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EPGE da Amadora
Atividades de Natal
Neste mês festivo, lançámos o desafio do Postal de Natal aos nossos
alunos. Esta atividade serviu para evidenciar o espírito natalício e
estimular a criatividade com a apresentação de propostas originais.
No dia 12 de dezembro toda a comunidade escolar foi surpreendida pelo
grupo “capuchino”, que entoou cânticos de natal, como forma de
desejar Boas Festas a todos.

Campanha de recolha de brinquedos, livros e material escolar
De forma a impulsionar o espírito de partilha e solidariedade dos alunos recolhemos
brinquedos, livros infantis e material escolar para uma campanha levada a cabo pela
Junta de Freguesia da Mina.
Os alunos quiseram colaborar nesta iniciativa ajudando na recolha de material, para
posterior entrega à Junta de Freguesia.
Desta forma, contribuiu-se para proporcionar um Natal mais Feliz aqueles que pouco
têm e que de quase tudo necessitam.

Feira do Livro
Mais uma vez realizámos a Feira do Livro que decorreu entre os dias 10 e 14 de dezembro, no Centro de Recursos Eça
de Queirós, na nossa escola.
Com esta iniciativa promoveu-se, divulgou-se e incentivou-se o gosto pela leitura. Simultaneamente, foi uma oportunidade para que a comunidade escolar pudesse adquirir livros a preços convidativos.
Esta foi uma atividade muito participada por professores, alunos e funcionários.
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Atividade comemorativa da morte de Fernando Pessoa
No âmbito da disciplina de Português e de modo a assinalar a data de morte de Fernando Pessoa, foi organizado pela
professora Vera Brito, a elaboração de trabalhos diversificados alusivos à vida e obra do escritor.
Os trabalhos realizados foram expostos na escola, onde se podem ver poemas, fotografias e algumas referências a
marcos importantes da vida de Fernando Pessoa.

Visita de estudo à Coca Cola
Os alunos do do 3º ano do Curso Profissional de Comunicação - Marketing
Relações Públicas e Publicidade, acompanhados pelas professoras Catrina
Monteiro, Isabel Arrobas e Vânia Costa, realizaram uma Visita de Estudo à Coca
Cola, no âmbito da disciplina de Publicidade.
A visita foi muito interessante e contribuiu para a consolidação de conhecimentos, na área daquele curso.

Visita de Estudo ao Museu da Eletricidade
Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação
de Sistemas Informáticos, turmas 351 e 292, acompanhados pelas professoras Constança Sequeira, Sandra Rodrigues e pela Técnica do Centro de
Recursos Tânia Soares, fizeram uma Visita de Estudo ao Museu da
Eletricidade.
Este Museu dispõe de um Serviço Educativo que organiza visitas guiadas e
sessões experimentais para as escolas.
Os nossos alunos ficaram a conhecer o funcionamento desta antiga central
termoelétrica de Lisboa e a identificação dos seus diversos componentes.

Dia Nacional da Cultura Científica
Comemorou-se no dia 24 de novembro, o Dia Nacional da Cultura Científica. Os professores da área de Matemática e
Física e Química, Paulo Ernesto, Celeste Barata e Sandra Cláudia e os seus alunos comemoraram esta efeméride com
a realização de diversas experiências de Física-Química, e a declamação de alguns poemas do poeta Rómulo de
Carvalho.
Neste dia, em que se assinala o centenário do nascimento de Rómulo de Carvalho, poeta, químico e professor de
renome internacional, a nossa escola atribuiu o seu nome ao Laboratório de Física e Química.

Visita de Estudo ao Metropolitano
A Visita de Estudo à estação de metropolitano (Metro) do Parque realizou-se com os alunos do 1º ano, do Curso
Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos (turma 351) e do Curso
Profissional de Técnico de Gestão (turma 355).
Esta visita realizou-se no âmbito da disciplina de Matemática, na componente de Geometria, por forma a contextualizar
os conteúdos lecionados nesta área, e a enquadrá-los no nosso quotidiano.
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Nesta estação podem-se ver referências a acontecimentos da História de Portugal desde o seu início até aos dias de
hoje.
Acompanharam os alunos as professoras, Celeste Barata, Isabel Arrobas, Sandra Rodrigues e a Técnica do Centro de
Recursos Favelina Santos.

