
No dia 5 de Julho, pelas 14horas, a professora Sílvia Areias, as Técnicas do Centro de Recursos, Favelina Santos e Filipa 
Simões e os alunos das turmas de 1º ano do Curso Profissional de Técnico de Comunicação – Marketing, 
Relações Públicas e Publicidade presentearam as pessoas que se encontravam no Parque Central da Amadora, com 
trabalhos e dinâmicas que os alunos desenvolveram durante algumas aulas das disciplinas técnicas.

Os alunos levaram flores de papel, doces, canetas e cartazes, que foram entregando a quem passava bem como aos 
que se por lá encontravam a ler o jornal ou a conviver.
Foi uma actividade de grande dinâmica e de muita interacção com a população local.

Actividades no Parque Central da Amadora

Decorreu nos Recreios da Amadora, no dia 8 de Julho, a 1ª Gala de Final de Ano Lectivo, que teve como finalidade assi-
nalar o encerramento do ano lectivo e premiar e homenagear os alunos dos CEF e Ensino Profissional que se desta-
caram em assiduidade e empreendedorismo e pelo seu bom desempenho nas actividades lectivas, o aluno 
a quem foi atribuída a Bolsa de Mérito e os vencedores do concurso Canguru Matemático.

Estes alunos subiram ao palco onde receberam uma caneta gravada com o seu nome, uma estatueta e um livro ou 
voucher do Solinca.

A Gala constou de actividades diversas tais como música, canções, poesia e dança e teve a participação de Beatriz 
Monteiro, que co-apresentou o evento e brindou os presentes com o tema “Senhora do Mar” e uma canção do grupo 
Deolinda, em dueto com a aluna Cátia Carreira.

O evento teve a cobertura da TVAmadora que pode ser vista em http://www.tvamadora.com/Video.aspx?videoid=1375
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A Festa AniMédia, organizada pela professora Ana Simão e pelos alunos das turmas do Curso Profissional de 
Multimédia, marcou o último dia de aulas.

Esta festa, aberta a toda a comunidade escolar, constou de actividades variadas: quermesse, marchas populares,   
sevilhanas, hip-hop, banca de venda de materiais construídos pelos alunos, exposição de trabalhos e por fim…. os 
petiscos.
Foi num ambiente de festa que, uma vez mais, decorreu a já tradicional Gala dos Prémios Torres de Ouro.

AniMédia - Festa de Final de Ano Lectivo

No âmbito da disciplina de Sistema de Informação e Multimédia, realizou-se uma visita de estudo à Tapada de Mafra, 
em conjunto com o pólo da Venda Nova, com a finalidade de comemorar o Dia da Multimédia e fomentar a troca de 
experiência entre os alunos do mesmo curso. 

Visita de Estudo à Tapada de Mafra

Os alunos das turmas do Curso Profissional Técnico de Multimédia visitaram a Quinta da Regaleira, em Sintra, no 
âmbito das disciplinas de Português e de DCA. 

No período da manhã, alunos e professores percorreram o espaço conduzidos por uma guia que apresentou a Quinta, 
com informações diversas. No período da tarde os alunos fotografaram vários aspectos da quinta e redigiram textos 
descrevendo-os. 

Foi num ambiente natural e cheio de misticismo que decorreu esta visita.

Visita de Estudo à Quinta da Regaleira

EPGE de Arruda dos Vinhos



Foram várias as actividades lúdicas desenvolvidas para assinalar o encerramento do ano lectivo. Toda a comunidade 
escolar pode participar, de modo a proporcionar o convívio e a colaboração activa das famílias. 

De manhã houve karaoke e uma sessão de cinema, a que se seguiu um almoço-convívio, entre alunos, professores e 
familiares. De seguida, e com o apoio da Sociedade Filarmónica Ferreirense, as alunas do 1.º ano do Curso 
Profissional de Apoio à Infância, apresentaram uma marcha popular com letra alusiva à EPGE e aos cursos. Esta 
actividade foi orientada pela professora Catarina Nunes. As técnicas do Centro de Recursos colaboraram no desenvolvi-
mento das diversas acções. 

Actividades de Final de Ano Lectivo

Cá vai a marcha a passar
Com grande animação
A mocidade a cantar
A marcha do coração

EPGE és um encanto
Escola de tanto rigor
PPor isso é qu’estudo tanto
Para obter melhor valor

A mocidade lá vai dançando
Com alegria sem ter igual
A nossa marcha é a mais linda  
A mais formosa e natural

EPGE tem seus cursos
Que são fáceis d’aprenderQue são fáceis d’aprender
Rodeada pelos arbustos
Que são lindos de se ver    

EPGE dos alunos
Que estão em evolução
Cada turma tem seu mundo
Estudam com satisfação

No último dia d’aulas
Brilham nossos corações
Alunas e professoresAlunas e professores
Com arquinhos e balões

Ora viva EPGE
Ora viva a nossa escola
Ora viva a nossa marcha
Da turma 309

 

Marcha

Inserido nas actividades do encerramento, realizou-se no dia 22 de Julho, no Marty Box, o jantar de finalistas dos 
alunos das turmas dos Cursos Profissionais de Técnico de Animação Sóciocultural e de Técnico de Gestão de 
Equipamentos Informáticos e de duas turmas dos Cursos de Práticas de Acção Educativa e Instalação e 
Reparação de Computadores, dos Cursos de Educação e Formação. 

