
No seguimento de uma iniciativa impulsionada pela Junta de Freguesia de Linda-a-Velha, a 
aluna Simone Xavier, do Curso Profissional de Técnico de Comunicação – Marketing, 
Relações Públicas e Publicidade, sensibilizou a comunidade escolar para a necessidade de 
angariar material escolar para enviar para Moçambique. Assim, fez-se um cartaz fazendo esse 
apelo e que depois foi afixado na escola.

Esta campanha, que ainda está a decorrer, já permitiu recolher livros, manuais escolares, 
cadernos e outros materiais.

Campanha de Recolha de Material Escolar 

No final do mês de outubro, as turmas de 1.º e 2.º ano do Curso Profissional de Técnico de Comunicação – 
Marketing, Relações Públicas e Publicidade, deslocaram-se aos bastidores das gravações do próximo programa 
da RTP, “A Voz de Portugal” e à redação do jornal “Diário de Notícias”. 

Estas visitas ocorreram no âmbito da disciplina de Português e das disciplinas da componente técnica do curso.
NaNa visita de estudo às instalações da RTP e ao programa “A Voz de Portugal”, os alunos puderam observar, in loco, o 
ritmo vivido durante a organização e gravação de um programa televisivo. Na visita ao Diário de Notícias, houve opor-
tunidade para experimentar fazer a composição para uma notícia e ficar a conhecer as característica dos textos produ-
zidos pelos media.

Visitas de estudo

Na sequência do Dia Mundial da Alimentação despontou a campanha de recolha 
de alimentos, organizada pelo professor Ricardo Coelho e pelos alunos das 
turmas de 2º ano do Curso Profissional de Técnico de Comunicação – 
Marketing, Relações Públicas e Publicidade.

Durante duas semanas, alunos, professores e funcionários, depositaram vários 
contributos numa caixa colocada para o efeito no Centro de Recursos. 

OsOs alimentos vão ser doados a uma instituição carenciada da freguesia da 
Venteira.

Dia Mundial da Alimentação
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No contexto dos conteúdos propostos para o módulo de Fotografia Digital, os alunos da turma de 1.º ano do Curso 
Profissional de Técnico de Multimédia desenvolveram um trabalho que consistiu em se caracterizarem de acordo 
com a temática do Halloween e explorarem as diversas técnicas de captação de imagem. 

Pelo sucesso alcançado pelo trabalho realizado, foi depois sugerido que os alunos aproveitassem o local onde se encon-
travam para representar um grupo de zombies a vaguear, sendo o momento captado em modo Burst (multi-fotos). 

Estes trabalhos fotográficos estarão expostos na escola durante as comemorações do Halloween.

Trabalho de Fotografia – Multimédia

Os alunos das turmas 35087 e 35088 realizaram um inquérito sobre a preferência dos alunos da escola relativamente 
ao chocolate. Fizeram um inquérito estatístico, recolheram informações de 100 alunos e por fim analizaram e interpre-
taram esses dados, com o auxílio de gráficos do programa Excel. Chegaram à conclusão, já esperada, de que  os alunos 
gostam de chocolate e as conclusões finais são as seguintes:

89 alunos , compram 1 a 3 embalagens por mês, gastando 2 a 5 euros, preferem a marca Milka e chocolate com 
mistura de ingredientes e comem-no à tarde ou à noite. Referiram, ainda, que já ouviram falar de tratamentos estéti-
cos com utilização de chocolate, mas a maioria nunca os utilizou.

Estatística do Gosto

No âmbito de diversos módulos associados às áreas de Comunicação, Linguagem e Informação, os alunos do Curso de 
Educação e Formação de Adultos, de Técnicos de Higiene e Segurança no Trabalho, nível 3, realizaram, no dia 15 de 
outubro, uma visita de estudo às exposições patentes no Museu das Telecomunicações e na Casa do Futuro, ambas em 
exibição na Fundação Portuguesa das Comunicações. 