EPGE do Entroncamento
Apresentação de PAP e PT
No dia 28 de novembro, encerrou-se mais uma etapa para dois alunos do Curso Profissional de Técnico/a de
Mecatrónica (turma 317), com a apresentação pública das Provas de Aptidão Profissional (PAP). Foram apresentados
dois trabalhos de temas distintos: “Purificador de ar automatizado” (Joel Pinto) e “Semáforos controlados por
autómato” (João Jesus).
No mesmo dia, dois alunos do Curso Profissional de Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores
(turma 250) submeteram também os seus trabalhos à apreciação final do júri, com os temas “Marcador eletrónico”
(Ana Guia) e “Parque de Estacionamento” (Mathieu Génard).
No dia 12 de dezembro, Gonçalo Crespo, Pedro Barata, João Rodrigues e Jesse Patrício, alunos do Curso Profissional
de Técnico/a de Construção Civil – Variante de Topografia (turma 296), apresentaram os Projetos Tecnológicos
(PT), sob o tema "Levantamento Topográfico e Traçado das Redes Públicas do Campus Escolar do Entroncamento".
Todos os alunos estão de parabéns por terem ultrapassado com sucesso esta fase das suas vidas académicas.

Concurso Literário e Sessão de Cinema
No Auditório do polo 3, a 11 de dezembro, decorreu uma sessão de cinema organizada pelo Centro Novas
Oportunidades, marcando o culminar de uma atividade no âmbito do Plano Nacional de Leitura – Concurso Literário.
Esta ação, sugerida aos grupos de básico e secundário em processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de
Competências (RVCC), consistiu na leitura do livro “O Rapaz do Pijama às Riscas” de John Boyne. Tendo por base esta
obra, os adultos de básico elaboraram o resumo e uma opinião crítica e os adultos de secundário elaboraram uma
reflexão crítica. Posteriormente, visionou-se o filme baseado naquela obra.
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Estiveram presentes 25 pessoas, entre as quais, adultos em processo de RVCC e também familiares. No final,
entregaram-se os prémios referentes ao Concurso Literário. Os vencedores, Carlos Dias (processo nível básico) e Jorge
Sousa (processo nível secundário), foram presenteados com um vale da Livraria Bertrand, no valor de 20€.

Feira do Livro@EPGE
Entre os dias 12 e 14 de dezembro decorreu a Feira do Livro@EPGE, aberta ao público em geral. A iniciativa contou
com um programa abrangente e com a presença de várias editoras: Animedições, Lema D’Origem, Pearson Portugal,
Associação Viver a Ciência e Gatafunho.
Durante a Feira decorreram as seguintes atividades: apresentações de livros (Helena Osório – Animedições; António
Sá Gué e Rose Marie – Lema D’Origem; Raquel Gaspar – Associação Viver a Ciência); Maratona das Cartas da Amnistia
Internacional (no âmbito da Semana dos Direitos Humanos, desenvolvida na Disciplina de Cidadania e Mundo Atual);
Hora do Conto com o ator Paulo César; “Encontros com Fernando Pessoa” (dramatização levada a cabo pelas alunas
do 3.º ano do Curso Profissional de Técnico/a de Apoio à Infância, turma 309, no âmbito da Disciplina de
Português); Ateliê de Artes (elaboração de marcadores de livros e capas amovíveis, sob a orientação da professora
Vera Pires); ateliê de pintura facial.
A autora e bióloga marinha Raquel Gaspar apresentou “Os Amigos da Menina do Mar” e “Histórias dos Roazes do Sado”
nos Centros Escolares de Meia Via e Riachos, acompanhada por uma técnica do Centro de Recursos da escola.

