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NOTÍCIAS DA

A formação profissional é muito mais do que a aquisição de
competências técnicas numa qualquer área profissional.
A formação profissional fornece ferramentas que serão úteis quando
o aluno se integra a nível profissional, masʟ muito mais importante
doque os saberes e competências técnico-profissionais adquiridˢs,
é odesenvolvimento de competências psicossociais; o desenvolver
da empatia, da capacidade de se colocar no lugar do outro; o
conseguirdescentrar-se de si mesmo e observar o outro lado; o
potenciar daperseverança, da resiliência, o promover do
autoconhecimento e daautocrítica.
Assim, o nosso papel como formadores é muito mais do que sermos
transmissores de saberes, de teorias, de técnicas….
O facto de sentir que posso fazer a diferença no futuro destes jovens,
na forma de ser e estar de alguns deles, é razão suficiente para me
fazer continuar a acreditar na mudança de atitudes, no crescimento
pessoal em qualquer idade e em qualquer contexto…
Ao longo de muitas horas de formação que tenho ministrado, muitas
vivências partilhámos e é nessa partilha que crescemos como seres
humanos, como cidadãos.
“A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo.” – é
uma frase inspiradora de Nelson Mandela que tudo diz.
Para vocês, alunos finalistas da nossa escola, que tudo o que levam
daqui vos permita fazer a diferença nas vossas vidas.
ˀ˔˥˜˔˗ˢʶ̻˨ʺˢˡ̹˔˟˩˘˦
˃˦˜˖ͅ˟ˢ˚˔
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A educação é a arma mais
poderosa para mudar o mundo.
Nelson Mandela
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˃ʴ˅ʿʴˀʸˁˇ˂ʷ˂ˆʽ˂ˉʸˁˆϝʥʣʥʤʢʥʣʥʥ
"As Fake News - O Impacto da desinformação na democracia"
Durante as primeiras semanas de janeiro, os alunos dos 10.º e 11.º anos das turmas de
Massagem e de Desporto elaboraram as suas propostas sobre o tema.
Foram formadas 4 listas:

- Lista A – 11,º TMEBE;
- Lista B – 11.º TD;

- Lista C – 10.º TMEBE
- Lista D – 10.º TD.

Os deputados de cada lista fizeramʟ na terça-feira, dia 25 de janeiro, a sua
campanha eleitoral junto de todas as turmas presentes na escola.
No dia 27 de janeiroʟ realizaram-se as eleições para apurar os deputados
que participarão na Sessão Escolar.
Revelamos o resultado das eleições:
- Lista A - 24 votos, 6 deputados
- Lista B - 40 votos, 9 deputados

- Lista C - 5 votos, 1 deputado
- Lista D - 17 votos, 4 deputados

Deputados Apurados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rita Lopes
Andreia Vicente
Carolina Ruxa
Beatriz Roque
José Santos
Bruna Ferreira
Diogo Fortunado
Diana Sousa
Gabriela Santos
Diogo Lino

ˊˊˊʡʸˆʶ˂ʿʴʶʸʹʴʷʡ˃ˇ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matilde Malebo
Ledimir Moniz
Diogo Boleto
António Capela
Inês Beatriz Silva
Guilherme Lopes
Tiago Rodrigues
Fábia Conceição
Gonçalo Ortigueira
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ˆʸˆˆ̕˂ʸˆʶ˂ʿʴ˅ʷ˂
˃ʴ˅ʿʴˀʸˁˇ˂ʷ˂ˆʽ˂ˉʸˁˆ
Foi realizada a Sessão Escolar do Parlamento
dos Jovens que contou com a presença dos
deputados apurados após as eleições.
Na sessão foram discutidas todas as propostas
apresentadas pelas listas, as quais deram
origem a três medidas que serão apresentadas
na Sessão Distrital pelos deputados efetivos:
- Gabriela Santos (11.º TD)
- Carolina Ruxa (11.º TMEBE)
- Diogo Fortunato (11.º TD), deputado suplente

