
Notícia 1 
 

 

Responsabilidade Social 
no Curso Profissional de Técnico de Contabilidade 

 

 
 
No âmbito da componente de Cidadania e Desenvolvimento e de acordo com a 
estratégia aprovada pela escola, o projeto concebido pelos alunos da turma do 10.º C, 
do Curso Profissional de Técnico de Contabilidade, sob coordenação do Prof. João 
Forte, está alicerçado nos temas Desenvolvimento sustentável, Educação ambiental e 
Literacia financeira e educação para o consumo, e consiste na elaboração de um 
mural na sala 6 com a identificação e localização geográfica de empresas nacionais 
que produzem bens de consumo corrente. Procura-se, deste modo, sensibilizar a 
comunidade escolar para as consequências económicas, sociais e ambientais do ato 
de consumir, com particular destaque para o consumerismo e a responsabilidade 
social dos consumidores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notícia 2 
 

 

A FCT está a chegar! 
 

 
 
Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Contabilidade, que se encontram a 
frequentar o 1.º ano do seu ciclo de formação, estão prestes a iniciar a sua formação 
em contexto de trabalho (FCT). A FCT consiste numa componente curricular, 
realizada em empresas ou noutras organizações, enquanto experiências de trabalho, 
designadamente sob a forma de estágio, integrando um conjunto de atividades 
profissionais que visam a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, 
relacionais e organizacionais relevantes para a qualificação profissional a adquirir. 
No presente ano letivo, a FCT terá uma duração de 140 horas (correspondentes a 20 
dias úteis x 7 horas/dia), prevendo-se o seu início em meados do próximo mês de 
junho. 
Nesta fase preparatória, com a colaboração dos alunos e dos respetivos 
Encarregados de Educação, o Diretor do Curso tem vindo a estabelecer contactos 
com as entidades de acolhimento (instituições/empresas), com vista à celebração de 
protocolos de formação. Até ao momento, está já confirmada a colaboração da 
Câmara Municipal de Felgueiras, da Junta de Freguesia de Airães, da D. M.ª Alice 
Alonso (Contabilista Certificada), e das empresas Avetex, José Guimarães, Noxinova, 
Pedrigosende e Tecniforja. 
Serão, por certo, experiências inolvidáveis para os alunos, uma vez que terão a 
oportunidade de tomar consciência da dinâmica inerente ao mundo do trabalho, bem 
como consolidar os conhecimentos adquiridos nas várias disciplinas que compõem o 
curso.  
 
O Diretor do Curso, 
João Forte 
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