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Visita de Estudo ao Pátio da Galé 
No âmbito do Dia Mundial da Poupança, realizou-se uma Visita de Estudo ao Pátio da Galé, em Lisboa, onde decorreram 
várias atividades sobre Formação Financeira. Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Gestão (turma 319) e 
do Curso de Práticas Técnico Comerciais (turma 35120) participaram com empenho nas atividades. 
Acompanharam os alunos nesta visita as professoras Zusi Rasteiro, Marianela Figueiredo e uma Técnica do Centro de 
Recursos.

Na escola realizamos também uma ação para sinalizar este dia e incentivar toda a comunidade escolar a participar e 
refletir sobre as estravagâncias e os gastos supérfluos.

Com a coordenação da professora Marianela e com o apoio das técnicas do Centro de Recursos foi elaborado um cartaz 
que serviu para os alunos colocarem as suas sugestões sobre o tipo de poupanças que podemos fazer, em casa, na 
escola e noutros locais. 

Desta forma, toda a nossa comunidade escolar pode participar e dar o seu contributo para esta atividade e relembrar 
que estamos a viver tempos difíceis e que é necessário adotar métodos para conseguir superar as dificuldades 
económicas dos tempos atuais. 

No dia 30 de outubro, no âmbito do módulo n.º2.2 de Economia, os 
alunos do Curso Profissional de Técnico de Gestão (turmas 319 
e 320) visitaram a Assembleia da Republica onde assistirem à 
discussão, em plenário, do Orçamento de Estado para 2013. Foram 
acompanhados pelas professoras Zusi Rasteiro, Marianela Figueiredo 
e a técnica do Centro de Recursos Favelina Santos. 

Com esta visita pretendeu-se que os alunos compreendessem que o 
Orçamento de Estado é um documento elaborado pelo Governo e  
que descreve as despesas e as receitas do Estado para o período de 
um ano. 
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Concurso Halloween
Festejou-se o Halloween no dia 31 de outubro no decurso das atividades da professora de Inglês Helena Almeida. Este 
evento, já com uma certa tradição, ocorre sobretudo em países anglo-saxônicos. A lanterna vegetal Jack-o'-lantern é 
uma tradição ancestral. Para comemorar este dia fez-se o concurso Jack o’lanterns.

Parabéns a todos os concorrentes com especial destaque para a turma 354 que, pela originalidade que colocou no seu 
trabalho, foi a vencedora do concurso. O Jack o’lantern mais criativo foi premiado com um “manjar assustadoramente 
delicioso” proporcionado pelo bar da escola.

A decoração das abóboras pretendeu retratar o tema e também promover um pouco da cultura inglesa dentro da nossa 
comunidade escolar. A abóbora associada à decoração do espaço escolar fez grande sucesso junto dos alunos.

Semana Global do Empreendedorismo - SGE
A Associação Junior Achievement Portugal celebra a Semana Global do 
Empreendedorismo com a edição do Programa Braço Direito, entre 12 e 19 de 
novembro.

Assim, os alunos finalistas  acompanharam um profissional durante um dia de 
trabalho no próprio local onde desempenham as suas tarefas. Nesse período, os 
alunos adquirem conhecimentos sobre a cultura, a ética de trabalho e as várias 
opções de carreira disponíveis. 

A SGE inspira pessoas de todo o mundo, através de atividades locais, nacionais e 
globais para as ajudar a explorar o seu potencial autocritico e inovador.

Dia de São Martinho
Dia 9 de novembro celebrámos o dia de São Martinho. As técnicas do Centro de Recursos, conjuntamente com os 
alunos do Curso Profissional de Técnico de Gestão, organizaram um Peddy Papper alusivo à história de São 
Martinho. Foi esta a forma de motivar, dinamizar e incentivar o convívio entre alunos e comemorar esta data. 