Visita de estudo à Fundação Portuguesa das Comunicações

Integrado no módulo “Homem-Natureza: Relação Sustentável”, da disciplina de Área de Integração, os alunos de 2.º 
ano da turma do Curso Profissional de Multimédia fizeram uma visita de estudo à empresa Valorsul. 

A Valorsul é a empresa responsável pelo tratamento e valorização dos Resídulos Sólidos Urbanos produzidos em 19 
municípios das regiões de Lisboa e Oeste e como tal nas suas unidades são recebidos e tratados, por ano, cerca de 1 
milhão de toneladas de resíduos sólidos urbanos.

DepoisDepois da receção na sala de conferências, foi apresentado um vídeo com todas as unidades que fazem parte da 
Valorsul, seguindo-se uma breve explicação sobre a unidade a ser visitada e que trata o lixo vulgarmente dominado 
por lixo doméstico ou indiferenciado. 

Após estas explicações os alunos visitaram as instalações, o que lhes permitiu visualizar todo o processo de receção, 
separação e tratamento do lixo doméstico.

Para finalizar, e já em contexto de aula, os alunos realizaram um spot publicitário, alertando para os cuidados a ter com 
o ambiente,  sublinhando, ainda a importância de Reduzir, Reutilizar e Reciclar.

Visita de estudo à Valorsul

EPGE de Arruda dos Vinhos



No dia 6 de outubro foi entregue o Diploma de Mérito à aluna Mafalda Alexandra 
Sebastião da Costa, do Curso Profissional de Apoio à Infância, um exemplo a 
destacar, pois demonstra que a organização e gestão do tempo e a motivação, podem 
conduzir a resultados de sucesso.

Diploma de Mérito

Esta visita proporcionou ao grupo de formandos, bem como às formadoras acompanhantes Joana Segurado e Filipa 
Trovão, uma viagem ao passado, através da apresentação da história das comunicações, seguida de uma visita ao 
futuro, dentro da casa com este nome. Duas viagens muito interessantes e que se recomendam. 

No âmbito desta comemoração, a escola fez-se representar na VI Conferência do Dia Internacional para a Redução 
dos Desastres Naturais, no Auditório da Academia Militar da Amadora, pelos alunos do Curso Profissional de 
Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente e do Curso Profissional de Técnico de Proteção 
Civil.

OsOs alunos presentes ficaram assim a conhecer um serviço de Proteção Civil, a reconhecerem e compreenderem a 
articulação entre os serviços de Proteção Civil e Higiene Segurança do Trabalho e Ambiente, como o exemplo da 
Campanha Local UN-ISDR - “Sempre em Movimento, Amadora é Resiliente”. Tiveram também oportunidade de apro-
fundar os conhecimentos sobre desastres naturais e contactar com vários técnicos e profissionais daquelas áreas.

Dia Internacional para a Redução dos Desastres Naturais

Os alunos do 3º ano, do Curso Profissional de Técnico de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e 
Publicidade, Gonçalo Lage, Gonçalo Tarouca e Luís Teixeira, com a sua participação no Concurso Nacional de 
Criatividade para Escolas “Grande C”, receberam o 1º Prémio na categoria de Fotografia-Paisagem, com a apresenta-
ção do trabalho "Planet  911". A aluna Ana Filipa da Silva Lourenço recebeu uma Menção Honrosa pelo seu trabalho 
"Campo/Cidade".
 
Com este desafio, os alunos puseram em prática alguns conhecimentos adquiridos no curso e compreenderam que o 
esforço, empenho, dedicação e persistência são essenciais em qualquer atividade.

Foi organizado um evento, onde em representação da EPGE, estiveram presentes os alunos da turma 272 para parti- 
lharem do momento da entrega de prémios. Os vencedores e os colegas estiveram no Centro Cultural de Cascais, 
onde foram entrevistados e onde participaram em diversos workshops e seminários. Na entrega dos prémios, profe- 
ssores e colegas aplaudiram com entusiasmo os vencedores.