Os alunos tiveram ainda oportunidade de visualizar um filme retrospectivo, realizado pela turma de Multimédia, com os 
melhores momentos dos três anos do curso.

OO jantar decorreu com muita animação e as despedidas foram feitas com muitos discursos, emoção e lágrimas para 
temperar.

Jantar de Finalistas

EPGE do Entroncamento



No dia dia 27 de Julho, realizou-se um almoço convívio com os funcionários docentes e não docentes. Da ementa 
fizeram parte sardinhas e carne assadas na brasa, migas de broa de milho e couve portuguesa e saladas variadas. A 
refeição foi regada com boa disposição e alegria. 

Almoço dos Funcionários

A entrega de prémios do concurso de fotografia digital Ensinar é dar para sempre decorreu no dia 21 de Julho, no 
pólo 2. Os prémios foram entregues pelo dinamizador do workshop e do concurso, Adamastor Monteiro, um apaixo-
nado pela fotografia, que partilhou os seus conhecimentos com a comunidade escolar e também pela técnica do Centro 
de Recursos, Susana Ferreira. 

Participaram quatro alunos do Curso Profissional de Higiene e Segurança no Trabalho e Ambiente. Os prémios 
atribuídos foram os seguintes: 1.º lugar Marisa Inverno, 2.º lugar Carina Jesus, 3.º lugar André Sousa. Ana 
Fernandes recebeu um Certificado de Participação. Todos ganharam uma fotografia em impressão digital e um 
diploma. 
Os trabalhos  podem ser vistos numa exposição que se encontra aberta ao público, no pólo 2.

Entrega de Prémios do Concurso de Fotografia

Para assinalar o final do ano lectivo, e como já vem sendo hábito, realizámos uma das nossas animadas festas.
No átrio da escola, as mesas com trabalhos de alunos e professores, dispostas num círculo, quase perfeito, foi o palco 
para o 1.º Challenge de Dança realizado neste pólo.

A festa, contou acima de tudo, com a boa disposição de todos e com a magia e a alegria da dança. A concurso esti-
veram, três recuperações de módulos e, entusiasmados, os nossos alunos tentaram “puxar dos seus galões” e mostr-
aram como se dança e se sente EPGE.

Transportados pelo aroma das pipocas “quentinhas e boas” e, pela alegria contagiante do público e do júri, deu-se 
largas à imaginação e saltitou-se de banquinha em banquinha em busca da melhor iguaria ou da mais rara bijutaria.

Challenge de Dança na Festa de Final de Ano Lectivo

EPGE da Venda Nova



No dia 25 de Julho realizou-se o habitual churrasco de convívio onde professores e funcionários, conviveram em amena 
cavaqueira, desfrutando de uma hora de almoço animada e diferente. O churrasco, acompanhado de uma salada, não 
poderia ter sido mais apetecível e agradável. E como não poderia deixar de ser, refrescados pelo gelado ou pelo creme 
da panacota, “pagámos lugar cativo para o próximo ano”. 

Salad’s Day

No passado dia 10 de Julho fizemos um safari no Alentejo, acompanhados pelos nossos 
amigos da Quinta de S. Miguel. De mochilas às costas e cheios de vontade de passar um dia 
divertido fomos até ao Badoca Park. Entre pássaros, búfalos, girafas e outros bicharocos, 
fizemos um pic-nic, seguido de um refrescante raffting. Ao final da tarde regressámos cheios 
de pó, cansados, mas, com uma vontade imensa de novas aventuras.    

Passeio ao Badoca Park

O Grupo de Voluntariado tem reunido regularmente às segundas-feiras ao fim do dia, para 
analisar as acções realizadas e programar as futuras.

Neste momento são duas as instituições com as quais colaboramos: a Quinta de S. Miguel e 
a AMIAMA. Deste trabalho, iniciado em Junho, constam várias actividades desde limpezas, 
acompanhamento das crianças à praia e ao parque e pinturas. Estas actividades vão continuar 
durante as férias escolares.  

Actividades de Voluntariado

Estiveram em exposição os trabalhos efectuados pelos alunos de várias turmas, inseridos na disciplina de Integração, 
no módulo A Comunicação e a Construção do Indivíduo, sobre o tema As Organizações Internacionais.

Para o efeito, os alunos tiveram que escolher uma agência da ONU e criar um novo logótipo dando asas à criatividade. 

Exposição
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