ˆʸˆˆ̕˂ʷʼˆˇ˅ʼˇʴʿ
ʛʷ˂˃ʴ˅ʿʴˀʸˁˇ˂ʷ˂ˆʽ˂ˉʸˁˆʜ
No dia 29 de março de 2022, os nossos deputados Gabriela Santos e Diogo Fortunato
estiveram presentes na Sessão Distrital de Lisboa do Parlamento dos Jovens,
representando a nossa Escola. ʸstiveram também presentes, na Sessão de abertura,
a Coordenadora da Escola Básica Integrada Vasco da Gama (escola onde foi
realizada a Sessão), o presidente da Junta de Freguesia do Parque das Nações,
uma representante do IPDJ e o deputado do Partido Socialista, Luís Reis, a quem
alguns deputados das escolas colocaram questões acerca do fenómeno das Fake
News.
A Sessão foi dividida em duas partes:
- de manhã todos os deputados apresentaram e discutiram os seus projetos de
recomendação, seguindo-se da votação para o melhor projeto;
- à tarde, os deputados foram divididos em 4 grupos de trabalho a fim de trabalharem
no projeto mais votado, apresentando depois a ˦˨˔reformulação.
Seguiu-se a votação para apurar o projeto final, bem como a votação para os
representantes para a Sessão Nacional e a escolha do tema para o próximo ano letivo
- Saúde Mental (foi o mais votado).
Os nossos deputados aprenderam ˢ˨˧˥ˢ˦ ˖ˢˡ˧˘͌˗ˢ˦ sobre o tema, como se
discutem os assuntos no Parlamento, desenvolveram a capacidade de
argumentação, discutindo ideias com outros jovens, percebendo, assim, como
funcionam os órgãos políticos de forma a poderem participar de uma forma mais
ativa e eficaz a sua cidadania.
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˃ʴ˅ʶʸ˅ʼʴʸˁˇ˅ʸʴʸ˃ʶʸʴʸ˃ʷʴˀ˂ʼˇʴ
Áȵ͗ ƸǾź͗ ˕˓͗ Ƹǀ͗ ȐźȪǀǾɜȵ̯͗ ƸǀƱȵɜɜǀʀ͗ ź͗ əɜǾȨǀǾɜź͗ ɜǀʀȪǾƪȵ͗ ǀȪɰɜǀ͗ ȵɤ͗ źȖʀȪȵɤ͗ Ƹź͗ ĔʀɜȨź͗ Ƹȵ͗
˓˔ˍĔ=͗ ǀ͗ ȵɤ͗ źȖʀȪȵɤ͗ Ƹź͗ GɤƱȵȖź͗ úɜȵˈɤɤǾȵȪźȖ͗ Ƹź͗ ½ȵǾɰź̯͗ Ƹȵ͗ 6ʀɜɤȵ͗ úɜȵˈɤɤǾȵȪźȖ͗ Ƹǀ͗
6ȵȨʀȪǾƱźƴƪȵ̵͗ ×ɤ͗ źȖʀȪȵɤ͗ Ƹź͗ Gú½ȵǾɰź͗ ʗƪȵ͗ ǰźʶǀɜ͗ ȵɤ͗ ȖȵǲȶɰǾəȵɤ͗ ǀ͗ ź͗ ƱȵȨʀȪǾƱźƴƪȵ͗ Ƹźɤ͗
úúɤ͗Ƹȵɤ͗Ȫȵɤɤȵɤ͗źȖʀȪȵɤ͗Ƹǀ͗=ǀɤəȵɜɰȵ͗ǀ͗½źɤɤźǲǀȨ̵
×͗ əɜǾȪƱǾəźȖ͗ ȵưȐǀɰǾʗȵ͗ Ƹǀɤɰź͗ úźɜƱǀɜǾź͗ ǂ͗ ɛʀǀ͗ ȵɤ͗ źȖʀȪȵɤ͗ Ƹź͗ Gú6͗ ǰʀȪƱǾȵȪǀȨ͗ ƱȵȨȵ͗
͏ƱȖǾǀȪɰǀɤ͐͗
Ƹȵɤ͗
źȖʀȪȵɤ͗
Ƹǀ͗
ƱȵȨʀȪǾƱźƴƪȵ͗
Ƹź͗
Gú½ȵǾɰź̵
ɤɤǾȨ̯͗ ɤǀɜƪȵ͗ ǀɤɰǀɤ͗ ʁȖɰǾȨȵɤ͗ ź͗ ƸǀɤǀȪʗȵȖʗǀɜ͗ ź͗ ǾȨźǲǀȨ͗ ǀ͗ ƱȵȨʀȪǾƱźƴƪȵ͗ ɛʀǀ͗ ǂ͗ ʀȨ͗ Ƹȵɤ͗
əȵȪɰȵɤ͗Ƹǀ͗ƱźƸź͗úú̵
×ɤ͗əɜȵǰǀɤɤȵɜǀɤ͗ ǂȖƸǀɜ͗GɤəȀȪȵȖź͗ǀ͗þȵɤżɜǾȵ͗²ǀȵɰǀ͗ɤƪȵ͗ȵɤ͗ɜǀɤəȵȪɤżʗǀǾɤ͗Ƹǀɤɰź͗əźɜƱǀɜǾź͗Ƹź͗
əźɜɰǀ͗Ƹź͗Gú6̺͗Ƹź͗GɤƱȵȖź͗Ƹź͗½ȵǾɰź̯͗źɤ͗əɜȵǰǀɤɤȵɜźɤ͗ȪǊɤ͗üʀǀǾɜȶɤ͗ǀ͗ȖǀʢźȪƸɜź͗uǀɜȪźȪƸǀɤ
uʀɰʀɜźȨǀȪɰǀ̯͗əɜȵƱʀɜźɜǀȨȵɤ͗źəɜȵǰʀȪƸźɜ͗ǀ͗źȖźɜǲźɜ͗ǀɤɰź͗ȨǀɤȨź͗əźɜƱǀɜǾź̵

