
VISITAS DE ESTUDO 

Os alunos finalistas do Curso Técnico de Comunicação fizeram uma 
visita de estudo ao El Corte Inglês na qual foram acompanhados por 
um responsável pelas relações externas. 
Esta visita permitiu conhecer o funcionamento e o dia-a-dia de uma ca-
deia comercial com implementação internacional e verificar a importân-
cia de uma estratégia orientada para vários tipos de mercado. Assim, 
foi possível observar, na prática, os conteúdos lecionados nas aulas.

Com o objetivo de visualizar e conhecer os meios e equipamentos da 
instituição,os alunos do Curso Vocacional Básico de Cozinha/Inter-
venção Comunitária /Socorrismo, visitaram a Cruz Vermelha Portu-
guesa. Foram acompanhados pelo Tenente Costa Pereira que facultou 
aos alunos que concluíssem com sucesso toda área de socorrismo, um 
curso de suporte básico de vida com DAE naquela entidade.

Os alunos finalistas do Curso Técnico de Comunicação deslocaram-
se à Fundação Saramago onde não só ficaram a conhecer a Fundação 
como também a transversalidade das diversas áreas da conceção e 
criação do trabalho cultural. A visita foi conduzida por Rita Pais, colabo-
radora de Saramago.

Os alunos do Curso Técnico de Proteção Civil, com a visita às insta-
lações do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) da Amadora, ob-
servaram equipamentos, apresentação de tarefas, trabalhos realizados 
e evolução daquele serviço.

A visita ao jardim-de-infância do Bairro do Armador feita pelos alunos 
do Curso Vocacional Básico de Cozinha/Intervenção Comunitária 
/Socorrismo permitiu-lhes conhecer o Projeto “Crescer (na) Seguran-
ça”, que apresenta os vários riscos e os respetivos acidentes do quo-
tidiano.

FORMAÇÃO PORDATA.PT | MATEMÁTICA

Os alunos da turma 397 assistiram a uma formação sobre o POR-
DATA, base de dados sobre Portugal contemporâneo da Fundação 
Francisco Manuel dos Santos. 
Os utilizadores têm acesso de uma forma simples e organizada, a 
indicadores estatísticos que poderão ser úteis aos que pretendam 
desenvolver trabalhos sobre temas relacionados com os aconteci-
mentos mais recentes da história do nosso país.

900 GOSTOS NA PÁGINA DO FACEBOOK

Ultrapassámos, este mês, a meta dos 900 gostos na nossa página 
do facebook. Agradecemos a todos os que seguem a nossa página 
e que têm contribuído para a sua evolução. 

COMEMORAÇÃO DO DIA DOS NAMORADOS

Para comemorar o Dia dos Namorados e Dia Internacional do 
Amor, os alunos da elaboraram um quadro com anúncios e uma 
caixa para depositar as cartas de amor e ainda desenvolveram “fór-
mulas” do amor. 
Aproveitámos este dia para alertar para a violência no namoro e 
afixaram-se alguns textos sobre este tema, num expositor.

GEP | Global Enterprise Project

Os alunos das turmas do Curso Técnico de Comunicação partic-
iparam numa iniciativa conjunta - GLOBAL ENTERPRISE PROJECT 
(GEP), uma parceria entre a EPGE e a Siemens. O GEP, um projeto 
para alunos do ensino secundário, tem voluntários de empresas as-
sociadas ao “European Round Table of Industrialist”, no caso portu-
guês a Siemens, Sonae e SAP. 
O objetivo foi promover uma maior compreensão e consciencialização 
dos jovens sobre empreendedorismo e globalização.

DIA EUROPEU DA VÍTIMA DE CRIME

Para comemorar o Dia Europeu da Vítima de Crime, 22 de fe-
vereiro, desafiámos toda a comunidade escolar a desenvolver 
uma campanha que alertasse para a importância deste dia. Re-
cebemos folhetos, apresentações em powerpoint e um vídeo. Em 
breve divulgaremos o vencedor desta campanha!
Obrigada aos que participaram e se envolveram nesta iniciativa 
de combate ao crime e à salvaguarda das vítimas. 

• Comemorações:                                             
Carnaval e Dia da Mulher

Vai acontecer no próximo mês             
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