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Destaque

QUADROS DE MÉRITO E DE VALOR

ELEIÇÃO DE ALUNOS: MÉRITO ESCOLAR E QUADRO DE VALOR
O Aluno de Mérito é o título atribuído ao melhor aluno, por turma, pelo seu desempenho de excelência em diferentes áreas. O João Rosa,
da turma 402, foi o eleito do 1.º trimestre letivo.
O Quadro de Valor reconhece, os alunos pelo seu esforço e dedicação para superar as dificuldades de aprendizagem, revelando gosto por
aprender. Pretende-se, deste modo, premiar os que se destacam quer pelo esforço, quer pelo comportamento exemplar.
Para o Quadro de Valor do 1.º período letivo, foram eleitos os seguintes alunos: João Loureiro (turma 345), Élton Pastilha (turma 374),
Ana Isabel João (turma 375), Joana Aleixo (turma 376), Francisco Santos (turma 376), Rute Grilo (turma 377), João Luzio (turma 402),
Bruno Santos (turma 404), António Henriques (turma 35114) e José Marques (turma 35121).

REUNIÃO DE DELEGADOS DE SEGURANÇA EPGE
Na sequência da reunião do Grupo Pedagógico do dia 8 de janeiro, tiveram início as reuniões de trabalho da equipa de Delegados
de Turma e/ou de Segurança do polo do Entroncamento, no dia
22 de janeiro, no Campus Escolar.
Estas reuniões têm como objetivo aferir necessidades, estimular a responsabilização de toda a comunidade escolar
com a intervenção de todos, promover a adoção de atitudes
e medidas que potenciem comportamentos mais seguros e
saudáveis.
Esta primeira reunião teve como objetivos analisar e debater o
regulamento proposto, planear o calendário de reuniões e reforçar as relações humanas entre todos.
Nesta equipa de trabalho, está representada a direção de polo/
escola, os coordenadores de curso, os orientadores educativos
de turma, os técnicos do Centro de Recursos, colaboradores não
docentes e alunos.

CET DE PROTEÇÃO CIVIL E
SOCORRO: PRAZO PARA CANDIDATURAS ALARGADO

COMEMORAÇÃO DO DIA DE REIS

PARCEIROS DA COOPTÉCNICA

O Dia de Reis foi assinalado com a degustação de iguarias confecionadas pelos alunos das turmas 93512 (Curso de Aprendizagem
Cooptécnica - Cozinha/Pastelaria) e 375 (Curso Profissional de
Restauração - Cozinha/Pastelaria).
Esta iniciativa decorreu no âmbito das Disciplinas de Português e
Francês. Em Português, “Bolo-Rei”, e em Francês, “Galette des Rois”.

As entidades parceiras e protocoladas com a Cooptécnica Gustave Eiffel beneficiam de algumas vantagens tais como formação
à medida das necessidades das instituições, descontos na formação e condições especiais na utilização de instalações (salas
de aula, oficinas, pavilhão gimnodesportivo). A empresa Cidade
PVC utilizou o nosso Pavilhão Gimnodesportivo, no dia 16 de janeiro, para a realização de um jogo amigável de futsal entre os
seus colaboradores.

Vai acontecer no próximo mês
•
•
•
•
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III Jornadas EPGE: “Integrar para
Intervir”;
Visita pastoral do Bispo de Santarém;
Dias abertos para escolas da região;
Participação no Festival das Sopas de
Santo António (Torres Novas).