ˉʼˆʼˇʴʷʸʸˆˇˈʷ˂ʭ
ʶʼˁʸˀʴˇʸʶʴʽ̬ˁʼ˂˅ʟ˃ʴʿ̓ʶʼ˂ʹ˂ˍ
͗ɰʀɜȨź͗˓˔ˍ͗Ĕ½G5̯͗ƸʀɜźȪɰǀ͗ź͗ȨźȪǹƪ̯͗əźɜɰǾƱǾəȵʀ͗Ȫź͗əɜǾȨǀǾɜź͗ɤǀɤɤƪȵ͗Ƹǀ͗əɜȵȐǀƴƪȵ͗Ƹǀ͗
ʀȨ͗ˈȖȨǀ͗Ȫź͗ɤźȖź͗Ƹǀ͗ƱǾȪǀȨź͗Ƹź͗6ǾȪǀȨźɰǀƱź͗¬ʁȪǾȵɜ̯͗Ȫȵ͗úźȖżƱǾȵ͗uȵʶ̯͗ǀȨ͗²Ǿɤưȵź̵͗Gɤɰź͗
ǀʢəǀɜǾǊȪƱǾź͗ ǾȪɤǀɜǀ͇ɤǀ͗ Ȫȵ͗ ƊȨưǾɰȵ͗ Ƹȵ͗ əɜȵȐǀɰȵ͗ Ƹǀ͗ 6ǾƸźƸźȪǾź͗ ǀ͗ Ƹȵ͗ úȖźȪȵ͗ ÁźƱǾȵȪźȖ͗ Ƹǀ͗
6ǾȪǀȨź͗ɛʀǀ͗ɰǀȨȵɤ͗ƸǀɤǀȪʗȵȖʗǾƸȵ͗Ȫź͗Ȫȵɤɤź͗ǀɤƱȵȖź̵
=ǀɤɰź͗ ǰȵɜȨź̯͗ ɰǊȨ͗ ź͗ ȵəȵɜɰʀȪǾƸźƸǀ͗ Ƹǀ͗ Ƹǀưźɰǀɜ͗ ɤȵưɜǀ͗ źɤ͗ ɛʀǀɤɰɓǀɤ͗ Ƹǀ͗ ƱǾȪǀȨź͗ ǀ͗ Ƹǀ͗
ƱǾƸźƸźȪǾź͗ əɜǀɤǀȪɰǀɤ͗ ǀȨ͗ ƱźƸź͗ ˈȖȨǀ͗ ƱȵȨ͗ źȖʀȪȵɤ͗ Ƹǀ͗ ȵʀɰɜźɤ͗ ǀɤƱȵȖźɤ̵
Áȵ͗əǀɜȀȵƸȵ͗Ƹź͗ɰźɜƸǀ̯͗ƸǀƱȵɜɜǀɜźȨ͗ʗǾɤǾɰźɤ͗ǀʢəȖȵɜźɰȶɜǾźɤ͗źȵɤ͗ȖȵƱźǾɤ͗Ƹǀ͗ǾȨəȖǀȨǀȪɰźƴƪȵ͗
Ƹȵɤ͗úɜȵʗźɤ͗Ƹǀ͗əɰǾƸƪȵ͗úɜȵˈɤɤǾȵȪźȖ͗́úú̵͂
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ʹ˂˅ˀʴ̙̕˂ʶ˂ˀʴʸˀ˃˅ʸˆʴʿˀʵʸʴˈˇˌ
A Turma do 12ºTMEB, em fevereiro, teve formação com as formadoras Lídia Marques
e Priscilla Picolo representantes da empresa LM Beauty de ʶosmética
ʴvançada ˃rofissional.
No período da manhãʟ tiveram uma parte teórica, sobre Técnicas de gestão
e marketingʟ ˕˘ˠ ˖ˢˠˢ a apresentação de peelings químicos, cosmética
biológicos, microagulhamento, madeiroterapia, tratamentos corporais e técnicas
de massagem RVC (redução de volume corporal).