Encerramento do 1.º Período Letivo e Atividades Natalícias
Para assinalar o final do 1.º período letivo e a quadra natalícia, foram desenvolvidas diversas atividades no Campus
Escolar. Ao longo da última semana de aulas, algumas turmas decoraram as oliveiras adotadas no início do ano letivo.
Os alunos do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico/a de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e
Publicidade (turma 346) produziram um vídeo de Natal, no âmbito da Disciplina de Técnicas e Práticas de
Comunicação e Relações Públicas. A turma contou com a colaboração de vários elementos da comunidade escolar. A
letra da música que acompanha o vídeo foi escrita pela turma e para a composição do tema musical contou-se com a
colaboração do músico Valter Alexandre (música/voz/guitarra/baixo/programação/produção). O vídeo pode ser visto
nos canais oficiais da escola (site oficial, youtube e facebook).
No último dia de aulas, 14 de dezembro, decorreu um Torneio de Futebol 5x5 inter-turmas, em que participaram
equipas femininas e masculinas. Os alunos do Curso CEF Serviço Mesa, turma 35115, tiveram um importante papel
na organização deste evento.
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Curso de Apoio à Infância animou o Natal
No dia 14 de dezembro, a turma do 3.º ano do Curso Profissional de
Técnico/a de Apoio à Infância (turma 309) animou a manhã das crianças
de 4 e 5 anos do Centro Social Paroquial do Entroncamento, com a adaptação
para teatro de dois contos de Luísa Ducla Soares (Plano Nacional de Leitura),
da obra “O natal dos nossos animais”. Valores como a amizade, a união, a
igualdade e o amor estiveram presentes e mais uma vez as alunas demonstraram grande responsabilidade, alegria e criatividade.
Os adereços, cenários e caracterizações foram criados pelas alunas,
incluindo o guião com a adaptação dos dois contos. Após o teatro,
seguiram-se as pinturas faciais. Este projeto foi desenvolvido no âmbito da
disciplina de ECDM – Expressão Corporal, Dramática e Musical.

180 º Aniversário do nascimento de Gustave Eiffel
No âmbito da disciplina de Cidadania e Mundo Atual, assinalou-se o 180.º Aniversário do nascimento de Gustave Eiffel,
patrono da nossa escola, no dia 15 de dezembro. A este propósito elaboraram-se marcadores de livros com a biografia
de Gustave Eiffel e a fundamentação da escolha deste engenheiro como patrono da nossa escola. Os marcadores foram
distribuídos na Feira do Livro.
Gustave Eiffel é considerado um dos nomes de referência na História da Engenharia, responsável pela construção de
grandes obras em diferentes continentes, algumas delas em Portugal. Os seus trabalhos revelam grande preocupação
pelos aspetos humanos, pela inovação e pelo recurso a novas técnicas e tecnologias.

Inauguração de modelo da Torre Eiffel e sessão de júri
Os formandos do Curso EFA de Condução de Obra (turma 37013) apresentaram-se a júri no dia 17 de dezembro.
Este foi o culminar de um percurso que durou cerca de dois anos, tendo sido realizado em horário pós-laboral, no
Entroncamento.
Após as apresentações dos projetos finais, inaugurou‐se o modelo da Torre Eiffel, no Campus Escolar do
Entroncamento.
Este projeto, realizado pelos alunos do Curso EFA de Técnico de Condução de Obra (turma 37013) sob a orientação dos formadores Nuno Marques e Eduardo Duarte, teve como objetivo aplicar diversas aprendizagens e competências de alguns módulos da componente técnica deste plano de formação. Os alunos contactaram diretamente com a
organização da obra desde a preparação e dimensionamento de cofragem até ao betão e armaduras em ferro. Ainda,
no decorrer do contacto com os diferentes processos construtivos inerentes à execução do modelo, os alunos
familiarizaram-se com diversos ensaios ao betão aplicado: ensaio de plasticidade e resistência.
Este modelo de projeto só foi concretizável graças à grande dedicação e empenho dos alunos, das equipas formativa
e de coordenação científica e pedagógica e do forte estímulo, apoio e comparticipação da EPGE e da empresa SPR
Esperança.
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EPGE do Lumiar
Visita de Estudo à Associação Moinho da Juventude
No âmbito dos conteúdos das disciplinas de Animação Sociocultural e Área de Estudo da Comunidade do Curso
Profissional de Animador Sociocultural, os alunos do 3.º ano, turma 305, realizou uma visita guiada à Associação
Moinho da Juventude, com o objetivo de contactar e observar o trabalho desenvolvido pela instituição e de desmistificar
o estigma de “Bairro social”.

Matemática na Calçada Portuguesa
Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância, turmas 362 e 369, no âmbito da disciplina de
Matemática - Módulo de Geometria, iniciaram o projeto “Matemática na Calçada Portuguesa”. Pretendeu-se recriar e
inventar padrões e frisos, reconhecendo e aplicando simetrias de figuras e transformações geométricas – Isometrias.
Antes de iniciar o trabalho em sala de aula, os alunos fizeram um “roteiro científico” pelas ruas de Lisboa, da Praça
Marquês de Pombal ao Largo Camões, no dia 5 de dezembro. Durante o percurso, houve oportunidade de tirar fotografias à calçada portuguesa, aos frisos, azulejos e varandas.

