
PROVA DE CORTA-MATO ESCOLAR

No dia 14 de janeiro realizou-se, na Unidade de apoio à Área Militar Amadora-Sintra, mais uma prova do corta-mato escolar. A nossa es-
cola foi representada pelas alunas Nair Ramos e Adriana Alves e pelos alunos Edmilson Ramos, Diego Melo e Diogo Martinho. 
As alunas Nair e Adriana foram apuradas para a fase regional a realizar na Base Aérea de Sintra. 

MÉRITO ESCOLAR

Uma vez que o reconhecimento dos alunos é importante para a sua valorização e empenho foram nomeados os Alunos de Mérito e Valor 
do 1.º período de 2013-14.
Os alunos foram premiados pelas notas e/ou pelo valor em vários domínios, tais como esforço, superação de dificuldades e espírito de 
entreajuda. Futuramente, os alunos vencedores poderão servir de incentivo a outros colegas.

VISITA DE ESTUDO À CASA DAS HISTÓRIAS PAULA REGO 

Dia 24 de Janeiro as turmas 325, 326, 356 do Curso Profissional de Técnico de Design e a turma 332 do Curso Profissional de Técnico 
de Animação2D/3D realizaram uma visita de estudo à Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais.
Os alunos, integrados numa visita orientada, intitulada “Arquitetura em contracena”, participaram num jogo que dava a conhecer Paula Rego, 
o arquiteto autor do projeto do edifício, Eduardo Souto Moura e também outros artistas como Honoré Daumier, Christo e Jeanne-Claude.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA  “PASSAGEM DE ANO”

O Concurso de Fotografia “Passagem de Ano” foi recebido com 
entusiasmo e foram vários os trabalhos apresentados, uns mais 
artísticos outros mais engraçados que nos foram chegando através 
da página de facebook.
O júri foi unanime na sua decisão e a vencedora foi a aluna Mar-
ta Martinho da turma 387 do Curso Profissional de Técnico de 
Multimédia.

CONCURSO BGREEN

No dia 21 de dezembro, os alunos Rodrigo Belo, Letícia Coelho, 
Cláudio Odierna e João Pereira deslocaram-se ao Guincho, jun-
tamente com os professores Ana Teixeira e Samuel Sousa, a fim 
de realizarem filmagens para o concurso BGreen, cuja gala se 
realizará no dia 6 de junho.

PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

No âmbito do Programa de 2013/2014 dinamizado pela Câmara 
Municipal da Amadora (Eco-espaço), a comunidade escolar foi 
convidada a participar na recolha de embalagens de plástico, pa-
pel e cartão.
O convite foi bem aceite e os suportes para o efeito já se encon-
tram distribuídos pelo espaço escolar. Agradecemos a todos os 
que de alguma forma contribuem para tornar a nossa escola mais 
ecológica e potenciam a sustentabilidade ambiental.

FORMAÇÃO COACHING   

Como seres humanos a nossa grandeza reside não tanto em ser 
capazes de refazer o mundo… mas em sermos capazes de nos 
refazermos a nós mesmos (Michael N. Nagler).
Esta mensagem foi o ponto de partida para um workshop de 
Coaching promovido pelo Coach Rui Santos, da We Create, no 
dia a 20 de dezembro, no auditório Brazão Farinha. Esta ação 
decorreu de forma dinâmica e nela participaram docentes e não 
docentes. CONCURSO “POSTAL DE NATAL”  

O concurso de Postal de Natal decorreu em dezembro. Em janeiro 
foram afixados os resultados e entregues os prémios aos vence-
dores.
Parabéns a todos os participantes.

Vai acontecer no próximo mês

• Comemorações:                           
Dia Internacional em Memória das 
Vítimas do Holocausto e Dia de S. 
Valentim;

• Concurso de Ditados;
•	Workshop “Toma conta de ti”.

DIA DO ALUNO DIPLOMADO  - EPGE AMADORA 
(SEDE)

Como forma de motivação para o investimento em si mes-
mos, realizou-se o Dia do Aluno Diplomado.
Nesta iniciativa, os representantes do Millenium BCP infor-
maram sobre microcrédito, através de testemunhos reais de 
adultos que, ou criaram o seu próprio emprego, ou investiram 
no ensino superior e no sistema de estágios internacionais. 
Também se deram informações sobre prosseguimento de es-
tudos e estágios profissionais do IEFP e das suas potenciali-
dades.
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