NO PERÍODO DE TARDE TIVERAM
A DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA.
Queremos agradecer às formadoras Lídia e
Priscilla por toda colaboração e
disponibilidade com a ʸscola ˃rofissional
CEFAD e pelas amostras que ofereceram
aos nossos alunosʟ assim como a
oportunidade de pˢderem continuar a
receber formação gratuita de atualização!

ˉʼˆʼˇʴʷʸʸˆˇˈʷ˂ʴ˂
ˁʸˊˆˀˈˆʸˈˀʸˀˆʼˁˇ˅ʴ
No dia 9 de fevereiro, a turma do 11.º TMEBE, acompanhada pelos professores Bruno
Rocha e Fernanda Duarte, visitaram o NewsMuseum em Sintra.
Os alunos tiveram oportunidade de:
- Interpretarem o papel de repórteres na sala NewsTV;
- Experimentaram o futuro dos Media na “Realidade Virtual”;
- “Foram” jornalistas de rádio, fizeram Quiz;
- Conheceram a Ética do jornalismo através de um jogo com cubos;
- Visitaram as salas de Guerra, dos Imortais, dos Duelos, do Desporto, da Propaganda,
das Bad News, entre outras.
No lounge, estrategicamente sentados, assistiram a “100 anos de episódios
mediáticosʕ num tablet gigante e a 360.º
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ATIVIDADE DE NUTRIÇÃO COM O 10ºTD

A turma do 10ºTD realizou uma atividade no módulo de nutrição em que
confecionaram pratos que represent˔˧˜˩ˢ˦˗˘ seis dietas, como a vegetariana ou
citogénica, por exemplo.
Os alunos foram responsáveis por escolherem os pratos, comprarem os ingredientes
e confecionarem a comida.
No final da atividade, todos os colegas da escola, a equipa docente e não docente,
puderam experimentar.
ʷ˔˥˔˖ˢˡ˛˘˖˘˥ˢ˨˧˥˔˦˗˜˘˧˔˦˦˔˨˗̳˩˘˜˦˙ˢ˜ˢˢ˕˝˘˧˜˩ˢˣ˥˜ˡ˖˜ˣ˔˟˗˘˦˧˔˔˧˜˩˜˗˔˗˘ʮˣˢ˥
˜˦˦ˢʟˢ˦˔˟˨ˡˢ˦ʟ˖ˢˠ˔˦˨ˣ˘˥˩˜˦̵ˢ˗ˢˣ˥ˢ˙˘˦˦ˢ˥ʻ̻˟˗˘˥ʸ˦ˣ̿ˡˢ˟˔ʟ˗˜˦ˣˢˡ˜˕˜˟˜˭˔˥˔ˠʠˡ˔˦
˔˧ˢ˗˔˔˖ˢˠ˨ˡ˜˗˔˗˘˘˦˖ˢ˟˔˥ʡ

