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OPERAÇÃO NARIZ VERMELHO
Os alunos do Curso Profissional de Animador Sociocultural realizaram uma pequena dramatização do trabalho feito pelos “doutores palhaços” e também uma exposição com a finalidade de
divulgar esta iniciativa.

COMEMORAÇÃO DO DIA DO ANIMADOR
No dia 25 de março, os alunos das turmas do Curso Profissional de Animador Sociocultural deslocaram-se ao polo da EPGE do Lumiar onde assistiram a várias palestras, sob o mote “O Animador do
século XXI – pensa fora da caixa”.

VISITA À FUTURÁLIA
Os alunos finalistas dos Cursos Profissionais de Animador Sociocultural, Técnico de Gestão
de Equipamentos Informáticos, Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, Técnico de Multimédia
estiveram na última edição da FUTURÁLIA onde contactaram com empresas das suas áreas profissionais. Alguns alunos do Curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos apresentaram os projetos “Óleo PC” (computador imerso em óleo vegetal) e “PRND 13” (carro
movido a energia solar).

Vai acontecer no próximo mês

PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO INOVA
Os alunos Gonçalo Jesus e Alexandre Dinis do 3.º ano do Curso Profissional de Técnico de Gestão
de Equipamentos Informáticos (turma 348) estiveram nas finais regionais do concurso INOVA, onde
apresentaram o projeto “Sistema de Rega Inteligente”. Este sistema faz uma monitorização constante
do estado do terreno (temperatura e humidade) e através dos dados recolhidos, verifica quando é
necessário iniciar o processo de rega, sendo ainda possível enviar os dados via SMS ao responsável
do sistema.
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Visita de Estudo “O roteiro d’Os Maias”
Piquenique no Forte de Alqueidão
Inauguração do Mural na Escola Básica do 1.º
ciclo de Arruda dos Vinhos
Sessões de divulgação da Oferta Formativa
EPGE 2014/2015

Escola Profissional Gustave Eiffel - Polo de Arruda dos Vinhos
Pavilhão Multiusos - Vale Quente, 2630-233 Arruda dos Vinhos
Telefone: 263 978 900| Fax: 263 978 903 | E-mail: secretaria.av@gustaveeiffel.pt
www.gustaveeiffel.pt
Este documento é enviado sob a legislação em vigor.
Se não desejar voltar a receber mensagens deste endereço de correio eletrónico responda com REMOVER.

