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Sem acção, de nada vale
a inteligência.
Gonçalo M. Tavares

Gabinete de Comunicação e Imagem da Escola Profissional Val do Rio
MEETING DAS SETE NAÇÕES
Terminou hoje a reunião dos
parceiros do projeto OnetoOne - One
teacher and one student working with
ProjectX. O evento, organizado pela
nossa escola sob a coordenação de
Cláudio Gonçalves, decorreu ao longo
de dois dias no Hotel Real de Oeiras,
com a participação das escolas de
Espanha, Finlândia, França, Reino
Unido, Roménia e Turquia. Os
trabalhos iniciaram-se ontem com a
receção dos participantes, ao que se
seguiram as apresentações dos
resultados das reuniões anteriores e
trabalho em grupos para uma revisão
do nível 2 do projeto.

Ao longo do dia contámos também
com a presença de Francisco
Gonçalves, Adjunto da Presidência na
Câmara Municipal de Oeiras, João
Barbosa, Diretor do Departamento de
Gestão Integrada de Sistemas de
Qualificação da ANQEP e Jorge
Nabais, CEO da Telfax. No final do dia,
o grupo fez uma visita às instalações
da Val do Rio, ao que se seguiu um
jantar de confraternização.

No segundo dia do encontro,
concluiu-se a revisão dos projetos,
planearam-se os próximos passos,
elaborou-se o relatório e discutiramse as questões de gestão (qualidade,
disseminação, orçamento e
calendário).O dia terminou com a
avaliação do encontro e um passeio a
Cascais que proporcionou um
merecido descanso dos dois dias de
intenso trabalho.
Uma última palavra para agradecer
encarecidamente ao Eng.º Jorge
Nabais da Telfax a contribuição dada
para a realização do evento.

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia.
A informação contida nesta publicação vincula
exclusivamente o autor, não sendo a Comissão
responsável pela utilização que dela possa ser feita.
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Paulo Miguel Martins vai estar na
Feira do Livro neste sábado, dia 7, das
16:00 às 20:00, no pavilhão da
editora Aletheia, para dar autógrafos
ou simplesmente encontrar os
amigos e trocar dois dedos de
conversa. O livro em promoção é
Cartas entre Marcello Caetano e
Laureano López Rodó, com as mais
de 200 cartas "esquecidas" no
arquivo da Torre do Tombo. Estas
revelam uma faceta mais pessoal e
intimista de Marcello Caetano, cheia
de pormenores sobre a história da 2.ª
metade do séc. XX em Portugal e
Espanha.
A pedido da DGEstE, alunos de vídeo
e multimédia realizaram hoje a
captação, gravação e emissão em
streaming da Final Nacional do
Concurso de Ideias INOVA 2013/2014
– Jovens Criativos Empreendedores,
no Salão Nobre da Reitoria da
Universidade de Lisboa, orientados
por Jorge Ramalho, Paulo Martins e
Rui Nunes.

A Informática El corte Inglés
organizou o Tendências 2014, um
evento de reflexão sobre a área da
informática, no qual colaboraram
representantes da IBM, HP,
Microsoft, RedHat, VMware, Lexmark
e Samsung. Apresentaram as
tecnologias que serão dominantes na
indústria nos próximos anos.
Estiveram presentes, em
representação da escola, Luís Santos
e Pedro Rebelo.

SEMANA DE 16 a 20 JUN
A turma TDGO12 vai concretizar o
módulo de OG08 (Impressão I) em
empresas gráficas, sob a orientação
de Diogo Martinho.
A turma TMO12 vai concretizar o
módulo de PPM01 (Gestão e
implementação de projetos) em
workshop, com acompanhamento de
Paulo Martins e Rui Coelho.
Recuperações normais e reposição de
aulas para todas as turmas (com
horário a publicar), com exceção das
turmas TMO12 e TDGO12.
A turma TVO 13 terá aulas no início
da semana, para finalizar o módulo
de VID02 (Jorge Ramalho).
LANÇAMENTO DE NOTAS
Não serão contabilizadas as faltas
dadas na semana de 9 a 13 de junho.
Assim que cada professor concluir os
seus módulos deverá proceder ao
lançamento das respetivas
avaliações.

ANIVERSÁRIOS
08 JUN Rosa Cabral
09 JUN Isabel Monteiro

Foram ontem apresentadas PAPs da
turma TGEI10, que contaram com a
participação das empresas PingPost e
AtomizeSoftware entre os membros
do júri.