PALESTRA DE COMUNICAÇÃO
COM A CARLA ROCHA
No dia 10 de fevereiro tivemos a presença d˘ Carla Rocha,
que veio falar-nos de Comunicação.
Com base na sua própria história de vida, referiu os 5 mitos
da comunicação.
Promoveu a reflexão sobre a importância da comunicação
assertiva e das relações baseadas na empatia.
Nesta Atividade ˘˦˧˜˩˘˥˔ˠ presente˦ as turmas do˦ 10º, 11º e
do 12º ano de Técnico de Massagem de Estética e Bem-Estar
e do 11º de Técnico de Desportoʡ
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ATIVIDADE DE ERASMUS+:
RECEÇÃO DE ALUNOS POLACOS
ʷ˜˔

ʤ

ʷ˜˔

No dia 16 de fevereiro, chegaram à nossa
escola, os alunos do intercâmbio,
provenientes da Polónia ˤ˨˘ˣ˔˥˧˜˖˜ˣ˔˥˔ˠ
em algumas aulas e atividades
dinamizadas pelos nossos alunos.

Atividade de ERASMUS Escola CEFAD
Alunos Polónia

ʷ˜˔

ʦ

Decorreu uma atividade de Boas-Vindas
aos alunos Polacos, organizada pelos
alunos do 11ºTD.
No período da manhã, decorreu uma
sessão de entrevista e partilha de
práticas.
No período da tarde decorreu aula de
Voleibol dinamizada pelos nossos alunos.

ʷ˜˔

No período da manhã, os nossos alunos
do 11º TD, juntamente com os alunos do
intercâmbio, realizaram atividades
desportivas – Futebol e Rugby – no
Complexo Desportivo do Restelo, no
âmbito dos respetivos módulos de
Formação Técnica. Da parte da tarde, os
alunos do intercâmbio ficaram pela
zona turística do Restelo, onde iriam
visitar˔ˠ alguns monumentos.
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ʥ

ʧ

Os alunos realizaram uma sessão de
Basquetebol orientada pelos alunos do
11ºTD, onde puderam desenvolver as
suas habilidades ˡ˔ modalidade.

No período da tarde tiveram a
oportunidade de receber diversas
técnicas de massagem, atividade essa
dinamizada pela turma do 12ºTMEB, sob
orientação da professora Cláudia Pato.
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ATIVIDADE DE ERASMUS+:
CONTINUAÇÃO
ʷ˜˔

ʨ
Os alunos do intercâmbio visitaram um local de
estágio onde temos um dos nossos alunos do
12ºTD a realizar o seu processo de FCT.
Tiveram a oportunidade de conhecer o espaço e
as tarefas envolvidas no Ginásio “Fast Forte”.
No período da tarde, os alunos do 11ºTD orientaram
uma aula de Aeróbica para os alunos do
intercâmbio, sob orientação do professor Hélder
Espínola.

ʴʷ˘˦ˣ˘˗˜˗˔ʡʡʡ

˂̬˟˧˜ˠˢʷ˜˔ʭ

Neste último dia foi realizada uma atividade de
Dança, com os alunos da EPC e os ˔lunos do
intercâmbio.
Foi um momento enriquecedor em que todos
tiveram um nível de participação fantástico!
E podemos dizer que, no final, soltaram-se
algumas lágrimas .
Muito Obrigada por esta experiência e Até Breve!
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VISITA DE ESTUDO AO
MUSEU DO DINHEIRO – 10ºTMEBE
No dia 4 de março, a turma do 10ºTMEBE foi visitar o Museu do Dinheiro
•
•

Ficaram a conhecer a história da moeda e muitas outras curiosidadesʮ
Esta visita foi realizada no âmbito das Disciplinas de Gestão e
Matemáticaʡ

ACADEMIA PONTO VERDE:
CONCURSO
As turmas 10º TD e 10º TMEB participaram no concurso Artistas da Reciclagem, no
âmbito do Projeto Academia Ponto Verde.
O concurso tem como objetivo alertar para a necessidade e urgência de reciclarmos
todas as embalagens usadas.

