
PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS 

Este ano letivo os alunos participar em vários concursos com 
projetos desenvolvidos no âmbito dos seus cursos.
A aluna Joana Gouveia de 3.º do ano do Curso de Técnico de 
Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade 
encontra-se a defender o seu projeto Book Navigator na final 
regional do Concurso Inova 2014.
Os alunos de 2.º ano do Curso de Técnico de Comunicação 
- Marketing, Relações Públicas e Publicidade, estão a partici-
par na Feira (I)limitada com o projeto de uma aplicação para tab-
lets e smartphones que pretende facilitar e revolucionar a vida 
das pessoas. 
As alunas de 1.º ano do Curso de Apoio à Infância estão tam-
bém a participar num no concurso “Arte e Ciência”, num projeto 
transversal às disciplinas de Matemática e Expressão Plástica.

HASTEAR DA BANDEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

Realizou-se um Porto de Honra na cerimónia do Ha¬stear da 
Bandeira do Desporto Escolar, na escola Virgílio Ferreira, em Lis-
boa, no dia 2 de abril. Participaram nesta atividade os alunos do 
curso de Restauração - Cozinha / Pastelaria e Restauração - 
Restaurante/ Bar dos polos do Lumiar e Entroncamento que tiver-
am a responsabilidade de produzir e servir o evento.

FINALISTAS EM MONTARGIL

Os alunos realizaram uma viagem de Finalistas a Montargil, para 
festejar a conclusão do percurso escolar na nossa escola, nos dias 
5 e 6 de abril.
Nestes dias realizaram atividades de BTT, Orientação, Escalada, 
Rappel, Paintball, Canoagem, Jangadas, Paddle, Raide Noturno, 
Tiro ao Arco e Passeio de barco.

ALUNOS DE CONTRUÇÃO CIVIL VISITAM OBRA

No dia 12 de março, os alunos do 3.º ano do Curso Profissional 
de Técnico de Construção Civil visitaram a obra do Hotel Sana 
no Saldanha onde foram recebidos pela direção da obra, que apre-
sentou o edifício e esclareceu algumas questões. Os alunos obser-
varam ainda numerosos trabalhos de instalação de redes técnicas, 
de montagem de divisórias e isolamentos.

PRESENÇA NA FUTURÁLIA

Estevemos presentes na Futurália, nos dias 26, 27, 28 e 29 de 
março. Os nossos alunos realizaram atividades relacionadas 
com cada um dos cursos e apresentaram um pouco de tudo o 
que têm aprendido e fazem na escola.

1000 GOSTOS NA PÁGINA DE FACEBOOK

Alcançámos, no dia 28 de março, os 1000 gostos na nossa pá-
gina de Facebook. A todos os que seguem a nossa página e que 
contribuem para a nossa evolução um MUITO OBRIGADA!

• Comemoração do Dia da Prevenção e 
Segurança

Vai acontecer no próximo mês             

COMEMORAÇÃO DOS 40 ANOS DO 25 DE ABRIL

No dia 23 de abril celebrámos os 40 anos do 25 de abril numa ce-
rimónia que teve início com Grândola, Vila Morena, de José Afonso, 
cantada pelos nossos alunos.
A Diretora do polo, o Diretor Ped¬agógico da EPGE e o Presidente 
da Junta de Freguesia do Lumiar abriram a sessão referindo a im-
portância desta data e de seguida duas alunas leram um texto que 
revela o que os jovens pensam desta data. A seguir a convidada 
Prof. Dra. Ana Rodrigues, falou sobre vários aspetos da vida portu-
guesa antes da revolução do 25 de abril. 
Relataram as suas experiências daquele acontecimento o Coronel 
Lopes Dias, Vice-Presidente da Associação dos Deficientes das 
Forças Armadas, o Coronel Teófilo Bento, Comandante das tropas, 
da Escola Prática de Administração Militar, que ocuparam a RTP e 
representante da Associação 25 de abril e Dr.º Manuel Tomaz (Jor-
nalista e Diretor Pedagógico da RTP). A cerimónia terminou com 
alunos a cantarem Depois do Adeus, de Paulo de Carvalho, e com 
a distribuição de cravos.
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