Newsletter

Agrupamento
de
Escolas
N.º-3 | maio | 2020
Página inicial
Í n d i c e
Página - 2

Cursos Profissionais de
Técnico/a de Desporto
e Programador/a de
Informática

Página - 3

Cursos Profissionais de
Técnico/a de
Eletrónica, Automação
e Comando e
Técnico/a de
Maquinação e
Programação CNC

Página - 4

Ainda sobre o
Dia do Agrupamento

Carlos Amarante

Matrículas 2020|2021
O período de matrículas para o ano letivo 2020/2021
decorre entre os dias
4 de maio e 30 de junho.
Os pedidos de matrícula, renovação de matrícula e pedidos de transferência

de escola na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário em estabelecimentos de ensino públicos do Ministério da Educação, privados e IPSS
ou equiparados deverão ser solicitados através do Portal das Matrículas.

Ensino
Profissional
Uma aposta que vale a pena!
Su bdi ret or
Prof. Eusébio Fertusinhos

FO TOG RAF IA
Prof. Carlos Ferreira

Tendo início no ano de 1989, o Ensino Profissional ganha forte robustez a
partir de 2004 em todos as Escolas Secundárias Públicas. Ele, apresenta-se
à data, como um ensino diferente para alunos com objetivos diferentes dos que optam por outras
ofertas Educativas e obviamente com uma matriz curricular que também requer, em algumas áreas,
professores diferentes aos cânones tradicionais do sistema de ensino regular.
O Agrupamento de Escolas Carlos Amarante, na escola sede, sempre respondeu à chamada às propostas de projetos ligados à Formação Profissional. Relembre-se que foram os Cursos Técnicos a
raíz da criação da Escola Carlos Amarante e que foram e continuam a ser formados muitos alunos no
mercado de trabalho de excelente qualidade técnico/profissional.
No presente ano letivo, o Agrupamento de Escolas Carlos Amarante propõe aos alunos os Cursos de
Formação Profissional, que são: Técnico de Programador de Informática, Técnico de Desporto, Técnico de Eletrónica, Automação e Comando e Técnico de Produção Metalomecânica – Programação
e Maquinação. Estes cursos têm forte ligação ao mundo empresarial com muitas solicitações destes
aos formandos desta Escola e possibilitam o prosseguimento de estudos.
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Técnico/a de Desporto
Área de Educação e Formação: 813 - Desporto | Nível de Qualificação do
QNQ: Nível 4 | Nível de Qualificação do QEQ: Nivel 4

Perfil de Saída
Descrição Geral

Participar no planeamento, na organização e no desenvolvimento do treino de
modalidades desportivas, individuais ou colectivas, bem como organizar e dinamizar actividades físicas e desportivas em contexto de ocupação de tempos
livres, animação e lazer.
Inscreva-se em, https://aecarlosamarante.pt/

Programador/a de Informática
Área de Educação e Formação: 481 | Ciências Informáticas Nível de
Qualificação do QNQ: Nível 4 | Nível de Qualificação do QEQ: Nivel 4

Perfil de Saída
Descrição Geral

Efetuar a análise de sistemas, a gestão de base de dados, desenvolver aplicações e proceder à instalação e manutenção de equipamentos e aplicações informáticas de escritório, utilitários e de gestão, assegurando a otimização do
seu funcionamento e respeitando as normas de segurança, higiene e saúde no
trabalho e de proteção do ambiente.
Inscreva-se em, https://aecarlosamarante.pt/
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Técnico/a de Eletrónica,
Automação e Comando

Área de Educação e Formação: 523 - Eletrónica e Automação | Nível de
Qualificação do QNQ: Nível 4 | Nível de Qualificação do QEQ:Nivel 4

Perfil de Saída
Descrição Geral

Efetuar a instalação, manutenção e reparação de equipamentos elétricos/eletrónicos, eletromecânicos e de automação e comando, assegurando a otimização do seu funcionamento, respeitando as normas de segurança de pessoas e
equipamentos.
Inscreva-se em, https://aecarlosamarante.pt/

Técnico/a de Maquinação e
Programação CNC

Área de Educação e Formação: 521 - Metalomecânica Nível de Qualificação do QNQ:Nível 4 | Nível de Qualificação do QEQ:Nivel 4

Perfil de Saída
Descrição Geral

Programar máquinas e ferramentas com Comando Numérico Computorizado
(C.N.C.), destinadas a trabalhar peças metálicas.
Inscreva-se em, https://aecarlosamarante.pt/
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Comemoração do
Dia do Agrupamento
Foi com grande entusiasmo e alegria que a EB
de Este S. Pedro comemorou, no passado dia 22
de janeiro, o Dia do Agrupamento de Escolas
Carlos Amarante, com diversas atividades.
Foram realizados jogos educativos no recreio
da escola, onde contámos com a colaboração
das técnicas, Dra. Joana e Dra. Rita, do projeto Saber Crescer, em desenvolvimento na escola. Desenhámos a sigla do agrupamento no recreio formando as letras com o corpo dos alunos de todas
as turmas; iniciámos a preparação do terreno para a nossa horta pedagógica, onde procedemos à
compostagem de folhas secas, de cascas e caroços das frutas consumidas na escola. Elaborámos um
marcador de livros com a fotografia do nosso Patrono e com as pesquisas sobre as obras feitas pelo
mesmo, pelos alunos.
Os alunos do 4º ano, tiveram também a possibilidade de se deslocar à Sede do AECA, onde participaram em diversas atividades e ficaram a conhecer as suas instalações.
Foram atividades que despertaram empenho, colaboração, interação e foram ao encontro do agrado
de todos os envolvidos.
Que a alegria, a diversão e o entusiasmo façam sempre parte da nossa vida!

Dia do Agrupamento - Clube Robótica
Mais uma vez o Clube de Robótica participou no dia da Escola com
exposição e demonstração de equipamentos.
Este ano pela primeira vez teve um espaço só dedicado ao Clube, na
sala F-122. Quem a visitou pode assistir a demonstrações de: robô seguimento de linha, robô evita obstáculos, robô evita precipícios, robô
cobra, robô que reage a comandos dados por voz (a coqueluche deste
ano). Disponibilizam-se ainda outras atividades como: manuseamento
de um drone, medições de velocidade por radar e um cofre com teclado
e ecrã LCD, onde os visitantes foram desafiados a descobrir a senha
que correspondia a um ano de uma data alusiva à escola cuja pergunta
era mostrada no LCD, quem conseguiu abrir o cofre teve direito a um
pequeno brinde.
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