No final, toda a comunidade escolar foi convidada a comer as tradicionais castanhas assadas, no Bar da escola.
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Visita à Biblioteca Municipal do Entroncamento
No âmbito da Disciplina de ECDM – Expressão Corporal, Dramática e Musical, decorreu no dia 29 de outubro uma visita 
à Biblioteca Municipal do Entroncamento, destinada às alunas do 3.º ano do Curso Profissional de Técnico/a de 
Apoio à Infância (turma 309). O objetivo central desta visita foi o contacto com os diversos projetos/materiais 
pedagógicos relacionados com a animação do livro e da leitura, especificamente para a infância, e prestar apoio às 
alunas na definição da área de intervenção da Prova de Aptidão Profissional (PAP).

EPGE do Entroncamento

Comemoração do Dia Mundial da Poupança

No dia 31 de outubro, assinalou-se o Dia Mundial da Poupança com a elaboração 
de cartões, em forma de mealheiro, onde se referia a importância de poupar e se 
registaram conselhos sobre a Poupança Familiar e de como poupar em tempos de 
crise.

Alguns desses conselhos para poupar são: fazer um bom plano dos gastos 
mensais; confecionar pão em casa com farinhas já prontas; levar feito de casa o 
almoço ou lanche; mudar o contrato de eletricidade para bi-horária; reduzir o 
consumo de energia e água fazendo uma gestão mais adequada evitando 
desperdícios; andar mais a pé e de bicicleta, sobretudo em pequenos percursos; 
reciclar, sempre que possível, as coisas já usadas e que se encontram em bom 
estado; reduzir ao máximo a utilização dos cartões de crédito; fazer uma horta. 

Celebração do Halloween
Celebrou-se o Halloween, no dia 31 de outubro, elaborando diversos trabalhos e 
realizando o já habitual concurso de abóboras decoradas. Deste concurso resultaram 
dois vencedores que foram premiados com uma caixa de bombons alusivos ao tema. 

Esta atividade foi organizada pelas professoras de Inglês que acompanharam os alunos 
na decoração das abóboras. Na escolha dos premiados, colaboraram as técnicas do 
Centro de Recursos. 

Os alunos envolveram-se ativamente nesta ação, tendo-se registado um número 
elevado de abóboras a concurso. 

A atividade, dirigiu-se a toda a comunidade escolar. Os cartões foram elaborados e distribuídos pelos alunos do 1.º ano 
dos Cursos de Educação e Formação de Jovens de Serralharia Mecânica (turma 35114) e Serviço de Mesa 
(turma 35115).

O Centro de Recursos também promoveu um ateliê de pintura facial alusivo ao tema, 
do qual surgiram figuras macabras, tais como vampiros, bruxas e morcegos. Uma 
atividade repleta de horror e figuras míticas que contou com o apoio de uma aluna de 
CEF, que se encontra em fase de aprendizagem da técnica de pintura. 
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Comemorações do São Martinho
Durante a manhã do dia 10 de novembro, celebrou-se o São Martinho no Campus Escolar. O evento contou com a 
participação de vários elementos da comunidade Gustave Eiffel: professores e pessoal não docente, encarregados de 
educação, pais, alunos, formandos e demais familiares. Para além de um lanche com as tradicionais broas, castanhas 
assadas e sangria sem álcool, este magusto contou com diversas atividades para todas as idades, como a apanha e 
preparação da azeitona e jogos tradicionais. 

SAÚDE@EPGE
O Clube de SSHT_EPGE (Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho) assinalou O Dia Mundial da Diabetes, 14 de 
novembro, com a iniciativa Saúde@EPGE.

Realizaram-se diversos tipos de rastreios: dentários/sensibilização e higiene oral, visuais, de colesterol, hipertensão, 
glicémia, índice de massa corporal e aconselhamento médico na área da nutrição, com a intervenção de equipas de 
enfermagem, medicina dentária, técnicos de oftalmologia e psicologia clínica. Aderiram a esta iniciativa cerca de 250 
membros da nossa comunidade escolar, entre alunos, colaboradores e encarregados de educação.

Saúde@EPGE teve como objetivo sensibilizar e alertar para comportamentos de saúde saudáveis, identificar comporta-
mentos de risco para a saúde e avaliar parâmetros vitais.

