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RECEÇÃO AOS ALUNOS

13 de setembro de 2019

ATIVIDADE - RECEÇÃO AO 10ºC

No dia da receção aos alunos foram realizadas, nas três turmas do Curso Profissional de Comércio, um conjunto de
várias atividades.  Tiveram como objetivo, por um lado, a integração dos novos alunos , por outro lado,  celebrar o
reencontro dos antigos alunos criando um ambiente saudável, respeitador e propício à aprendizagem e, por fim,
relembrar as regras de funcionamento e de comportamento a ter em conta e a ser cumpridas.
Mais tarde foi feito um registo desse dia. Fica aqui uma parte do que foi registado no 10ºC. 

ESTATÍSTICA DA
TURMA

No dia da apresentação, o
10ºC contava com 27
alunos, 20 rapazes e 7

raparigas. Tinham 
 idades entre os 14 e os 17
anos. Nesse dia houve a

informação de que
entrariam mais dois

alunos - um rapaz e uma
rapariga.

Serão os dois muito bem
recebidos!

O QUE FIZEMOS?

A diretora de turma deu-se a conhecer e
explicou todo o funcionamento do curso
profissional de técnico de comércio bem

como algumas das normas que não
convém esquecer. De seguida, os alunos

apresentaram-se, falaram dos seus gostos
e referiram algumas das suas qualidades. A

maioria dos alunos referiu gostar de
dormir, comer, ouvir música e estar com

os amigos. Também disseram que não
gostavam muito de estar na escola. Temos

de mudar isto!

O QUE FOI
MESMO

IMPORTANTE?

Foi importante termos
estado todos atentos,

bem dispostos,
ouvimo-nos uns aos

outros num ambiente
descontraído mas com

sentido de
responsabilidade! 
É assim que deve

continuar para
crescermos todos

juntos!

RECEÇÃO AOS ALUNOS DO CURSO PROFISSIONAL DE COMÉRCIO



17/09/2019 - ATIVIDADE DE
INTEGRAÇÃO - "QUEM SOU EU?" -

12ºC



Dia da eleição dos representantes da turma 10ºC
24/09/2019

OS ELEITOS - ANDRÉ, LARA E FRANCISCO

Depois de tomarem conhecimento sobre as funções,
competências e perfil  dos representantes dos alunos da
turma, houve lugar às eleições. Foi grande o envolvimento
dos formandos. 
Após  a eleição, a aluna Andreia fez um registo dessa
atividade, em jeito de reportagem: 
«O aluno mais votado foi o André, que ficou com o cargo de
Delegado. O segundo aluno com mais votos foi a Lara, que
ficou como Subdelegada. Os responsáveis pela recolha de
valores ofereceram-se e ficou o Francisco e a Sara. Correu
tudo muito bem, e esperemos que cumpram bem as suas
funções!»

OS SECRETÁRIOS E COLABORADORES:
VÍTOR, LUÍS E JOSÉ



Na Lipor os alunos foram recebidos numa sala para uma apresentação da história
da empresa e dos objetivos da instituição. Na apresentação também foi explicado
a necessidade da separação do lixo bem como a utilização dada aos resíduos. De
seguida efetuaram uma visita guiada às instalações da empresa, nomeadamente
à reciclagem multimaterial e à horta da formiga. Os alunos tiveram a
oportunidade de colocar questões e interessaram-se pelos assuntos abordados.
Após o almoço, os alunos, utilizando o guião disponibilizado pelos docentes,
visitaram o IKEA. Recolheram dados sobre a  área de exposição dos produtos,
tipos de produtos, identificação e etiquetagem dos produtos, serviços associados
à venda, serviços de acompanhamento pós-venda, áreas complementares da
venda, armazenagem e recolha de produtos, embalagem e promoções. Por fim,
no Mar shopping, os alunos puderam visualizar os pontos de venda, as montras, a
exposição dos produtos, o espaço envolvente e as técnicas de venda e de
merchandising. Com asnformações recolhidas preencheram um questionário com
os conteúdos abordados nas diferentes disciplinas da área técnica.