Prémio Grande C

Para assinalar o Dia Mundial da Alimentação, o Departamento de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho organizou, 
ao longo duma semana - 17 a 21 de outubro - uma exposição com vários cartazes sobre o tema. 

Atualmente, este dia é celebrado em cerca de 150 países onde se questionam os temas da nutrição e da alimentação, 
entre outros. 

Dia Mundial da Alimentação

EPGE do Lumiar



Em pleno século XXI, existem ainda por todo o planeta muitas pessoas que têm fome e se encontram desnutridas pelo 
que continua a ser muito importante e atual alertar as consciências para este flagelo.                   

EPGE da Venda Nova

No dia 20 de outubro celebrámos o Dia Mundial da Estatística dinamizado pelo Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais que promoveu algumas atividades práticas no decurso das aulas.

Dia Mundial da Estatística

Para promover uma melhor interação entre professores e alunos e criar proximidade entre toda a comunidade escolar, 
realiza-se, semanalmente, à 4.ª feira, um jogo de voleibol no ginásio da escola. Durante o período de almoço, uma 
equipa de alunos, desafia os professores, para esta actividade que, simultaneamente, impulsiona para a prática de 
exercício físico.

O capitão de equipa dos professores tem sido o professor João Santos e o capitão da equipa dos alunos, varia semanal-
mente, uma vez que a adesão tem sido bastante “generosa” e a ideia animadora.
Os jogos têm decorrido com emoção num ambiente de animação e convívio. 

Voleibol à 4ª feira

No âmbito da Semana da Juventude do Lumiar, a Junta de Freguesia, convidou a 
escola a realizar uma palestra sob o tema Proteção Civil - Sensibilização de Pessoas 
e Bens.

Na palestra elucidaram-se os participantes sobre o significado e a importância da 
Proteção Civil e sobre os objetivos, domínios e funções de um técnico desta área. 

A palestra foi apresentada pelos alunos do 3.º ano do Curso Profissional de Técnico de Proteção Civil, à qual 
assistiram alunos do 1.º e 2º anos do mesmo curso e alunos do 3.º ano do Curso Profissional de Técnico de Higiene 
e Segurança no Trabalho e Ambiente.

Um dos trabalhos apresentados foi sobre o Serviço Municipal de Proteção Civil, onde se incluiu o Projeto “Amadora 
Resilente”, um projeto da Câmara Municipal da Amadora.

Semana da Juventude 



Ser professor é ser artista, malabarista, pintor, escultor, doutor, musicólogo, psicólogo...
É ser mãe, pai, irmã e avó, é ser palhaço, estilhaço,
É ser ciência, paciência...
(autor desconhecido)

EEnvoltos nesta noção e conscientes da verdadeira importância dos professores no desenvolvimento do ser humano, 
assinalámos a efeméride distribuindo flores aos docentes, uma pequena lembrança para que, numa fase difícil e 
complexa, se recordem do seu real valor, significado e importância. Professor é, nos dias de hoje, ser pai, amigo, 
irmão, confidente…

Como esta data é coincidente com a comemoração da Implementação da República, domingo, assinalámos este dia a 
6 de outubro.

Dia do Professor

Na sequência do trabalho iniciado no ano lectivo anterior, o Centro de Recursos 
Ferreira Cardoso agora em parceria com o Grupo de Voluntariado Eiffel, continua a 
promover a realização do Banco Alimentar.

Conscientes das reais necessidades que atravessamos e das dificuldades de alguns 
dos nossos alunos, promoveu-se uma recolha de alimentos.

ApelámosApelámos junto de todos, docentes e funcionários, para as questões de justiça 
social, igualdade e solidariedade, nesta causa que temos vindo a abraçar e cujo 
mote é “Todos juntos alimentaremos esta causa”.

Apesar da data estipulada para a recolha ser de 17 a 21 de outubro, continuam a chegar diariamente ao Centro de 
Recursos Ferreira Cardoso, sacos cheios de quilos de amor e esperança.