A atividade contou com a colaboração da Clínica Dentária Dental 7 e da Multiópticas, ambas do Entroncamento.

Comemoração do Dia Nacional do Mar
No dia 16 de novembro assinalou-se o Dia Nacional do Mar com a elaboração e distribuição, 
pela comunidade escolar, de pequenos cartões em forma de peixes. Esta atividade decorreu 
no âmbito do tema de Cidadania “Ambiente e Desenvolvimento I: Problemas Globais, 
Soluções Locais” e envolveu os alunos do 2.º ano do Curso de Educação e Formação de 
Jovens de Instalação e Reparação de Computadores (turma 35109).

Os cartões continham informação acerca da efeméride e excertos de poemas de António 
Botto e Álvaro de Campos.

Campanha de Solidariedade 
A escola vai promover uma vez mais a Campanha de Solidariedade. Os interessados em 
participar poderão contribuir com bens alimentares, roupa (especialmente dos 9 aos 12 
anos), calçado, brinquedos, material escolar e mobiliário.

Os bens recolhidos, a serem entregues publicamente, revertem a favor da Fábrica da Igreja 
Sagrada Família – Cáritas (Entroncamento) e de famílias carenciadas já sinalizadas pela 
escola. 

Grupo de Voluntariado  

Está a ser criado o Grupo de Voluntariado ao qual se poderão juntar todos os elementos da 
comunidade escolar que queiram aderir a esta causa.

A 1.ª ação aconteceu no dia 24 de novembro, com a participação na recolha de alimentos 
para o Banco Alimentar Contra a Fome.
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EPGE do Lumiar

Apresentação de PAP
No dia 21 de novembro, três alunos do Curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 
(turma 282), concluíram mais uma etapa de sua vida académica com a apresentação pública das Provas de Aptidão 
Profissional (PAP).

Os trabalhos apresentados consistiram em "Reparação de computadores" (João Paulino) e "Manual de manutenção de 
equipamentos informáticos" (Francisco Troncho e Vasco Troncho).

Esta etapa foi concluída com sucesso. Parabéns! 

Participação em Seminário

No âmbito da Semana Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, os 
alunos do 2.º ano do Curso Profissional Técnico de Proteção Civil (turma 338) 
assistiram ao Seminário "Intervenção em riscos psicossociais - Liderança e 
participação dos trabalhadores." Este seminário decorreu em Almada, no dia 
26 de outubro.

Aula Aberta sobre “Incêndio e Segurança a bordo dos Navios”
No âmbito do Curso Profissional de Técnico de Proteção Civil e Curso Profissional de Técnico de Higiene e 
Segurança no Trabalho e Ambiente, realizou-se uma Aula Aberta, no dia 5 de novembro no auditório ISEC, sobre 
a temática de Incêndio e Segurança a bordo dos Navios. Nesta Aula Aberta, que foi da responsabilidade da engenheira 
Ana Cavaco, estiveram presentes todos os alunos dos dois cursos referidos.

Visita ao Navio Insular
No dia 7 de novembro, os alunos do Curso 
Profissional de Técnico de Proteção Civil 
(turma 338) realizaram uma Visita de Estudo 
ao Navio Insular da Empresa Transinsular, 
no Porto de Lisboa. 

Esta visita, no âmbito do módulo de 
Incêndios Urbanos e Industriais, teve como 
finalidade dar a conhecer, aos alunos, os 
equipamentos de segurança e extinção de 
incêndios dos navios.
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Visita de Estudo ao Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa 

No intuito de dar a conhecer os Serviços Municipais de Proteção Civil – instalações, equipamentos, tarefas diárias e 
trabalhos realizados - a turma 338 do Curso Profissional de Técnico de Proteção Civil efetuou uma visita de estudo 
ao Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa.

9.º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos 

Por forma a promover o e divulgar Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, no qual a escola 
irá participar, foi proposto que os alunos do Curso Profissional de Técnico de Comunicação, 
Marketing, Relações Públicas e Publicidade elaborassem um cartaz sob a orientação do 
responsável de área curricular, professor Rui Januário e pela professora Tânia Reis. 

