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Destaque

DIA ABERTO@EPGE_”ENCONTROS EM ESPANHOL”
Nos dias 10 e 18 de fevereiro, organizámos o Dia Aberto@EPGE_Encontros em Espanhol e acolhemos cerca de 90 alunos do 9.º ano de
escolaridade de escolas de Torres Novas, Riachos e Barquinha.
Realizaram-se várias atividades tais como: gravação de porta-chaves,
desenho à vista sobre a “Guernica” de Picasso, churros e tapas, sangria sem álcool e mise en place, laboratório de comunicação, candeeiros com materiais recicláveis, observação e análise de projetos de
alunos da EPGE, jogos tradicionais e quizz línguas para identificação
dos materiais existentes nos diferentes laboratórios, na Língua Espanhola.
Os alunos da área de Restauração confecionaram e organizaram o
buffet de receção aos grupos participantes, com comidas típicas da
cozinha Espanhola.

EPGE ON JOB TRAINING@

III JORNADAS EPGE_”INTEGRAR PARA INTERVIR”
De 24 a 28 de fevereiro, decorreram as III Jornadas EPGE_”Integrar
para Intervir”, no âmbito da Semana da Cidadania e Ano da Integração. Este evento, que teve a colaboração de várias entidades,
contou com a realização de diversas iniciativas e com a visita de
muitos alunos de escolas do concelho do Entroncamento: Secundária com 3.º Ciclo e EB1 n.º2.

Neste ano letivo, continuamos a apostar no programa “EPGE On Job
Training@” que proporciona aos alunos um contacto profissional com
as suas áreas de formação. No âmbito deste programa, os alunos da
área de Restauração têm tido oportunidade de aplicar os seus conhecimentos no Restaurante “O Barrigas” (Golegã).
No dia 23 de fevereiro, e a convite do Município do Entroncamento,
organizámos o catering de apoio ao 30.º aniversário da Associação
Filarmónica e Cultural do Entroncamento, evento integrado na iniciativa Entro.CULTURAS e que decorreu no Pavilhão Desportivo Municipal. Para além da confeção e serviço de mesa, apresentámos cookies
e compotas da marca EPGE Products.

SERVIÇO DE COFFEE BREAK
DIA DE S. VALENTIM
O Dia dos Namorados, celebrado com muita criatividade, teve a intervenção e colaboração de docentes das diferentes disciplinas.

Os alunos da área de Restauração confecionaram e serviram um delicioso coffee break para os intervenientes numa reunião de trabalhos
da área da Construção Civil, que decorreu no nosso Campus Escolar,
e que envolveu docentes de várias escolas, no dia 24 de janeiro.

VISITA DO BISPO DE SANTARÉM
Recebemos a visita de Sua Excelência Reverendíssima o bispo
de Santarém, D. Manuel Pelino, no dia 6 de fevereiro, no âmbito
da Visita Pastoral às Paróquias do Entroncamento. Dezenas de
alunos do grupo de Delegados de Segurança EPGE receberam
os visitantes e guiaram-nos para o auditório, onde a Diretora de
Polo, Irene Guedes, e representantes das várias áreas de atuação da instituição deram as boas vindas e apresentaram o projeto EPGE.
Foi descerrada uma placa para assinalar a visita, no ano em que
a Cooptécnica Gustave Eiffel assinala 25 anos de existência.
Seguiu-se uma visita pela exposição de trabalhos dos nossos
alunos e por fim proporcionou-se um convívio entre todos com
um cocktail, confecionado e servido por alunos dos Cursos de
Restauração – Cozinha/Pastelaria e Serviço de Mesa.

CET DE PROTEÇÃO CIVIL E
SOCORRO: PRAZO PARA CANDIDATURAS ALARGADO

CORTA-MATO
Decorreu no dia 21 de fevereiro, em Almeirim, a fase Regional do
Corta-Mato do Desporto Escolar. Participaram alunos do 2.º ano do
Curso Profissional de Técnico de Mecatrónica que já tinham sido
apurados no corta-mato realizado no dia 7 de fevereiro, nos escalões
de juvenis e juniores masculinos.

CONCENTRAÇÃO DE FUTSAL
Realizou-se no dia 29 de janeiro, no Pavilhão Gimnodesportivo do
Campus Escolar, a 1.ª Concentração de Futsal de Juniores Masculinos, e que contou com a participação de equipas da nossa escola, da
Escola Profissional de Abrantes e Escola Secundária Santa Maria do
Olival de Tomar. Os resultados dos jogos foram os seguintes:
• EPGE 1 x 5 ES S. M. do Olival
• EPGE 4 x 6 EPDRA
• ES S. M. do Olival 6 x 7 EPDRA.

IDA AO TEATRO
O CHOCOLATE EM LISBOA
Os alunos do Curso Profissional de Restauração - Cozinha/Pastelaria visitaram a feira “O Chocolate em Lisboa”, no Campo Pequeno,
no dia 6 de fevereiro, onde tiveram oportunidade de provar vários
tipos de chocolate, assistir a demonstrações e contactar com empresas do sector.

No dia 6 de fevereiro, alunos de turmas do 3.º ano de Português (344,
345 e 346) e de turmas de 2.º ano de CEF (35114 e 35116) participaram numa visita de estudo à Biblioteca Municipal de Torres Novas, onde assistiram à encenação das peças “Felizmente há Luar”,
de Luis de Sttau Monteiro e ao “Auto da Barca do Inferno”, de Gil
Vicente.

Vai acontecer no próximo mês
•
•
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Participação em concursos nacionais: INOVA e Prémio Fundação
Ilídio Pinho
Seminário de preparação de estagiários