 23/10/2019 - VISITA DE ESTUDO À LIPOR, MARSHOPPING E IKEA
10ºC E 11ºC



29/10/2019 - VILA NOVA DE GAIA
VISITA DE ESTUDO AO EL CORTE INGLÉS, MERCADO BEIRA RIO E C.C. ARRÁBIDA SHOPPING

OBJETIVOS DA VISITA

Compreender a importância da imagem e postura
do técnico de comércio e as suas funções;
Identificar diferentes tipologias de comércio;
Entender os conceitos associados ao
empreendedorismo; Visualizar formas de
atendimento presencial; Reconhecer os princípios e
fatores críticos na gestão de reclamações.



31 de outubro - Dia
Mundial da Poupança
O Dia Mundial da Poupança foi celebrado pelos alunos do
Curso Profissional de Técnico de Comércio. O 10ºC reuniu
um conjunto de provérbios populares sobre a poupança os
quais foram expostos no polivalente da escola, chamando a
atenção para a importância de poupar e para o consumo
responsável.
 O 11ºC recebeu uma funcionária do Novo Banco que
explicou as diversas formas de poupança e as vantagens  de
cada uma delas. Posteriormente, no polivalente da escola,
passaram aos restantes alunos informações úteis sobre
Poupança. 
O 12ºC elaborou um cartaz que alertava para a questão do
endividamento e as vantagens da poupança. Criaram uma
lista de dicas úteis e alertaram, no quarteirão à volta da
escola, para a necessidade de poupar. Todas as ações foram
interessantes  e proveitosas para todos.



08/11/2019
Visita de Estudo ao Mercadona
(Matosinhos)

Cumprimento dos objetivos

No Mercadona os alunos tiveram oportunidade
de estar em contacto com um modelo de
supermercado distinto, visualizando: as técnicas
de merchandising; organização e limpeza da loja;
postura dos técnicos de comércio; o sortido; as
zonas quentes e zonas frias; entre outros.
Tiveram oportunidade estar em contacto com o
comércio de rua e identificaram os ramos de
negócio existentes em Matosinhos bem como a
existências de negócios empreendedores. Na
segunda parte desta visita de estudo, os alunos
visualizaram um filme em língua inglesa
cumprindo-se assim os objetivos da tomada de
consciência da importância da Língua Inglesa
como forma de comunicação global e da
utilização da Língua Inglesa fora do contexto da
sala de aula.



15/11/2019 - Feira de Outono
12ºC

A turma do 12ºC, no âmbito dos conteúdos das
disciplinas técnicas, realizou uma feira de produtos
hortícolas, aberta a toda a comunidade. Foi uma
atividade muito participada e destacou-se a grande
variedade de produtos. Além dos hortícolas da época,
também não faltou o mel, os frutos secos, as
castanhas, as cebolas, as leguminosas secas e os
ovos. No final foi sorteado um cabaz de produtos.
Muitos encarregados de educação acorreram à
escola nesse dia.



As turmas efetuaram uma visita alternada às empresas. A turma do 11.º C visitou em
primeiro lugar a Cortadoria e de seguida a Evereste. A turma do 12.º C visitou as
mesmas empresas mas pela ordem inversa. A Cortadoria Nacional de Pelo foi criada
em 1943 e dedica-se à preparação do pelo de coelho, lebre e castor para a indústria da
chapelaria e para a industrial têxtil. Durante a visita a esta empresa, podemos observar
o estado em que chega o pelo, os processos de tratamento que ele sofre desde o corte
do pelo, limpeza do mesmo, tratamento das peles, destino das mesmas, etc. No final da
visita foi oferecida uma pequena lembrança, constituída por uma caixinha com fotos
antigas da fábrica para mostrar como esta era e trabalhava na altura da sua criação. A
Evereste foi criada em 1942 e está vocacionada para o fabrico de calçado masculino
para diversas marcas, nomeadamente, Evereste, Cohibas, PERKS e Miguel Vieira, entre
outras marcas internacionais. Nesta entidade foi acompanhado todo o processo
produtivo do calçado mediante a utilização de equipamentos, alguns de elevada
complexidade, nomeadamente ao nível do corte da pele, mas com uma elevada
componente manual, altamente especializada e qualificada. O produto final, de alta
qualidade e grande valor acrescentado, dirige-se a um mercado com um preço elevado,
maioritariamente destinado ao mercado externo.

