
Notícias do curso Profissional GPSI e Clube RoboPESS neste ano letivo 
 
Na semana de 10 a 14 de dezembro foi comemorada a Semana Internacional Hour of Code. O nosso 

agrupamento foi inscrito em várias atividades, onde participaram as turmas do 1ºciclo: 3ºD1, 3ºE2, 3ºF2, 4ºE1, 

4ºG2, 4ºH2, 4ºI2, 4ºJ2; 2º ciclo: 5ºC, 5ºD, 5ºE, 5ºF, 6ºD, 6ºE, 6ºF, 6ºG; 3º ciclo: 7ºB, 8ºA, 8ºH, 9ºF, 9ºG, cefIE20, 

educação inclusiva; secundário: 10ºGPSI, 11ºGPSI, 12ºGPSI; noturno: B221, B320, B321. Os 499 alunos 

realizaram atividades de programação de acordo com a sua faixa etária e receberam os seus certificados emitidos 

pelo site das atividades. Parabéns a todos os alunos participantes e aos seus professores! 

 

 
 
  



Aproximar as Empresas e a Escola - No dia 17 de fevereiro, recebemos a Vera Conceição da Empresa Inetum que 

nos trouxe algumas dicas e sugestões muito importantes para os nossos alunos do GPSI. 

Que competências e perfis procuram? 

Que talentos procuram e onde (a importância do Linkedin)? 

Dicas para a construção de CVs e comportamentos numa entrevista de emprego. 

 
  



Aproximar as Empresas e a Escola - No dia 21 de fevereiro, recebemos o coordenador da Empresa CBE que 

nos trouxe algumas dicas e sugestões muito importantes para os nossos alunos do GPSI. 

Apresentação da empresa e da academia. Que competências e perfis procuram? 

O 5G e as telecomunicações. 

 
  



Aproximar a Escola e as Empresas! Mais um passo... No dia 8 de março - Workshop de PWA para os alunos do 

12ºGPSI 

 

 

 
 
Aproximar a Escola e as Empresas!  

Formação de 30 horas online fornecida pela equipa da empresa Bliss - criação de aplicações móveis - React 

Native, para os alunos do 12ºGPSI. 

 



Aproximar a escola às empresas. Dia de formação presencial na empresa Bliss para os alunos do 12ºGPSI - 

Programação de aplicações móveis. Uma empresa com um espaço informal num ambiente muito descontraído. 

 
 
Aproximar as Empresas e a Escola - No dia 29 de março, a Empresa Equinix elaborou uma apresentação 

sobre aprender sobre redes de comunicações e data centers para os alunos do Curso Profissional GPSI. 

 
 
--------- 



Nos dias 30 e 31 de março, decorreu a apresentação das atividades da escola no Stand da Câmara Municipal de 
Loures na Futurália.  
 
 

 

 
 
 

 
-------------------------- 
  



 

 
No dia 29 de abril decorreu a mostra dos Cursos Profissionais da Câmara Municipal de Loures - Profissionaliza-te 
- com a apresentação das atividades no Stand da escola. 

 

 
 
 

 
Entre os dias 1 e 7 de maio, alunos e professores do Curso Profissional GPSI e do Clube RoboPESS, no âmbito 

do Projeto Erasmus + STEAM Education Develops in 21st Century Schools  - estiveram em mobilidade na 
Bélgica com colegas da Bélgica, Itália, Roménia, Lituânia e Turquia. Participaram em muitas atividades na escola 

Atheneum Geraardsbergen, incluindo workshops de realidade virtual. Visitaram museus e escolas nas 
cidades históricas de Geraardsbergen, Ghent, Bruges e Ypres e visitaram a cidade de Bruxelas com a ida ao 
Atomium e ao Parlamento Europeu. 

 

https://www.facebook.com/groups/765830017466968/


 
 


