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Destaque

VISITA DE ESTUDO AO ECO-ESPAÇO
No dia 20 de janeiro, os alunos da turma do Curso Vocacional Básico transformaram-se em cientistas de carne e osso! Numa visita ao Eco-Espaço da Amadora, puderam consciencializar-se sobre a importância fundamental da água na vida do planeta. Os alunos recolheram amostras
de água no lago do Parque Central e analisaram-na em laboratório.
Para além da dimensão cívica e ecológica desta atividade, os alunos desenvolveram conhecimentos nas áreas da Física e Química.

CORTA-MATO ESCOLAR
O Corta Mato Escolar decorreu no dia 14 de janeiro, nos Comandos da Amadora, com a participação de 19 escolas. A EPGE esteve presente e
integrou os vários escalões: juniores, juvenis masculinos e juniores femininos. A equipa de juniores femininos classificou-se em 1.º lugar, por equipas, e ficou apurada para o corta-mato regional que ocorrerá na base aérea de Sintra.

XLPARTY NA FIL

IDA AO TEATRO

Os alunos de 1.º,2.º e 3.º ano do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos e a turma do Curso
Vocacional Básico, visitaram a festival de videojogos, XLPARTY, o maior festival Português de Videojogos.
Este festival representa o novo entendimento das festas do futuro, com novas tecnologias e entretenimento, num ambiente de inovação e experimentação tecnológica.

No dia 7 de janeiro, as turmas do 2.º ano, no âmbito do estudo
do Módulo Textos de Teatro I, assistiram à representação da
peça Frei Luís de Sousa, no Teatro Arte D´Encantar.
Os alunos das turmas do 3.º ano assistiram à peça “Felizmente há Luar!”, no teatro Actus, no dia 21. Estas atividades,
que se inserem na disciplina de Português, proporcionam um
contacto mais aliciante com o texto dramático que integra o
currículo do curso.

PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA “LAÇOS NA COMUNIDADE”
A “Laço”, associação sem fins lucrativos, e que tem por missão alertar e criar impacto junto das pessoas na prevenção, diagnóstico e tratamento
do cancro da mama, realizou vários workshops na nossa escola, informando e sensibilizando para aquele tema.
“Toma conta de ti”, mensagem da Laço para o público jovem, foi entusiasticamente recebida pelos alunos que se mostraram sensibilizados para
esta questão que é de todos.

FORMAÇÂO CÍVICA E COMPORTAMENTO SOLIDÁRIO

MAQUETA DA ESCOLA
No âmbito da disciplina de Matemática, no decorrer do módulo de Geometria, os alunos da turma do Curso Vocacional Básico, sob a orientação
da professora Rute Leitão, elaboraram uma maqueta da escola utilizando sólidos geométricos.

Dirigida a professores, a ação de formação sobre formação
cívica e comportamento solidário decorreu no dia 22 de janeiro. A finalidade é desenvolver competências para a aplicação
de um programa que demonstra e explica aos alunos como é
importante e fundamental viver com referência a valores universais assim como inculcar a semente da cidadania nos nossos jovens.

Vai acontecer no próximo mês
•
•
•
REFLEXÃO DA LUZ

•

Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, na disciplina de Física e Química,
realizaram atividades laboratoriais sobre as características da luz, onde se destaca a verificação das leis da reflexão da luz. Nesta ação os
alunos puderam visualizar e representar graficamente os raios de luz que incidem sobre uma superfície.
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Comemoração Dia de S. Valentim;
Visita de Estudo a Sintra,
Formação no âmbito da solidariedade
e voluntariado - Programa Young volunteam);
Ações de Merchandising.

