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Destaque

DIA INTERNACIONAL EM MEMÓRIA DAS
VÍTIMAS DO HOLOCAUSTO
No âmbito do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, que se comemora no dia 27 de janeiro, dinamizou-se
junto da comunidade escolar uma sessão de cinema com o filme
“Dia Internacional em Memória do Holocausto – Aprender com o
Passado, Ensinar para o Futuro”.
Esta sessão permitiu que se fizesse uma reflexão sobre aquele
acontecimento histórico.

FORMAÇÃO SOBRE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS
Reconhecendo a importância da educação inclusiva e tendo como grande
objetivo o sucesso educativo e a igualdade de oportunidades de todos os
alunos, promovemos uma ação para todos os Orientadores Educativos.
Esta formação permitiu analisar um conjunto de recursos específicos,
metodologias de ensino, currículos adaptados, apoio de materiais ou de
serviços de pessoal docente especializado, de modo a dar respostas adequadas aos jovens com Necessidades Educativas Especiais e promover
o sucesso escolar e pessoal de todos os alunos.

ACADEMIA EMPREENDER JOVEM
VISITAS DE ESTUDO
Os alunos das turmas de 3.º ano realizaram uma visita de estudo ao Convento de Mafra, inserida na temática “Memorial do Convento – Uma
Integração histórica”
A visita proporcionou desenvolver e aprofundar os conhecimentos sobre o Memorial do Convento, de José Saramago, motivando os alunos
para a leitura desta importante obra do escritor português premiado com o Nobel da Literatura.

O Projeto AC.EM.JOVEM, da Associação Industrial Portuguesa
(AIP), é um programa de intervenção sistemática para jovens do
ensino técnico-profissional e secundário, no âmbito do empreendedorismo.
Este projeto pretende desenvolver nos alunos as competências
necessárias para a entrada no mercado de trabalho, mas também
para serem utilizadas no Projeto Tecnológico e na Prova de Aptidão Profissional.
O empreendedorismo entendido, atualmente, como um motor de
desenvolvimento económico de um país é considerado uma das
oito competências chave a ser adquirida nas escolas. Assim sendo, a direção da escola decidiu apostar na nossa participação e no
dia 25 de fevereiro, dois técnicos da AIP deslocaram-se à escola
com o intuito de fornecerem os conhecimentos necessários para o
desenvolvimento daquele projeto com os nossos alunos.
A sessão de trabalho foi produtiva e esclarecedora e ainda houve
oportunidade para partilhar experiências e práticas.

No dia 21 de fevereiro, os alunos da turma de 1.º ano do curso de Técnico de Design visitaram o Museu do Design (MUDE) no âmbito das
disciplinas de Materiais e Tecnologias e Desenho Assistido por Computador.
A visita correspondeu às expectativas, em particular, a exposição de trabalhos dos alunos da Faculdade de Arquitetura da Universidade de
Lisboa.
Alguns dos nossos alunos estão a desenvolver réplicas de algumas das obras observadas nesta visita.

WORLD CANCER DAY

2.º ENCONTRO DE VOLEIBOL FEMININO

CORTA MATO REGIONAL

No dia 4 de fevereiro, data assinalada como World Cancer Day, a Associação Laço esteve na nossa escola e promoveu o workshop “Cuida
de ti”. Os alunos que participaram aprofundaram os conhecimentos
sobre como proceder para prevenir o cancro e também colaboraram
ativamente nas atividades e dinâmicas desenvolvidas.

A equipa de Voleibol deslocou-se a Linda-a-Velha, no dia 1 de fevereiro, para participar no 2.º Encontro de Voleibol Feminino, do
Desporto Escolar.
Com a nossa participação exemplar obtivemos duas vitórias nos 3
jogos realizados. Assim, após a segunda jornada, encontramo-nos
em 2.º lugar na classificação.

No dia 5 de fevereiro, realizou-se o corta-mato distrital, na Base Aérea de Sintra, em que estivemos representados por três alunas, entre
as quais a Nair Ramos que representou o polo da Amadora (sede).
Todas elas representaram de forma muito positiva a Escola Profissional Gustave Eiffel.

Vai acontecer no próximo mês
FELIZMENTE HÁ LUAR

DIA DOS NAMORADOS

No âmbito do estudo da obra Felizmente há Luar, os alunos do 3.º
ano do Curso Profissional de Técnico de Design, executaram fantoches das personagens e encenaram e representaram alguns excertos da peça.
Empenhados e entusiasmados com a construção das personagens,
esta atividade suscitou o interesse dos alunos, motivando-os para a
leitura e para as dinâmicas da obra.

O dia de S. Valentim, ou Dia dos namorados, comemorou-se com
os “Embaixadores do Amor”.
Os alunos colocaram as suas mensagens numa caixa para o efeito
que, posteriormente, foram distribuídas aos destinatários.
No expositor existente no bar foram muitos os que colocaram divertidas mensagens referentes a este dia. Nesta atividade à que
realçar a incansável ajuda do grupo de voluntários “Cidadão Eiffel”.
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