ˊˊˊʡʸˆʶ˂ʿʴʶʸʹʴʷʡ˃ˇ

ʢʸˆʶ˂ʿʴ˃˅˂ˆˆʼ˂ˁʴʿʶʸʹʴʷ

ʢʸˆʶ˂ʿʴ˒˃˅˂ʹʼˆˆʼ˂ˁʴʿ˒ʶʸʹʴʷ ˁʸˊˆʿʸˇˇʸ˅ˇ˅ʼˀʸˆˇ˅ʴʿʨʢ˃̓ʺʼˁʴʤʣ

NOTÍCIAS DA ESCOLA PROFISSIONAL ʶʸʹʴʷ

REPÓRTERES EPC
Nesta edição desenvolvemos uma coluna que dá a oportunidade aos nossos alunos
de vestirem a pele de repórter.
Partilhamos convosco 3 notícias elaboradas pelo 12ºTMEBE, pela Gabriela Santos e pelo
Luís Santos.

ʹˈˇˈ˅̓ʿʼʴʥʣʥʥ

ʴˣͅ˦ʥ˔ˡˢ˦ʟ˔ʹ˨˧˨˥̳˟˜˔
˖ˢˡ˦˘˚˨˘˥˘˨ˡ˜˥ˠ˜˟˛˔˥˘˦˗˘
˔˟˨ˡˢ˦˘˗˘˭˘ˡ˔˦˗˘
˨ˡ˜˩˘˥˦˜˗˔˗˘˦ʟ˘˦˖ˢ˟˔˦˘
˘ˠˣ˥˘˚˔˗ˢ˥˘˦ˡ˨ˠ˦ͅ˘˦ˣ˔̹ˢʡ

Apesar da situação pandémica que
passamos hoje em dia e após 2 anos
de inatividade, a Futurália abre as
suas portas e mais uma vez não
deixa de ter o seu papel importante
de cativar e auxiliar na decisão dos
estudantes e jovens adultos na sua
carreira académica e profissional.
Nesta feira tivemos a sorte de ter a
comparência dos vários ramos das
Forças Armadas como os Fuzileiros, a
Marinha, a Força Aérea, os
Comandos, o Exército, assim como a
PSP e a G.N.R, os quais trouxeram
com eles várias atividades, veículos
e armamento para os jovens
experimentarem e terem uma noção
de como os militares operam.
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Nesta feira tivemos a sorte de ter a comparência
dos vários ramos das Forças Armadas como os
Fuzileiros, a Marinha, a Força Aérea, os
Comandos, o Exército, assim como a PSP e a
G.N.R, os quais trouxeram com eles várias
atividades, veículos e armamento para os jovens
experimentarem e terem uma noção de como os
militares operam.
Foi neste local da FIL que a minha visita se focou
mais, estive em basicamente todos os postos
militares da FIL e tive o prazer de falar e conhecer
vários elementos das diferentes forças armadas
que, por entre várias conversas e histórias que
contaram, surpreenderam-me pela positiva,
sendo que parte da minha família é militar a
minha admiração por estes profissionais já era
grande, adicionando as histórias e os atos de
bravura que certos militares enfrentaram e
passaram, é de louvar o trabalho que os mesmos
fazem no seu dia-a-dia, pois são eles que nos
mantêm em segurança e nos permitem ter a
vida que temos, pondo a deles em risco para
nossa proteção, vivendo com um ordenado
pouco acima do mínimo e, em muitos casos,
sem voltarem a casa.
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Disfrutei de boas conversas, mas as
atividades cativaram-me bastante,
especialmente as de escalada, experiência
com óculos de visão noturna, manusear e
conhecer o novo e outrora existente
armamento e a possibilidade de vestir um
dos fatos de tumulto da Polícia do Exército
(PE) que, apesar do tamanho e da proteção
que fornece, tinha um peso reduzido e era
surpreendentemente móvel, mas mesmo que
este fato fornecesse bastante proteção
contra arremessos de certos objetos, não
protege contra balas. Dos muitos veículos
que estiveram em exposição, o mais
emblemático foi o F16 da Força Aérea e tive a
possibilidade de ter uma noção real do
tamanho e complexidade desta aeronave,
assim como uma experiência em VR de
pilotagem do mesmo.
Apesar de existir uma panóplia de diferentes
atividades e universidades na FIL, as Forças
Armadas, mais uma vez, foram as que
tiveram mais atenção por parte do público e
as que se destacaram mais, na minha
opinião.