Oficina de Natal
No dia 12 de dezembro, a professora Ana Prata dinamizou uma Oficina de Natal com a técnica do guardanapo. A oficina
decorreu com grande entusiasmo e os participantes puderam pôr em prática a sua criatividade e, alguns, revelaram-se
mesmo verdadeiros artistas!
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Troca de Prendas
A troca de prendas decorreu no dia 13 de dezembro, entre os alunos do 1.º ano do Curso
Profissional de Animação Sociocultural, turma 363.
Numa perspetiva ecológica, os alunos trocaram, entre si, alguns dos objetos e artigos feitos
por eles.

Decorações natalícias
Foi com grande originalidade, que os alunos do 3.º ano, turma 305, do Curso Profissional
de Animador Sociocultural realizaram vários elementos decorativos o que permitiu que
todos pudessem “brincar” ao Natal, tirando fotos de anjos, duendes encantados e de pai
Natal.
Realizou-se também uma sessão fotográfica por toda a comunidade escolar com a finalidade
de conhecer e partilhar os desejos de Natal de cada um. Estes desejos foram posteriormente
afixados no expositor do curso.

Festa de Natal
No dia 14 de dezembro e para celebrar o Natal com alegria e espírito de grupo, os
alunos do 3.º ano do Curso Profissional de Animador Sociocultural, turma
305, ensaiaram (em tom de surpresa) uma performance de Dança
Contemporânea, que apresentou aos colegas de escola.
Com esta iniciativa foram vividos momentos de grande animação!

Eiffel Fusion - Evento de Natal
Eiffel Fusion, assinalou o último dia de aulas do 1.º período, uma atividade para todos os alunos da escola, pais, professores e colaboradores.
Esta ação que partiu de um projeto realizado nas aulas da componente técnica, permitiu a fusão da arte e da cultura,
valorizando todo o processo educativo e de criação artística. A sua assinatura “Feel On”, transmite união e pertença à
escola. O encontro da educação com a arte foi o mote para esta grande iniciativa, onde não faltou boa disposição,
cultura e muita dança!
O evento foi organizado pelos alunos do 3.º ano do Curso Profissional de Técnico de Comunicação – Marketing,
Relações Públicas e Publicidade (turma 313 e a turma 314).
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Concurso “Saber Porquê”
No âmbito do programa “O Mundo na Escola”, participámos no concurso “Saber Porquê”. O intuito foi o de estimular
nos alunos o gosto pela exploração de situações desafiantes que podem ser respondidas cientificamente, promover a
interação e colaboração com os pares na (re)criação da ciência, a divulgação da escola e, numa perspetiva mais geral,
incentivar o espírito de competição saudável.
A participação neste programa é mensal, com a criação de um vídeo explicativo para cada pergunta que é colocada.
O vídeo realizado pelos alunos da turma 310 – Técnico de Construção Civil, com a coordenação do professor Rui
Januário, encontra-se selecionado entre os 4 melhores vídeos participantes. O vídeo pode ser visto na página oficial do
concurso www.mundonaescola.pt

Lumiar solidário com a Feira das Troikas
No dia 14 de dezembro, decorreu a Feira das Troikas. Esta ação foi da
iniciativa do grupo disciplinar da Área de Integração e consistiu numa
recolha e venda de produtos e bens em segunda mão.
Esta venda teve como propósito ajudar as famílias carenciadas dos
alunos da nossa escola. Os lucros foram utilizados para a aquisição de
bens de primeira necessidade, com os quais se encheram os cabazes
de Natal que foram entregues às famílias.

