
PARTICIPAÇÃO NA FEIRA ILIMITADA 

A Feira Ilimitada da Junior Achievement Portugal permite aos alunos apresentarem as suas Mini-Empresas e a possibilidade de exporem e 
venderem os seus produtos ou serviços. A feira decorreu no dia 24 de abril no Centro Comercial Colombo. Este é o primeiro grande contacto 
dos alunos com o público. Projetos e equipas apuradas: 
•	 Great – equipa formada por Lethícia Coelho, Rodrigo Belo e Cláudio Odierna, da turma 327, do Curso Profisssional de Técnico de 

Multimédia com o apoio de Érica Semedo e Alina Zahurska;
•	 Young	Projects - equipa formada por Catarina Rosa, Diogo Lopes, Anacimara Santos, Diogo Gama e Paulo Maurício, da turma 357, do 

Curso Profissional de Técnico de Multimédia.

VISITA DE ESTUDO À RFM / RADIO RENASCENÇA E MEGA FM

Os alunos dos Cursos Profissionais de Multimédia e de Animação 2D3D fizeram uma visita de estudo às instalações da Rádio Renas-
cença, da RFM, e da Mega-FM para potenciar as aprendizagens pelos audiovisuais. Para além de observarem as infraestruturas, esta-
beleceram um contacto direto com os profissionais daquela área.

PARTICIPÇÃO EM CONCURSOS

O Programa INOVA destina-se aos jovens do ensino básico e do 
ensino secundário.
Com a participação neste concurso a EPGE ficou apurada para a 
fase regional com três projetos: Caneca Robot, Boneca Ciranda 
e Luz Verde para a Vida.

No concurso Bgreen, nossa escola ficou apurada como equipa fi-
nalista do Bgreen/ecological film festival, pelo quarto ano consec-
utivo. Este festival internacional de vídeo pretende sensibilizar os 
jovens para as questões ambientais através de spots.
No mundo atual, os audiovisuais são um recurso poderoso para 
chegar aos vários setores da sociedade, em especial aos jovens, 
a quem caberá, no futuro, trabalhar para a sustentabilidade am-
biental.

No concurso da fundação Ilídio Pinho apresentou-se o projeto 
“Ecogest - EcoRecolha de resíduos recicláveis para otimização 
de recursos naturais”, desenvolvido nas disciplinas de Eletrónica 
e Telecomunicações. Desenvolveu-se um dispositivo que possi-
bilita o tratamento da informação relativa ao nível do enchimento 
dos EcoPontos, permitindo aos serviços de recolha de resíduos 
recicláveis, a gestão e organização das frotas de camiões, com 
uma poupança de tempo, recursos humanos e recursos financei-
ros. Este projeto ganhou a primeira fase do concurso.

EXPOSIÇÃO DOS 40 ANOS DO 25 DE ABRIL 

A exposição comemorativa que assinalou os 40 anos do 25 de abril decorreu em dois momentos: na semana de 21 a 25 de abril, retratou 
Portugal na era da ditadura. Na semana seguinte, a exposição foi alusiva à revolução dos cravos.

VISITA DE ESTUDO AO LABORATÓRIO DE QUÍMICA

Os alunos do 3.º ano realizaram uma visita de estudo ao Laboratório de Química do Museu da Ciência de Lisboa, no dia 27 de março.

VENCEDOR DO DIA MUNDIAL DA POESIA 

Daniel Dias, o aluno vencedor, recebeu como prémio um livro de 
poesia com o objetivo de o incentivar a desenvolver o gosto por este 
género literário.

OPEN	DAY IPA, ISTEC E ISEC 

Os alunos do 3.º ano visitaram o Campus do Lumiar e as instalações do ISEC, do IPA e do ISTEC, onde participaram em workshops rela-
cionados com as  áreas de formação dos cursos.

ALUNO DE MÉRITO E DE VALOR

Foram nomeados os alunos de mérito e valor do 2.º período que se destacaram pelas notas ou pelo valor em vários domínios, tais como es-
forço, superação de dificuldades e espírito de entreajuda.

ESTÁGIOS CURRICULARES

Tiveram início no mês de abril os estágios curriculares dos alunos 
do 3.º ano. É importante constatar que a evolução dos alunos, 
ao longo de três anos, culmina com desempenhos brilhantes em 
contexto real de trabalho. Esta etapa que é fundamental na vida 
académica, conduz a perspetivas profissionais futuras.

Vai acontecer no próximo mês

• Peddy paper literário;

• Mural “Família é...”.
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