Foi eleito o cartaz vencedor para o referido Campeonato, que irá decorrer no dia 1 de março 
de 2013, em Évora.

Visita de Estudo ao Instituto de Tecnologias Náuticas
 
No âmbito do Curso Profissional de Técnico de Proteção Civil, módulo de Fenomenologia da Combustão e Agentes 
Extintores, a turma 365 realizou, no dia 23 de novembro, no Instituto de Tecnologias Náuticas, uma atividade de 
prática de extinção de incêndios.

 

 

Concurso Planeta Matemático

Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Comunicação, Marketing, Relações 
Públicas e Publicidade (turma 366), no âmbito do OET - Projeto (Orientador Educativo de 
Turma Rui Januário), participou no concurso para a conceção do jogo “Planeta Matemático”, 
da responsabilidade da Universidade de Coimbra, e ao abrigo das atividades do Ano 
Internacional da Matemática do Planeta Terra.

Os contributos enviados para a organização serão colocados a concurso e os resultados 
serão conhecidos a 28 de fevereiro de 2013. Consultar: http://www.uc.pt/go/pm2013 



Halloween 

Os alunos dos Cursos Profissionais de Animação Sociocultural (turma 379) e de Técnico de Apoio à Infância 
(turma 378) organizaram a comemoração do Halloween. Bruxas, zombies e fantasmas assombrarem a escola onde 
reinou sempre a boa disposição.

Desta ação fizeram parte várias animações, jogos, máscaras, música e muitos enfeites colocados por toda a escola.
 
O empenho de todos os alunos envolvidos proporcionou que este vivesse um dia diferente e muito divertido!

EPGE de Queluz

Novas Velharias
Para demostrar que “nada se perde, tudo se transforma”, os alunos do 2.º ano do Curso de Instalação e Reparação 
de Computadores, Tipo 2 (turma 35094), juntamente com o professor Eduardo Passos, conceberam um projeto 
inovador que deu vida a materiais informáticos inutilizados. Foram construídos, com muita criatividade, novos apare-
lhos informáticos e o resultado final foi surpreendente!

De modo a partilharmos este projeto e darmos a conhecer os trabalhos executados convidamos toda a gente a visitar 
a exposição Novas Velharias que irá abrir as suas portas no início do mês de dezembro. Contamos com a vossa visita 
e a vossa participação. Apareçam!

Visita de Estudo à exposição “Riso: Uma exposição a Sério” 

No próximo dia 4 de dezembro, os alunos dos cursos de informática vão realizar uma visita de estudo à exposição 
“Riso: Uma exposição a Sério” que se encontra no Museu da Eletricidade.

Nesta exposição iremos poder ver pintura, desenho, instalações, vídeo, fotografia, escultura, cinema, BD, programas 
de televisão, e outros, de origem nacional e internacional.

Esta exposição pretende evidenciar a importância do riso na vida do homem. Afinal “rir é um bom remédio!”.
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EPGE da Venda Nova

Halloween

O dia 31 de outubro é mundialmente conhecido como "O dia das Bruxas ou Halloween", festa com especial relevância 
nos Estados Unidos mas que é, cada vez mais, uma tradição adotada por todos. Assim, e de modo a comemorar esta 
data, as docentes da disciplina de Inglês em conjunto com os seus alunos executaram decorações e representações 
assustadoras: aranhas, abóboras “voadoras” e uma invasão de “mortos vivos” invadiram os corredores da escola com 
originalidade e magia.
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Os alunos do 1.º ano do Curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos (turma 358) 
levaram a cabo um dos seus primeiros projetos como turma “abóbora iluminada”. 

Os resultados desta comemoração foram brilhantes!

Dia de São Martinho
Da tradição popular portuguesa, associada a uma Lenda e ao consumo da castanha assada e água-pé e aos magustos, 
o São Martinho, comemorado a 11 de novembro, foi festejado na nossa escola.

