOS

DIA DA RESTAURAÇÃO E CATERING
Os alunos das turmas dos Cursos Profissionais de Técnico de Cozinha/Pastelaria e de Restaurante/Bar participaram em dois workshops, um sobre sal e um outro sobre insetos comestíveis, na Escola
Superior de Turismo e Tecnologias do Mar, em Peniche. O principal
objetivo deste evento foi dar a conhecer novas formas de servir produtos tradicionais.

Os alunos da turma do Curso Profissional de Técnico de Cozinha/Pastelaria participaram no seminário organizado pela Associação Empresarial do Concelho de Sintra (AESintra). Neste seminário estiveram representantes da Autoridade para as Condições de Trabalho ( ACT) e da
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

ESCOLA SEGURA FAZ SENSIBILIZAÇÃO AOS ALUNOS
No decorrer do mês de novembro, a Polícia de Segurança Pública,
no âmbito do programa Escola Segura, tem promovido, no nosso
Polo, ações de sensibilização que pretendem informar e sensibilizar os jovens para o consumo de estupefacientes bem como as
suas consequências.

VISITA AO DocLisboa’13
No dia 25 de outubro realizou-se uma visita de estudo ao 11.º Festival
Internacional de Cinema de Lisboa, onde assistimos ao visionamento
e debate do documentário Pussy Riot - A Punk Prayer, de Mike Lerner
e Maxim Pozdorovkin, Rússia, Reino Unido. No dia 29 assistimos a
uma sessão conjunta de curtas-metragens/documentários, no âmbito
do programa DocEscolas, no cinema City Alvalade, em Lisboa.

Dia de S. Martinho

VISITA AO PALÁCIO NACIONAL DE QUELUZ

No dia 11 de novembro, fizemos um magusto para comemorar o S.
Martinho. Alunos e professores contribuíram para que se vivesse um
espírito de partilha e convívio. As castanhas estavam “quentes e boas”
e os jogos tradicionais fizeram muito sucesso.

A turma 366 visitou o Palácio Nacional de Queluz, no âmbito da disciplina de História da Cultura e das Artes, para consolidar os conhecimentos sobre a corte portuguesa do séc. XVIII e complementar os
conteúdos que estão a ser trabalhados no módulo de Cultura do Salão.

VISITA AO FESTIVAL-IN LISBOA’13
Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Comunicação –
Marketing, Relações Públicas e Publicidade visitaram o Festival
Inovação e Criatividade, na FIL, onde decorreram palestras e atividades diversificadas.

Vai acontecer no próximo mês
VISITA AO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÂO CIVIL
DE MAFRA E DE ODIVELAS

PARQUE PALMELA CASCAIS
Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Proteção Civil participaram na atividade “Arborismo” que fomentou o espírito de equipa,
melhorou os níveis de confiança e reduziu os efeitos do stress diário.
Nesta ação, em que se colocaram à prova as capacidades do grupo,
permitiu-se melhorar a resistência e a energia para vencer desafios.

•

Com a visita de estudo ao Serviço Municipal de Proteção Civil de Mafra
e de Odivelas, os alunos ficaram a conhecer as instalações e os vários
projetos daquelas instituições e realizaram atividades práticas.
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