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ABERTURA DO ANO LETIVO 2022/2023
Na receção aos alunos de 1.º ano do Ensino Prof issional, foram dadas as boas-vindas às novas turmas, numa sessão que contou
com a presença da diretora da escola e dos coordenadores de cada curso. Depois das sessões de apresentação, os novos alunos
foram acompanhados numa visita guiada à escola, para conhecerem o espaço.

ATIVIDADE DE CANOAGEM E ARBORISMO
No âmbito do módulo de Atividades de Exploração da Natureza,
da disciplina de Educação Física, ao longo do mês de outubro, as turmas de
3.º ano realizaram algumas visitas de estudo ao Adventure Park, no
Centro Desportivo Nacional do Jamor. Os alunos tiveram oportunidade de praticar canoagem e arborismo, em dias cheios de aventura
e adrenalina, sempre em contacto com a natureza.

DIA DO DIPLOMA
No dia 12 de outubro, a direção da escola e os coordenadores de
curso receberam os alunos diplomados do ano letivo 2021/2022,
para a entrega dos diplomas. Nesta cerimónia, foram, também,
homenageados os alunos do ano. Parabéns a todos!

FESTIVAL INTERNACIONAL DE BANDA DESENHADA DA AMADORA
Os alunos de 3.º ano do curso profissional de Técnico/a de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade estiveram em
Formação em Contexto de Trabalho, no 32.º Festival Internacional de
Banda Desenhada, organizado pela Câmara Municipal da Amadora.
A participação dos futuros técnicos centrou-se no atendimento ao
visitante, na prestação de informações sobre as temáticas das diversas
salas, entre outras tarefas.

VISITA DE ESTUDO AO PLANETÁRIO DA MARINHA
Durante o mês de outubro, as turmas de 2.º ano dos cursos profissionais
de Técnico/a de Turismo e Técnico/a Comercial visitaram o Planetário da
Marinha, no âmbito da disciplina de Área de Integração, para assistirem à
sessão Estrelas, Galáxias e Mais Além. Os alunos tiveram a oportunidade
de aprender um pouco mais acerca do Universo, localizar constelações e
refletir acerca da imensidão que rodeia o nosso planeta.

VISITA DE ESTUDO AO MUSEU DO ALJUBE
- RESISTÊNCIA E LIBERDADE
A turma 606, do curso profissional de Técnico/a de Comunicação
– Marketing, Relações Públicas e Publicidade, visitou o Museu do
Aljube – Resistência e Liberdade. Durante a visita guiada, os alunos
refletiram sobre os princípios ideológicos do Estado Novo, analisaram
as formas de repressão e censura do regime e valorizaram os testemunhos daqueles que lutaram pela construção de uma sociedade
democrática.

VISITA DE ESTUDO À IGREJA E AO MUSEU DE SÃO ROQUE
A turma 647, do curso profissional de Técnico/a de Comunicação – Marketing,
Relações Públicas e Publicidade, visitou a igreja e o museu de São Roque, no
âmbito das disciplinas de História e Cultura das Artes e Português. A arte
barroca, os tempos da contrarreforma e a figura e obra do Padre António
Vieira foram os temas centrais do percurso.

VISITA DE ESTUDO AO PALÁCIO NACIONAL DE QUELUZ
A turma 701, do 1.º ano do curso profissional de Técnico/a de Turismo,
realizou uma visita ao Palácio Nacional de Queluz. Os alunos tiveram,
pela primeira vez, após o ingresso no curso, a oportunidade de
contemplar todo o espólio e arquitetura de uma época e de observar e
participar numa visita guiada que estava a decorrer. Todos se
mostraram bastante interessados, tirando apontamentos e fotografias
para realizarem o respetivo relatório. Tiveram, assim, um momento de
estudo, lazer e convívio num contexto fora da sala de aula.

2.ª EDIÇÃO DO INNOVATION CHALLENGE DA WHITESTAR | NORFIN
A turma 644, do curso profissional de Técnico/a de Gestão, participou
na 2.ª edição do Innovation Challenge, promovida pela WhiteStar e pela
Norfin. O desafio consistiu em encontrar soluções criativas e inovadoras
para um problema que lhes foi apresentado no início da manhã. No
final do evento, cada equipa apresentou a sua ideia perante um júri
que premiou a melhor proposta. Os alunos João Lucas e Mónica Matos
ficaram, respetivamente, em 1.º e 2.º lugar. Parabéns a todos! Brilharam
como sempre!

HALLOWEEN
Nos dias 25 e 26 de outubro, as turmas 607, 648 e 701, do curso
profissional de Técnico/a de Turismo, dinamizaram, em colaboração com
outras turmas, algumas atividades de Halloween, como um peddy-paper,
o jogo das cadeiras, a bola ao cesto, um desafio de penáltis e um
concurso de máscaras de Halloween, que contou com a participação
de vários alunos. O vencedor foi o aluno Kahuee Drapcynski, da turma
699, do curso profissional de Técnico/a de Gestão e Programação de
Sistemas Informáticos.
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