Com cartazes alusivos ao dia e uma decoração simbólica e sugestiva lançou-se a campanha “Como Martinho, vamos 
proteger do frio”. Inspirados na Lenda, no espirito de entrega e ajuda ao próximo, quisemos proteger os sem-abrigo. 
Pedimos à comunidade escolar que participasse doando alguns cobertores e/ou mantas para posterior entrega aos 
mais carenciados. 

No início do mês de dezembro, iremos fazer a entrega dos donativos aos sem-abrigo. 

Fumar Fica-te a Matar

Fumar Fica-te a Matar foi a campanha lançada pela Associação Portuguesa contra o Cancro sensibilizando os mais 
jovens para as consequências prejudiciais para a saúde, decorrentes do ato de fumar.

No dia 19 de novembro e com o objetivo de chamar à atenção dos mais novos para os malefícios do tabaco, alguns 
voluntários distribuíram informação sobre a campanha e conversaram com muitos jovens . 

No dia 17 de novembro, comemorou-se o Dia do Não Fumador. Alguns alunos voluntariaram-se e, em representação 
da escola, alertaram as consciências de vários jovens para a importância de não fumar.
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Dia Internacional dos Direitos das Crianças

Os alunos do curso de CEF de Práticas de Ação Educativa (turma 35091), juntamente com o Centro de Recursos 
Ferreira Cardoso e as professoras da área tecnológica empenharam-se na comemoração do Dia Internacional dos 
Direitos das Crianças, 20 de novembro, com uma exposição alusiva à temática bem como, com um jogo extensível a 
todas as turmas da escola.

Assim, no corredor do Centro de Recursos, dois placards davam informações sobre este dia e descreviam e alertavam 
para algumas situações em que os direitos não são respeitados.

De tarde, os alunos envolvidos, juntamente com a professora Lina Barroso, percorreram as salas de aula onde 
realizaram um jogo ( com lançamento de dados ) e distribuíram a Banda Desenhada  “Uma aventura na terra dos 
direitos”.

Dia Mundial da Televisão

Originária de uma combinação da fotografia, do cinema e do rádio, a televisão é um dos meios mais completos e 
dinâmicos de transmissores de informações. 

Assinalado a 21 de novembro, o Dia Mundial da Televisão, teve também uma atenção especial na nossa escola. Os 
alunos do Curso Profissional de Técnico de Multimédia incentivados pelo seu coordenador, professor Paulo 
Gonçalves, percorreram a escola, munidos da sua câmara de filmar, fazendo uma pequena entrevista a professores e 
alunos. A entrevista, de carácter cómico e, de certa forma, um pouco embaraçadora, deu origem a expressões bastante 
engraçadas e dignas dos melhores apanhados!

As gravações estão a ser tratadas para posterior apresentação. Aguardamos, ansiosamente, pelos resultados.

Make it Possible

No mês de outubro tiveram início as sessões do Projeto Make it Possible, que pretende 
promover os oito objetivos da Declaração do Milénio da Organização das Nações Unidas, 
através da criação de um espaço aberto de discussão e partilha, num ambiente de apren-
dizagem e de interação. Estas sessões, que se prolongaram pelo pelo mês de novembro, 
culminaram num evento realizado no ISCTE, no dia 23.

Os nove alunos que representaram a escola, assistiram à Conferência RLD (Research, 
Learn and Do) promovida pela AIESEC e destinada a todos os participantes do Projeto Make 
It Possible, com o objetivo de apelar ao espírito de empreendedorismo e liderança dos 
jovens.

Dia Nacional da Cultura Científica

A 24 de novembro comemora-se o nascimento de Rómulo de Carvalho e é também o Dia Nacional da Cultura Científica.

Os professores Física e Química, Paulo Ernesto e Isabel Domingues, não quiseram deixar de assinalar esta data tão 
relevante e propuseram a toda a comunidade escolar a realização de algumas das mais engraçadas e curiosas experiên-
cias de sempre.

Do vulcão de lava, ao leite colorido e ao caleidoscópio, o dia 26 (dia imediatamente útil a seguir à efeméride) foi, tal 
como se previa, animado e diferente. Para além das experiências, os alunos puseram “a mão na massa” e desempe-
nharam o papel de cientistas.