20/11/2019  VISITA DE
ESTUDO AO TURISMO

INDUSTRIAL DE S.
JOÃO DA MADEIRA

11ºC E 12ºC

CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS



Feira de Natal 
12/12/2019

A feira de Natal foi organizada pela turma do 11ºC. Teve
como propósito a venda de doçaria característica da época
natalícia. Não faltaram, por isso, as rabanadas, a aletria, o
bolo rei, o bolo rainha, o tronco de natal, a trouxa de ovos...
Venderam-se, ainda, artigos de decoração elaborados pelos
alunos, nomeadamente as coroas de natal, os castiçais,
porta fotografias, entre outros. O polivalente da escola foi
todo decorado pela turma, fizeram um pai natal e um
boneco de neve, bem como uma árvore de natal suspensa
desde o teto e toda decorada com elementos produzidos
pelos mesmos. Houve muito empenho por parte de todos.



Cumprimento dos objetivos:

A visita de estudo à NOS foi excepcional. Muito bem organizada,
a receção aos alunos foi cuidada e calorosa, a dedicação e a
consideração que nos foi dirigida pelos profissionais da
instituição foi extraordinária. Depois, o empenho que dedicaram
aos nossos alunos, que foram distribuídos pelos diversos
profissionais tendo a oportunidade de acompanharem o seu
trabalho durante mais de uma hora, nos diversos setores do Call
Center e por fim, o cuidado que tiveram em reunir-nos
novamente, dar-nos a oportunidade de esclarecer dúvidas e de
compreendermos em pormenor o funcionamento da
empresa.Deu-se importância acrescida à visualização das
montras de Natal das lojas de comércio tradicional na Rua de
Santa Catarina, chamou-se a atenção para a organização dos
diferentes espaços, a decoração, as animações de loja, o visual
merchandising, as diferentes promoções e ao frenesim que o
comércio natalício envolve. Por fim, houve a oportunidade de
observar a iluminação de Natal na Avenida dos Aliados tendo-se
esperado pela iluminação da grande árvore.

13/12/019 - Visita de Estudo à NOS e ao
comércio tradicional do Porto



17/12/2019
Concurso de Mesas de Natal

Concurso levado a cabo pelo 12ºC, que
elaborou o regulamento e divulgou o
concurso. Contou-se com a participação
empenhada de 9 turmas. O Polivalente
encheu-se de alegria e movimento. As
iguarias eram inúmeras. Cada turma
deveria apresentar na mesa decorada a
gosto com motivos de natal, pelo menos
uma iguaria doce e uma iguaria salgada. A
acompanhar, uma mensagem de Natal. No
final, após a passagem do júri, seria altura
de partilhar e conviver. os alunos,
acompanhados do seu diretor de turma,
tiveram um momento diferente, de genuína
alegria. Também estiveram presentes
encarregados de educação. O Júri foi
constituído pela Drª Beatriz Castro, diretora
do Agrupamento, pelo Dr. Rui Pimenta,
coordenador dos cursos profissionais, pelo
Dr. José Silva, professor de Ed. Física e
pelo aluno Ricardo Alves, representante
dos alunos no conselho geral e elemento da
turma organizadora. A turma vencedora foi
o 5ºC, mas todas mereciam ter ganho.



29/01/2020
VISITA DE ESTUDO À SONAE DISTRIBUIÇÃO E
AO CONTINENTE DE MATOSINHOS

CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS

Na visita à Sonae MC, os alunos visitaram o seu polo logístico, com uma área útil de 68 000m2
e com cerca de 600 trabalhadores. Foi-lhes dada uma explicação pormenorizada sobre a
importância das normas de segurança e higiene no trabalho e foram equipados com os
respetivos coletes e proteção para os pés. Visitaram áreas de preparação do abastecimento da
cadeia de lojas do grupo Sonae e puderam visualizar o layout e diferentes modalidades de
preparação das cargas, nomeadamente através de sistemas de pick and pack e cross docking.
Foi evidenciada a
importância de dotar o armazém de equipamento e espaços dedicados e apropriados aos vários
materiais/produtos que nele são manuseados e armazenados. Foram percorridas zonas
automatizadas, semi-automatizadas, zonas com racks para armazenamento paletizado
standard e áreas que permitem o armazenamento manual. Foram visitados armazéns com
zonas de armazenagem e de trabalho que exigem condições específicas, designadamente de
frio positivo e de frio negativo. Os alunos tiveram a oportunidade de colocar questões e
interessaram-se pelos assuntos abordados. Após o almoço, no Norteshopping, os alunos
visitaram o Continente. A visita foi guiada por responsáveis de diversas secções da loja que
deram explicações sobre a área de exposição dos produtos, tipos de produtos, serviços
associados à venda, formas de reposição de produtos, organização e funcionamento da loja,
ambiente de loja e promoções. A visita incluiu as zonas de armazenagem onde foi possível
contactar com diferentes formas de armazenamento, de preparação de campanhas e de
promoções e modalidades organizativas do trabalho em equipa.

