
ANIMAÇÃO

A turma 392, do Curso Profissional de Animador Sociocultural, 
marcou a sua presença no evento Internacional da ONU “Making 
Cities Resilient - My Cyti is Getting Ready” com a Proteção Civil da 
Amadora, animando o mesmo, no dia 26 de junho.

VISITA DE ESTUDO

No dia 21 de junho, os alunos da turma do Curso Vocacional Se-
cundário de Cozinha/Pastelaria, foram a Belém, onde tiveram a 
oportunidade de visitar vários monumentos, entre eles o Museu da 
Marinha e a Coleção Joe Berardo, no Centro Cultural de Belém. 
Esta visita de estudo realizou-se no âmbito das disciplinas de In-
glês e Português.

VISITA DE ESTUDO

Os alunos da turma 365, do Curso Profissional de Técnico/a 
de Proteção Civil, visitaram o regimento dos Sapadores de 
Bombeiros em Lisboa, o grupo de Intervenção e Socorro da 
GNR e o  quartel do Grafanil, instalações da GNR. Os alunos                                                              
puderam também experimentar alguns dos fatos usados pela equi-
pa  HAZMAT-USAR e perceber os prós e contras do equipamento.
O objetivo destas visitas foi conhecer as instituições e os seus      
equipamentos.

VISITA DE ESTUDO

A turma 397, do Curso Profissional de Técnico/a de Comu-
nicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade, no 
dia 20 de junho, realizou uma visita de estudo ao Mosteiro dos 
Jerónimos e à Torre de Belém, no âmbito da disciplina de História 
da Cultura e das Artes.
Nesta visita os alunos puderam consolidar os conhecimentos 
adquiridos em aula, nomeadamente, tomar contacto com a Ar-
quitetura Manuelina.

VISITA DE ESTUDO

A turma 391 do Curso Profissional de Técnico/a de Apoio à 
Infância realizou uma visita de estudo à Quinta Pedagógica dos 
Olivais.
Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer um novo espaço 
socioeducativo, diferentes atividades com animais e legumes da 
horta, para mais tarde desenvolverem com as crianças. No fim, 
a turma pôde provar cana-de-açúcar.

EPGE NAS FESTAS DA CIDADE DE ODIVELAS

A EPGE e todas as instituições do Campus Académico do Lu-
miar estiveram presentes nas Festas da Cidade de Odivelas, em 
divulgação da sua oferta formativa, entre os dias 5 e 13 de julho.

• Preparação do ano escolar 2014/2015                                             

Vai acontecer no próximo mês             

ESCOLHE O TEU LIVRO

“Escolhe o teu livro” foi uma atividade desenvolvida pelo Centro de 
Recursos Fernando Pessoa, que se realizou entre os dias 25 de 
junho a 2 de julho.
O objetivo desta iniciativa foi dar a oportunidade aos alunos de 
escolherem um livro que gostariam de ter no Centro de Recursos.

FIM DO ANO-LETIVO 2013/14

No dia 9 de julho, a Escola Profissional Gustave Eiffel do polo do 
Lumiar celebrou o final do ano letivo 2013/14.
Durante o dia houve uma aula de Zumba, uma de Ioga e no fim 
tivemos Dj. Realizou-se também a venda de doces, pipocas e pul-
seiras. Todas as receitas angariadas reverteram para a causa “Make 
a Wish”.
Assim, para além de um momento de descontração a marcar o final 
do ano, aliamos a nossa festa, a um sonho, “Make e Wish“. Deste 
modo, foi possível apadrinhar o desejo de alguém, ou seja, criar um 
momento de alegria, força e esperança a uma criança.

EXPOSIÇÃO

Durante o 3º Período, os alunos da turma 391, do Curso Profis-
sional de Técnico/a de Apoio à Infância, desenvolveram um pro-
jeto sobre as Tradições Portuguesas.
A técnica utilizada neste projeto foi a de papel “machê”, a qual con-
siste no aglomerado papel de jornal, revestido a cola e posterior    
decoração.
Este projeto teve como principal objetivo despertar os alunos para 
a construção tridimensional e pesquisa das tradições e costumes 
portugueses, estimulando a sua criatividade nas peças apresenta-
das e reunidas numa exposição no polo do Lumiar. Este trabalho foi 
desenvolvido no âmbito da disciplia de Expressão Plástica, sob a 
orientação da professora Mafalda Pé-Curto.

UMA AULA DIFERENTE

No dia 20 de junho, a turma 393, do Curso Profissional de Técnico/a 
de Restauração – Cozinha/Pastelaria, participou numa atividade 
em parceria com a Associação Salvador, em regime de voluntariado.
O objetivo desta atividade foi promover a solidariedade com os par-
ticipantes que têm necessidades especiais, a nível motor.
Foi uma parceria bastante importante, porque, deste modo, os alu-
nos entraram em contato com uma realidade que desconheciam
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