EPGE de Queluz
Exposição de computadores
No dia 30 de novembro, a turma de 2.º ano de CEF de Instalação e Reparação de Computadores realizou uma
exposição de computadores que foram reconstruidos a partir de materiais reciclados.
Durante a sua construção, os alunos não só aplicaram técnicas e competências adquiridas em contexto de sala de aula,
na área da reparação de computadores, como tiveram em consideração a temática da proteção do ambiente.
Os computadores em exposição foram os seguintes: Projeto de Natal, Mesa-de-cabeceira, Acerium One e New Project.
Esta exposição decorreu durante o mês de dezembro e foi bastante visitada pelos alunos das várias turmas da escola.
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Visita de Estudo ao Museu da Eletricidade e à exposição
“Riso-Uma exposição a Sério”
Os alunos dos cursos CEF, Instalação e Reparação de Computadores e de Instalação e Operação de Sistemas
Informáticos, visitaram, no dia 4 de dezembro, o Museu de Eletricidade, onde assistiram a uma demonstração de
como era produzida a eletricidade para a cidade de Lisboa, no início do século XX, na época da 1.ª e 2.ª Guerra Mundial,
e ainda a uma breve explicação sobre as vantagens e desvantagens das várias energias renováveis.
De seguida, visitaram a exposição “Riso - Uma Exposição a Sério”, patente no Museu da Eletricidade, através da qual
contactaram com várias obras de autores nacionais e internacionais, tendo refletido sobre questões relacionadas com
os efeitos e os mecanismos do riso.

Ida ao teatro
No dia 6 de dezembro, os alunos do Curso de Instalação e Reparação de Computadores (turmas 35094 e 35118)
assistiram, no âmbito da disciplina de Língua Portuguesa, à peça de teatro “Auto da Barca do Inferno”, de Gil Vicente,
levada à cena pela companhia de teatro Planetário Azul.
A experiência foi bastante positiva, na medida em que a interpretação dos atores permitiu aproximar um texto do
século XVI à atualidade, proporcionando aos alunos, um exercício de reflexão e de criatividade literárias.

Festa de Natal
Na tarde do dia 19 de dezembro, tivemos a nossa Festa de Natal, vivida num espírito de amizade e partilha e onde
estiveram reunidos professores, alunos, e funcionários.
A festa constou da representação de uma peça de teatro a que se seguiram cânticos de Natal, tudo com a participação
dos alunos. Depois do lanche, a kizomba reinou e todos puderam dançar ao som da música africana.

Vai acontecer em janeiro
Durante o mês de janeiro, vamos realizar um concurso de fotografia, assinalando o dia do fotógrafo (8 de janeiro).
Aceitam-se inscrições para este concurso. Participem!
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EPGE da Venda Nova
Banco Alimentar Contra a Fome
No primeiro fim-de-semana de dezembro, dias 1 e 2, foi efetuada, nacionalmente, a habitual recolha de alimentos
levada a cabo pelo Banco Alimentar Contra a Fome e, pelo 3.º ano consecutivo, alguns alunos dos polos da Venda Nova,
Amadora e Queluz aceitaram o desafio e voluntariaram-se para participar nesta iniciativa, cada vez mais necessária.
Os alunos monitorizados por um responsável e divididos por turnos puderam dar o seu contributo e, simultaneamente,
pôr em prática a cidadania e enriquecer-se enquanto pessoas.
Os resultados foram bastante animadores e, pelo que tivemos oportunidade de constatar uma experiência que os
nossos alunos desejam repetir.

Dia do Voluntário
A 5 de dezembro comemora-se o Dia Internacional do Voluntário e do Voluntariado. Neste sentido e, tendo em conta a
sua importância, o Centro de Recursos Ferreira Cardoso organizou a palestra “Voluntariado - uma experiência” ministrada pela professora Ana Albuquerque, diretora do polo.
Assim, durante o período da manhã, o auditório Brazão Farinha acolheu todos os alunos das turmas de 1.º ano para
debater o tema e foi também apresentado o projeto de voluntariado “Cidadão Eiffel”.
Uma plateia bastante participativa e animada manifestou interesse pelo tema. Foram colocadas algumas questões à
oradora que, pela sua experiência enquanto voluntária, deu, na primeira pessoa, um testemunho de partilha e de
entrega aos outros.