Os alunos necessitados foram, de forma anónima, convidados a recolher estes pedaços de afeto e de amor pelo 
próximo.

Recolha dos Alimentos

Comemorado a 16 de outubro, domingo, foi no dia 17 que comemorámos, na escola, o Dia da 
Alimentação.

AssociandoAssociando o tema às várias áreas disciplinares e à importância de uma alimentação saudável e 
equilibrada, realizaram-se actividades diversas: “Sopa de Letras” acompanhada por uma oferta 
de frutas; palestra “Chocolate, do laboratório à fábrica” associada à disciplina de Física e 
Química; a animação dos alimentos, elaborada pelos alunos do Curso Profissional de 
Multimédia e Animação 2D e 3D, e disponível no corredor do Centro de Recursos para 
consulta no touch-screen. 

PPara finalizar, fez-se uma distribuição de alimentos pelo Banco Alimentar da Escola onde não 
faltaram os chocolates para mimar os nossos participantes.

Dia Mundial da Alimentação

São inúmeras as atribuições do Centro de Recursos Ferreira Cardoso, e entre elas, é sempre bom lembrar, a sua função 
enquanto espaço de leitura e consulta de livros escolares, ou outros.

No dia 24 de Outubro, Dia das Bibliotecas Escolares, ofereceu-se um marcador de livros a quem nos visitou, como 
forma de incentivo à leitura.

Dia das Bibliotecas Escolares



Centro Novas Oportunidades Gustave Eiffel - Entroncamento

Para além deste acto simbólico, realizaram-se várias sessões de leitura, em salas de aula e no Centro de Recursos nas 
quais participaram algumas turmas, acompanhadas pelos docentes.
As letras andaram à solta pela escola e o Centro de Recursos, divulgou, ao longo deste dia, a seguinte mensagem: 

“ Livros são os mais silenciosos e constantes amigos, os mais acessíveis e sábios conselheiros e os mais pacientes pro-
fessores”. (Charles W. Elliot)

Decorreu no dia 4 de outubro, o 4.º seminário organizado pelo Centro Novas Oportunidades Gustave Eiffel, do 
Entroncamento que contou com a presença de Pedro Nuno Pimenta Braz, inspetor do trabalho no Centro Local da Lezíria 
e Médio Tejo da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e de Fernando Manuel Duarte Nunes, autor do livro 
Manual Técnico de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e professor/coordenador no Instituto Superior de 
Engenharia de Lisboa e José Mário Fernandes, jornalista, que moderou e dinamizou este encontro.

OsOs trabalhos tiveram início com Pedro Braz, que contextualizou o tema e apresentou a ACT- missão e princípios de fun-
cionamento e descreveu a realidade nacional, apresentando dados referentes às doenças profissionais, às causas mais 
frequentes dos acidentes de trabalho e à sua ocorrência na última década. Não obstante ser notório um decréscimo dos 
acidentes de trabalho nos últimos anos, os presentes foram sensibilizados para a necessidade de envolvimento de todos 
nesta matéria, atendendo ao valor inestimável da vida humana.  

Seguiu-se a comunicação de Fernando Nunes, que centrou a sua apresentação na importância da prevenção de riscos 
profissionais, partindo da sua identificação e avaliação. Definiu também alguns conceitos associados ao domínio de 
SHST, identificou as obrigações gerais (direitos e deveres) associadas a empregadores e trabalhadores nesta matéria e 
no final concluiu utilizando um exemplo prático associado ao risco físico do ruído. 
Seguiu-se um período de perguntas/respostas e de algumas observações do público presente.
É de realçar a importância e a atualidade desta temática para o esclarecimento e a sensibilização da população.

AAtendendo ao interesse manifestado, esgotando todos os lugares disponíveis do auditório do Centro Novas 
Oportunidades Gustave Eiffel, ficou a promessa de em breve se voltar a este tema.
O próximo Seminário decorrerá no mês de dezembro e incidirá sobre a Integração Social de Pessoas Portadoras de 
Deficiência. 

Ciclo de Seminários 2011
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