Mas a Futurália não é apenas as Forças Armadas, inúmeras outras universidades como as
Universidades Católica, a de Évora, do Minho e de Lisboa, escolas profissionais como a de
Artes, a Profitecla, o Instituto Politécnico de Setúbal, o ISCTE, o IPC, o ISEL, entre inúmeros
outros, fizeram parte desta feira, trazendo atividades, proporcionando experiências a
alguns alunos, referindo as saídas de trabalho, taxas de empregabilidade e as médias
para a entrada nas universidades e institutos, de forma a cativar e a incentivar os jovens
nas escolhas profissionais.
Estavam também presentes empregadores das áreas de medicina, marketing,
engenharia, psicologia, contabilidade e finanças, economistas, nutricionistas, informáticos,
entre outros, que auxiliavam os jovens a escolher o melhor caminho para seguirem as
carreiras profissionais que mais se adequam aos seus objetivos. Não podendo deixar de
parte as outras entidades externas que estiveram presentes neste evento, como Fontys
University of Applied Science dos Países Baixos, Glier Institute of Higher Education da Suíça,
HEC Paris, proporcionando uma visão mais aprofundada de como é a educação no
estrangeiro e quais são as oportunidades disponíveis para futuros alunos.
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ʹˈˇˈ˅̓ʿʼʴʥʣʥʥ
A Futurália nunca seria possível sem a ajuda e dedicação de todas estas entidades, que
juntas têm um papel muito importante em cativar as futuras gerações do país, responder
a dúvidas e proporcionar uma possível solução para muitos dos problemas e obstáculos
que muitos jovens sofrem hoje em dia com a dificuldade de decisão de um percurso
académico e profissional, é uma mais-valia para estas gerações.