Feiras do Livro e dos Talentos
Como já vem sendo hábito, no final do 1.º período e, de forma a assinalar a época natalícia, realizámos de 10 a 13 de
dezembro a Feira do Livro. Com um número significativo e diversificado de livros, foi grande a adesão por parte da
comunidade educativa.
Pela primeira vez, realizou-se a campanha “Compre 2, leve 1” que se traduziu na compra de dois livros de valor igual
sendo que, o valor do segundo livro, reverteu para uma bolsa destinada à aquisição de manuais escolares para os
alunos mais carenciados.
Paralelamente à Feira do Livro decorreu a Feira de Talentos onde os alunos inscritos puderam, ao longo da semana, até
14 de dezembro, apresentar alguns dos trabalhos executados e que animaram os corredores da nossa escola.
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Hora do Conto
Ainda no âmbito da Feira do Livro, iniciámos a 13 de dezembro a “Hora do Conto” que consiste na leitura e exploração
de contos em dia e hora marcada, para que qualquer pessoa possa participar e/ou assistir. Tencionamos realizar esta
atividades regularmente, no Centro de Recursos, na 1.ª quarta/quinta-feira de cada mês com temas a definir.
Nesta primeira “Hora do Conto” tivemos a leitura de “Um conto de Natal” de Sophia de Mello Breyner lido pela professora Ana Rita Matos, acompanhada no piano pela professora Isabel Machado, “Pinheirinho de Natal”, pela aluna Vânia
Pina, turma 303, do Curso Profissional Técnico de Animação 2D/3D e “Viajante clandestino” pela convidada Cátia
Afonso da Porto Editora.
Convidamos toda a comunidade escolar a participar na próxima Hora do Conto, no dia e hora que divulgaremos em
breve nos locais habituais.

Anjinho no Sapatinho e Concurso “Embrulho mais Bonito”
O concurso “O Embrulho mais Bonito”, proporcionou que os alunos dessem asas à imaginação e criassem embrulhos
criativos, que depois foram oferecidos às instituições na campanha “Um Anjinho no Sapatinho”.
Todos os embrulhos concorrentes apresentaram criatividade e empenho e os vencedores foram:
1º Prémio: turma 331 –
2º Prémio: turma 360 –
3º Prémio: turma 361 –
Menção Honrosa: turma

embrulho Robot
embrulho Renas
embrulho Mãe Natal
304 – embrulho iluminado

Exposições de Candeeiros
No corredor do Centro de Recursos Ferreira Cardoso, foi apresentada a exposição de candeeiros e também outros
trabalhos realizados no âmbito da disciplina de Tecnologias Aplicadas, turma 333, do Curso Profissional de Técnico
de Eletrónica e Telecomunicações e pela turma 359 do Curso Profissional de Técnico de Eletrónica,
Automação e Comando.
Orientados pela docente Ana Capucho, estes alunos, de 1.º e 2.ºs anos, puderam pôr em prática alguns dos conhecimentos adquiridos e presentear toda a comunidade escolar com verdadeiras obras de arte!
Com o mesmo objetivo, mas no âmbito da disciplina de Design, módulo de vidro e cerâmica, também os alunos do 2.º
ano do Curso Profissional de Técnico de Design, turmas 325 e 326, idealizam e construíram alguns candeeiros
tendo por base a cerâmica e o vidro.
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Festa de Natal
Para celebrar esta quadra, realizou-se a tradicional festa de Natal. A 14 de dezembro, em dois momentos distintos,
transmitiram-se algumas mensagens de Natal idealizadas e gravadas pelos alunos de algumas turmas (em separado)
e foi apresentado um espetáculo musical levado a cabo pelos alunos do Projeto Music 4 All.
Este projeto, tal como num verdadeiro Musical, contou com uma teatralização associada a momentos de canto e dança.
Não faltaram as decorações alusivas à época, as mães e pais Natal e uma plateia animada e participativa.
A festa, realizada no auditório Brazão Farinha, contou com a presença de todos os alunos e de alguns professores e
funcionários. A direção do polo louvou a iniciativa e apelou a uma maior envolvência e participação de todos os alunos
neste tipo de atividades.

Projeto “A Empresa”
Os alunos assistiram à apresentação do Projeto “A Empresa”, no auditório da escola. Este projeto pretende que alunos
desenvolvam o gosto pelo empreendedorismo. Como resultado desta apresentação já se encontram constituídas 11
miniempresas.

Oficina Eco Arte
Para comemorar o Natal, realizou-se a 3ª edição da Oficina Eco.Arte. Nesta oficina, os alunos do 2.º ano da turma do
Curso Profissional de Técnico de Design elaboraram uma luminária construída a partir de garrafas PET e um
candeeiro de Natal composto por copos de plástico. Estes trabalhos encontram expostos no refeitório da escola.
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