
2ª EDIÇÃO DE “BONS RAIOS TE MEÇAM”

No dia 23 de setembro, as turmas 364, 367 e 370, acompanhadas pe-
los professores Carla Garcia e Rui Januário, participaram na 2ª edição 
da atividade “Bons Raios Te Meçam” no âmbito do ano da Matemática 
do Planeta Terra 2013, que se realiza em diversas escolas do país.
A atividade consistiu na medição do raio do planeta Terra utilizando o 
método de Eratóstenes (276 a.C. – 194 a.C.). Ao analisar a inclinação 
dos raios solares em Siena (atual cidade de Assuão, no Egito) e em 
Alexandria, no solstício de Verão no hemisfério norte (21 de junho), e 
juntando alguma matemática, Eratóstenes foi o primeiro a apresentar 
um valor para o raio da Terra mostrando deste modo ser possível medi-
lo utilizando os raios solares.

RECEÇÃO AOS ALUNOS DO 1º ANO

Os alunos do 1º ano foram recebidos, no auditório, pela diretora 
do polo e pelos coordenadores de curso, a que se seguiu uma 
visita guiada pelas instalações.  
Volta o ruído aos corredores da escola, fazem-se novas amizades 
e os alunos tomam conhecimento das regras da escola. 
Os professores regressam com vontade de transmitir conheci-
mentos e de apoiar os alunos e os funcionários dedicam-se ao 
bom funcionamento dos serviços da escola. 
As fotografias da receção aos alunos podem ser visualizadas na 
página do facebook.

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A ECRE

A nossa escola estabeleceu uma nova parceria na área da Pro-
teção Civil, com a Equipa Comunitária de Resposta à Emergência 
(ECRE).
Para assinalar o primeiro aniversário deste Protocolo de Cooper-
ação entre as duas instituições realizou-se uma cerimónia em que 
estiveram presentes várias entidades tais como o Serviço Munici-
pal da Amadora e de Odivelas.

HORTA

Este ano, depois do trabalho desenvolvido na horta pudemos colher 
morangos, cebolas, alfaces, favas, couves, cenouras, curgetes, to-
mates, girassóis e ervas de cheiro. Os nossos alunos dizem que só 
nos falta ter galinhas para termos ovos frescos…Veremos.
Este ano o cultivo e rega esteve nas mãos de alunos de diversas tur-
mas que cuidaram para que tudo crescesse, sob orientação da pro-
fessora Ana Prata. Esta atividade faz parte do Projeto Eco-Escolas e 
valoriza a terra como algo essencial à vida humana. “Quem aprende a 
cuidar da terra, aprende a cuidar de pessoas”.

PROGRAMA ANNE TERESA DE KEERSMAEKER

No dia 25 de setembro, os alunos das turmas 366 e 368 do Curso 
Profissional de Técnico de Comunicação – Marketing, Relações 
Públicas e Publicidade, assistiram e participaram no projeto de 
aproximação à dança, na Companhia Nacional de Bailado. 
Acompanharam o ensaio da coreografia de Anne Teresa De Keers-
maeker (Prelúdio à Sesta de um Fauno) e depois participaram num 
workshop de dança com o bailarino Pedro Mascarenhas.
Foram ainda convidados para assistir ao espetáculo Raoul, com James 
Thiérrée, neto de Charlie Chaplin, no Teatro Camões.

VISITA AO HOTEL TIARA PARK ATLANTIC LISBOA

No âmbito do Curso Profissional de Técnico de Restauração - Res-
taurante/Bar, realizou-se uma visita de estudo ao Hotel Tiara Park 
Lisboa no dia 13 de setembro com o objetivo de dar a conhecer aos 
alunos um Hotel de 5 estrelas, onde poderão vir a realizar o seu está-
gio, ou a trabalhar futuramente.
No hotel, os alunos ficaram a conhecer o restaurante “L´Appart” que 
tem uma decoração muito original e falaram com os empregados de 
mesa ficando a conhecer as ementas e o funcionamento do restau-
rante. 
Realizou-se ainda uma visita guiada ao hotel que premitiu conhecer 
toda a área envolvente. Foi uma experiência interessante que os trans-
portou para o mundo da hotelaria/restauração.

VISITA À COZINHA DO McDONALD’S

No dia 20 de setembro, a turma do Curso Vocacional Secundário 
- Cozinha/Pastelaria, realizou uma visita de estudo a cozinha do 
McDonald’s, situada no Campo Grande. Os alunos puderam tomar 
contacto com o processo de controlo de qualidade dos produtos bem 
como da confeção dos mesmos. Foi muito importante para os alunos 
conhecerem as regras de higiene e segurança alimentar e perceberem 
o quanto estas são fundamentais.

600 GOSTOS NA PÁGINA DO FACEBOOK

A nossa página no facebook já alcançou os 600 gostos.
Obrigado a todos os que se interessam e que consultam o nosso         
facebook!

AÇÃO DE SOLIDARIEDADE

O grupo de Português e de Área de Integração organizou um al-
moço no final do ano letivo 2012-2013 com o objetivo de angariar 
fundos para os alunos com dificuldades económicas.
Desta forma foi possível, no presente ano letivo, oferecer 50 kits 
de material escolar aos alunos necessitados. 
Julgamos ter contribuído para um regresso às aulas mais positivo 
para muitas famílias. Obrigado a todos os que colaboraram nesta 
ação!
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