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VISITAS DE ESTUDO

CAMPEONATO DE JOGOS MATEMÁTICOS

No dia 2 de maio, os alunos, do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, turma 372, visitaram o Forte de Alqueidão, em Sobral de Monte Agraço,
no âmbito da disciplina de Inglês, módulo “O Mundo à Nossa Volta”. O grupo esteve sempre bem
disposto e descontraído (como é costume), nesta atividade em que se promoveu o contacto com o
Património Histórico, a natureza e o convivio entre todos.

Ao longo do mês de maio, os alunos da turma 35117, do 2.º ano de CEF de Instalação e Reparação
de Computadores, construíram vários jogos matemáticos: xadrez, dominó, jogo do 3 e do 24, jogo
das sequências, a estrela mágica, o jogo da glória matemática e da tabuada, entre outros. Posteriormente, realizou-se um Campeonato de Jogos Matemáticos, no qual o aluno Vladimiro Reis foi o
campeão no Uno e no Xadrez e o aluno Zhivko Mitov foi o campeão nas Damas. Parabéns aos participantes!

Os alunos das turmas de 2.º ano dos Cursos Profissionais de Animador Sociocultural (371),
Técnicos de Gestão de Equipamentos Informáticos (372) e Técnicos de Multimédia (373)
participaram numa visita de estudo, no âmbito da disciplina de Português, sob o tema “Roteiro dos
Maias”, no dia 22 de maio.
Percorreram-se espaços relacionados com Os Maias, romance de Eça de Queirós, e realizaram-se
variadas provas, respondendo a perguntas, identificando espaços, recuperando momentos da ação e
personagens do romance queirosiano, complementando as aprendizagens em sala de aula.

INAUGURAÇÃO DE MURAL NA EB1 DE ARRUDA DOS VINHOS
No dia 15 de maio foi inaugurado o mural do recreio da EB1 de Arruda dos Vinhos que teve como
objetivo tornar o espaço mais agradável. O desenho do mural foi elaborado pelos alunos do Curso
Profissional de Técnico de Multimédia (turma 349) e reproduzido pelos alunos do Curso Profissional de Animador Sociocultural (turmas 347 e 371), no âmbito do projeto de cidadania “Começa
o ano com um sorriso”. Este projeto só foi possível graças à parceria da EPGE com a Associação de
Encarregados de Educação, que desenvolveu atividades para angariação de fundos e com a Câmara
Municipal de Arruda dos Vinhos, que cedeu a mão-de-obra. Os alunos de Animador Sociocultural
(turmas 399 e 371) encerraram a inauguração com a apresentação de uma coreografia.

Vai acontecer no próximo mês

As turmas 372 (Técnicos de Gestão de Equipamentos Informáticos), 400 (Técnicos de Eletrónica Automação e Comando) e 401 (Técnicos Multimédia) fizeram uma visita de estudo ao Centro de Ciência Viva de Estremoz, no âmbito da disciplina de Físico Química. Alunos e professores
observaram uma pedreira ativa, realizaram experiências relacionadas com tabela periódica, ciclo
energético, som e água, debateram e aprofundaram as novas teorias do ex-predador T-Rex e até
participaram na simulação de um sismo. E assim se fez ciência!

•

Comemoração do Dia Mundial da Criança;

•

Visita de Estudo à Quinta da Regaleira;

•

Participação no Mercado Oitocentista;

•

Festa de Final de Ano.
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