10ºC E 12ºC



DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
 
Largada de balões brancos, no intervalo das 10h20, no
campo de jogos. Cada balão levava presa uma
mensagem de paz.
 
OBJETIVOS DA ATIVIDADE
 
Alertar os alunos, os professores, os pais, os políticos e
os governantes para a necessidade de uma educação
para a paz, que promova valores como o respeito, a
igualdade, a tolerância, a solidariedade, a cooperação e
a não violência. Fomentar a comunicação entre todos,
impedir situações de abusos, e incrementar a amizade e
a atitude cívica. 
Embora tivesse sido uma iniciativa das disciplinas de
Área de Integração e Português da turma 10ºC, foi
alargada às restantes turmas dos cursos profissionais e
a toda a comunidade educativa.

Dia na Não Violência em
Meio Escolar - 05/02/2020



Exposição de
Máscaras de Carnaval
17 a 28 de fevereiro

Exposição, na escola sede do Agrupamento de Escolas de Lordelo, de máscaras
elaboradas pelos alunos do 1º ciclo, recorrendo a materiais usados. Os alunos do
4º ano das escolas básicas Nº1 e Nº 2 do Agrupamento de Escolas de Lordelo,
elaboraram máscaras de Carnaval com o recurso a diversos materiais, todos
anteriormente utilizados. Isto é, deram utilidade a materiais que, em princípio, iriam
para o lixo. O objetivo foi, em primeiro lugar, alertar para o problema dos resíduos
urbanos e, de seguida, mostrar que se pode dar uma segunda utilização aos bens
e ser mais responsável para com o ambiente. Organizado pelas turmas do curso
profissional de técnico de comércio.



19/02/2020 - Visita de Estudo à Super Bock
Group e ao Vila do Conde FashionOutlet -
11ºC e 12ºC

Objetivos

Conhecer o processo produtivo, embalagem e
armazenamento da Unicer; 
Reconhecer e identificar infraestruturas necessárias
para dar suporte ao comércio eletrónico; 
Identificar a evolução e potencialidades do comércio
eletrónico a nível nacional e internacional; 
Compreender a importância da imagem e postura do
técnico de comércio e as suas funções;
Visualizar formas de atendimento



Mais uma iniciativa do 12ºC, ainda no âmbito dos
conteúdos das disciplinas técnicas. Com o objetivo de
levar à comunidade escolar um pouco da alegria
carnavalesca, organizou um concurso de máscaras e
decorou todo o polivalente para oferecer à escola um dia
diferente. Os alunos divulgaram o evento através de
cartazes apelativos e das redes sociais da escola,
conseguindo inúmeros participantes. Mais um dia
divertido, com "comes e bebes", muita música e alegria.

21/02/2020 - Feira de
Carnaval



Participação no projeto da

JUNIOR ACHIEVEMENT PORTUGAL
Ao longo do ano letivo

Os alunos do 11ºC participaram com empenho, em contexto de sala de aula, no
programa "A Empresa", tendo sido  todos os 4 grupos apurados para a participação
na feira (I)limitada, este ano através de videoconferência.



AEL BFF (BIG FRIENDS FOREVER)
O Serviço de Psicologia e Orientação, em conjunto com o Grupo de Educação Física, implementaram  o Programa de Desenvolvimento
Psicossocial designado AEL BFF (Big Friends Forever) que consiste no apadrinhamento/acompanhamento dos alunos do quinto ano de
escolaridade por parte dos alunos do décimo primeiro ano do curso profissional de técnico de comércio, através de encontros de
convívio/vinculação. O primeiro decorreu no dia catorze de novembro. Os alunos do 11º C dinamizaram um speed meeting, um encontro divertido
e original entre padrinhos e afilhados, com o objetivo de promover momentos de cooperação, partilha e solidariedade.


