
Exposição “A Física no dia-a-dia”

Acolhemos a exposição “A Física no dia-a-dia”, organizada pelo 
Programa “O Mundo na Escola” e pela EPGE e que estará patente 
na nossa escola até 7 de maio. A inauguração decorreu no dia 23 
de abril com a presença da diretora do Programa “O Mundo na 
Escola e da Vereadora da Educação do Entroncamento e ainda 
representantes de várias associações locais e regionais.
Os alunos fizeram diversas experimentações físicas e lançaram 
foguetes de água construídos por eles. O espetáculo de abertura 
contou com o apoio da Câmara Municipal do Entroncamento.

Oferta Formativa 
2014/2015*

Cursos Profissionais (12.º ano/nível 4)
• Comércio
• Design de Moda 
• Manutenção Industrial - Variante de Mecatrónica Automóvel 
• Mecatrónica 
• Restauração - Cozinha/Pastelaria 
• Restauração - Restaurante/Bar
• Turismo 

Cursos de Educação e Formação de Jovens (9.º ano, 
nível 2)

• Cozinheiro/a – Tipo 2  
• Eletromecânico/a de Manutenção Industrial – Tipo 2
• Serralheiro/a Mecânico/a – Tipo 2 
• Agente em Geriatria – Tipo 3 
• Empregado/a Comercial – Tipo 3 
• Operador/a de Manutenção Hoteleira – Tipo 3

Cursos Vocacionais do Ensino Básico (9.º ano, nível 2)
• Instalações Elétricas, Hotelaria e Restauração e Desenho 

Aplicado
• Mecânica Industrial, Imagem e Comunicação e Segurança e 

Saúde  

*A aguardar autorização do Ministério da Educação e Ciência

Experimenta Química na Cozinha

Na inauguração da exposição “A Física no dia-adia”, foram con-
fecionadas e servidas pelos alunos algumas iguarias de cozinha 
molecular, no âmbito do “Experimenta Química na Cozinha”, um 
projeto de experimentação e combinação de diferentes nutrientes 
e demonstração de reações químicas aplicadas na cozinha mo-
lecular. 
Têm vindo a ser realizadas experiências inovadoras tais como: 
ovos estrelados sem ovos (com iogurte, cálcio, sódio, manga...), 
morango com agar agar, caviar de morango, entre outras.

CAMPEONATOS NACIONAIS DE DESPORTO ESCOLAR

Os alunos de Restauração - Cozinha/Pastelaria e Restaurante/
Bar, turmas 375 e 403, 2.º e 1.ºanos, confecionaram vários pitéus 
para a cerimónia da Hastear a Bandeira dos Campeonatos Nacio-
nais de Desporto Escolar, na escola Virgílio Ferreira, em Lisboa, no 
dia 2 de abril.

PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS NACIONAIS

Os nossos alunos continuam a honrar o nome da escola e a mostrar as 
suas competências e qualidade técnicas em concursos de âmbito nacio-
nal. Ficam as últimas novidades:

• Canguru Matemático 2014 
• Buddhi Challenge 2013-2014
• Concurso de Ideias INOVA 2013/2014
• Projeto “Doce Reaproveitamento” | defesa na fase regional (23 de 

abril)
• 22º Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores, da Fundação 

da Juventude | candidatura com cubo de LED, da autoria do André 
Gomes (Mecatrónica)

• Jovem Talento da Gastronomia | Apurados para a Etapa Centro (a 
decorrer a 21 de maio, na Escola de Hotelaria de Fátima: Luís Bran-
co e Mariana Canuto (2º ano do Curso profissional de Técnico de 
Restauração, turma 375)

• 11ª edição do Prémio Fundação Ilídio Pinho “Ciência na Escola” | 
apuramento para a fase de desenvolvimento de 3 projetos: Equi-
pamento Multifunções Solar Portátil; Gerador/Motor Stirling; Cabine 
Pública Multifunções Autossustentável com os projetos “Equipa-
mento Multifunções Solar Portátil”, “Gerador/Motor Stirling” e “Cab-
ine Pública Multifunções Autossustentável”.

