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Destaque

VISITA DE ESTUDO ÀS GRAVAÇÕES DE FACTOR X
Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Comunicação- Marketing, Relações Públicas e Publicidade, acompanhados por alguns
professores assistiram, no dia 24 de setembro, às gravações do programa, FACTOR X, da SIC.
A visita realizou-se no âmbito das disciplinas de Comunicação Publicitária e Criatividade e Comunicação Gráfica e Audiovisual. Os alunos
observaram e compreenderam vários aspetos que envolvem a realização
de um programa televisivo.
Foi uma visita de estudo que proporcionou momentos muito agradáveis.

ABERTURA DO ANO LETIVO 2013/2014

Vai acontecer no próximo mês
•
•
•
•
•
•

Dia Mundial do Turismo
Dia Mundial da Poupança
Dia do Professor
Semana do Combate à Pobreza e à Exclusão Social
Palestras: UNICEF, AMI e Amnistia Internacional

No dia de abertura do novo ano letivo, os alunos de 1º ano foram
recebidos com uma sessão de boas-vindas, em que estiveram presentes para além da diretora de polo, professores , coordenadores
de curso e ainda, alguns ex-alunos que foram convidados para estarem presentes e partilharem as suas experiências contribuindo
para a integração dos alunos que agora iniciam uma nova fase da
sua vida académica.
Os novos alunos foram acompanhados numa visita guiada pela escola. Posteriormente realizaram-se algumas dinâmicas de grupo,
promovendo-se assim uma interação entre todos.
Os alunos das turmas de 2º e 3º anos foram também recebidos,
tendo participado e colaborado numa palestra em que foram motivados para os desafios do novo ano escolar, enfatizando-se o
Projeto Tecnológico e a Prova de Aptidão Profissional.
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