Concluindo, foi uma tarde muito bem passada e que inúmeros alunos, eu incluído,
pudemos ter a sorte de aprender, tirar as nossas dúvidas e acima de tudo nos divertirmos
com os vários elementos das bancas, obrigado FIL, Futurália e a todos os alunos e
profissionais presentes por fazerem desta feira o futuro dos jovens portugueses.
˅˔͌˟ʺ˨˘˥˥˔
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ˇˈ˅ˀʴʷʸʷʸˆ˃˂˅ˇ˂ˁʴʹˈˇˈ˅̓ʿʼʴ
ˁˢ˗˜˔ʦʤ˗˘ˠ˔˥̹ˢʟ
ˤ˨˜ˡ˧˔ʠ˙˘˜˥˔ʟ̲˦ʤʣʭʣʣʟ˘˨˘˔
ˠ˜ˡ˛˔˧˨˥ˠ˔ʟˢʤʥ̌˗˘ʷ˘˦ˣˢ˥˧ˢʟ
˝˨ˡ˧ˢ˖ˢˠ˔ˣ˥ˢ˙˘˦˦ˢ˥˔˗˘
ˀ˔˧˘ˠ̳˧˜˖˔˘ˇʼʶʟ˅ˢ˦̳˥˜ˢ
ʿ˘ˢ˧˘ʟ˘˔ˣ˥ˢ˙˘˦˦ˢ˥˔˗˘
ˣ˦˜˖ˢ˟ˢ˚˜˔ʟʶ̻˨ʺˢˡ̹˔˟˩˘˦ʟ
˥˘˔˟˜˭̳ˠˢ˦˨ˠ˔˩˜˦˜˧˔˗˘
˘˦˧˨˗ˢ̲ʹ˨˧˨˥̳˟˜˔˖ˢˠˢ
ˢ˕˝˘˧˜˩ˢ˗˘ˢ˕˧˘˥˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔̹͇˘˦
˦ˢ˕˥˘˨ˡ˜˩˘˥˦˜˗˔˗˘˦ʢ˘ˠˣ˥˘˚ˢ˦
˘˘˦˖˟˔˥˘˖˘˥˔˦˗͌˩˜˗˔˦ˤ˨˘
˧̿ˡ˛˔ˠˢ˦˘ˠ˥˘˟˔̵̹ˢ˔ˢ˦
ˠ˘˦ˠˢ˦ʡ
O recinto da Futurália situa-se na
margem norte do Rio Tejo, na FIL,
Feira Internacional de Lisboa, Rua do
Bojador, no Parque das Nações.
No começo do evento fui à procura
das universidades que já tinha
pesquisado sobre, com o intuito de
esclarecer as dúvidas que tinha em
relação às candidaturas, exames e
médias, nomeadamente a
Faculdade de Motricidade Humana e
a Escola Superior de Saúde da Cruz
Vermelha Portuguesa.
Para além das Universidades que já
tinha visto via online, encontrei várias
que nunca tinha ouvido falar e têm
cursos semelhantes aos que
pretendo seguir - a Universidade de
Évora e a Escola Superior de Rio
Maior.
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Por fim, também encontrei uma universidade que conheço, mas não sabia que tinha
aquela licenciatura, sendo essa o Instituto Politécnico da Lusófona.
Com exceção da visita às bancas, também participei de dois workshops, o “Como
sobreviver de Salto alto e gravata” realizado das 11:00h às 12:00h e o “Candidaturas
eficazes” das 12:00 às 13:00h.
O primeiro workshop disponibilizou-nos dicas e práticas que nos podem ajudar a ter
sucesso e apresentaram os primeiros passos que devemos dar para gerir a nossa
carreira.
Já no segundo, “Candidaturas felizes”, aprendemos como organizar a nossa carta de
apresentação, o nosso currículo, em como utilizarmos as redes sociais para o
crescimento da nossa carreira e as formas como nos devemos apresentar nas
entrevistas nas empresas.
Participei nestes workshops, porque vi no site https://futuralia.fil.pt os temas que eles iam
abordar e interessaram-me, pois sabia que me irão ser úteis no futuro.
Luís Santos
04/07/2022
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No passado dia 5 de abril, os alunos da turma do 11.º
ano de Desporto, realizaram uma visita de estudo no
âmbito da disciplina de Português, em Sintra ao
NewsMuseum, um museu virtual dedicado às
notícias e ao jornalismo , mostrando igualmente a
liberdade de expressão, os vários meios de
comunicação, as histórias e a evolução da
comunicação e do jornalismo.
O NewsMuseum é composto por várias salas, cada
uma delas com um tema e objetivos. Primeiramente,
pudemos encarnar o papel de jornalistas, de forma
lúdica, apresentando algumas reportagens que
ficam gravadas no Youtube do Museu.
Seguidamente, no "Globo do Mundo" pudemos
observar a percentagem de liberdade de imprensa
em cada país do mundo. Seguimos para a sala da
Banda Desenhada, onde "conhecemos os heróis
jornalistas do mundo animado.
Após isto, dirigimo-nos para o 3.º piso, onde
visitámos a Sala de Guerra, a dos Duelos, do
Desporto e a sala com as piores notícias do mundo.
Pudemos ainda realizar jogos: do cubo (perguntas
sobre a ética no jornalismo), do "Quem quer ser
milionário?" e experimentámos a realidade virtual.
Por fim, na sala 360º, observámos dois vídeos: "O
percurso das mulheres ao longo do tempos" e "A
história das notícias de Portugal": A sala que me
despertou mais interesse foi a sala do Desporto,
onde juntamente com a guia pudemos debater
sobre as várias modalidades existentes e, em cada
cacifo, havia uma notícia de várias modalidades.
Esta visita foi realizada com o intuito de os alunos
adquirirem mais conhecimentos, aprofundar a sua
cultura geral de forma diferente, conhecer o mundo
dos media de forma interativa
Gabriela Santos
7 de abril de 2022
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As Prova˦ de Aptidão Profissional ʛ˃ʴ˃˦ʜ fazem parte de um dos momentos
de avaliação mais importantes para os nossos alunos!
Calendário das PAP˦ das turmas do 12º ano:
Curso Profissional Técnico de Desportoʠˠ̼˦˗˘˝˨˟˛ˢ
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Curso Profissional Técnico de Massagem de Estética e Bem-estarʠˠ̼˦˗˘˝˨˟˛ˢ
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ʴʼˁʷʴˁ̕˂̛ˆʸ˃ʶʲINSCREVE-TE!
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O ANO LETIVO DE 2022-2023
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