FÉRIAS MUNICIPAIS DA PÁSCOA
 

Durante as semanas das férias de Páscoa, integrámos o progra-
ma oficial das Férias Desportivas da Páscoa da Câmara Municipal 
do Entroncamento. 
As crianças participaram em atividades no nosso Campus Esco-
lar: Experimenta Química na Cozinha, Cakepops, montagem de 
kit de LED, fotografia/ Photoshop, Quiz Línguas “que profissão?”, 
peddy paper, corridas de carrinhos de rolamentos e Artes contra 
o Desperdício.

CET DE PROTEÇÃO CIVIL E 
SOCORRO: PRAZO PARA CANDIDATURAS ALARGADO

EPGE @ VIVER O COMÉRCIO

“EPGE@Viver o Comércio” é um projeto de parceria entre a 
EPGE e a Câmara Municipal do Entroncamento, no qual iremos 
promover diversas atividades. No dia 19 de abril, adoçámos a 
Praça Salgueiro Maia com workshops de cakepops e decoração 
de bolachas.

MERCADO A GOSTO EIFFEL
 

Em parceria com a Câmara Municipal do Entroncamento tem como ob-
jetivo utilizar diferentes sinergias locais e regionais na experimentação 
e aplicação das competências técnicas e profissionais dos alunos, bem 
como contribuir para o desenvolvimento socioeconómico local. Deste 
projeto resultará um conjunto de demonstrações na área da Restau-
ração. O contributo e patrocínio das “bancas” de vendedores do Mer-
cado Municipal será o motor para a sua concretização.
No dia 17 de abril, organizámos um workshop de amêndoas carameli-
zadas, brigadeiros e folar da Páscoa em que tivemos o apoio da Banca 
da Lena.

QUADROS DE MÉRITO E VALOR

Foram divulgados os nomes dos alunos que integram os Quadros de Mérito (Aluno do Trimestre) e de Valor (Alunos de Valor) referentes ao 2.º 
período letivo de 2013/2014.
O “Aluno do Trimestre” (Quadro de Mérito) é o título que distingue o melhor aluno, por turma, nos três períodos letivos, pelo seu desempenho de 
excelência em diferentes áreas. O Quadro de Valor reconhece os alunos pelo seu esforço e dedicação para superar as dificuldades de aprendi-
zagem, revelando gosto por aprender. Pretende premiar os que se destacam quer pelo esforço, quer pelo comportamento exemplar.
Foi eleito “Aluno do Trimestre” o João Rosa (turma 402).
Quanto ao Quadro de Valor, os alunos eleitos foram os seguintes: Cristiano Duarte (turma 374), Ana Isabel João (turma 375), Joana Aleixo (turma 
376), Hugo Pereira (turma 403), Bruno Santos (turma 404), Patrícia Frade (turma 405) e Fábio Aparício (turma 35121).

COLABORAÇÃO COM DESPORTO ESCOLAR 

Colaborámos com o Desporto Escolar cedendo as nossas instalações 
para realização do Campeonato Regional de Andebol. Em comple-
mento dinamizámos diversas atividades para todos os participantes 
e visitantes.

EVENTOS QUE APOIAMOS

Em abril, apoiámos a V Festa das Sopas da EB1 n.º 2 do Entron-
camento e o 2.º Torneio Internacional de Futsal, organizado pela 
União Futeboll do Entroncamento e que se realizou no Pavilhão 
Albano Mateus.
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abril 2014

Entroncamento

• Mimos Eiffel p’á Mãe Galinha;
• Presença no Festival da Família, no Parque 

Ribeirinho de Vila Nova da Barquinha e par-
ticipação na Festa da Flor;

• Realização de Mercado a Gosto Eiffel: mer-
cado na horta e petisco no mercado;

• Colaboração no Passeio do Comboio Presi-
dencial;

• Realização do Seminário de Orientação e 
Preparação de Estágios para ao alunos dos 
Cursos de Educação e Formação.

Vai acontecer no próximo mês


