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ATIVIDADES DE CARNAVAL

InANIMAÇÃO

No dia 27 de fevereiro, os alunos do Curso Profissional de Animador Sociocultural, juntaram-se
à iniciativa do Centro Escolar de Arruda dos Vinhos e desfilaram pelas ruas da vila vestidos a rigor.
Mascarados de personalidades da sociedade atual e de personagens do universo Disney, os alunos
envolveram-se numa atividade dirigida à comunidade, através de uma parceria entre a Escola Profissional Gustave Eiffel, a Câmara Municipal e o Centro Escolar de Arruda dos Vinhos.

No âmbito das comemorações da SEMANA IN, no dia 12 de março, os alunos das turmas do Curso
Profissional de Animador Sociocultural participaram em workshops muito criativos de Hip-hop,
Animação na Terceira Idade e de Cuidados de Saúde em Pessoa Doente. Assim se viveu mais um
dia pleno de aprendizagens, onde o SABER FAZER e o SABER SER foram as palavras de ordem.

Alunos, professores e funcionários, enfeitados com diferentes adereços, associaram-se a uma divertida e descontraída aula de Zumba, atividade dinamizada pela professora Cátia Costa que promoveu
o convívio, a diversão e a prática de atividade física.

InTECNOLOGIAS
InTecnologias, atividade organizada pelos alunos das turmas dos cursos profissionais de Técnicos
de Gestão de Equipamentos Informáticos e de Técnicos de Eletrónica e Automação de Computadores, aconteceu no dia 14 de março e decorreu no auditório municipal de Arruda dos Vinhos.

InMULTIMÉDIA
InMultimédia decorreu dias 13 e 14 de março com a realização de atividades relacionadas com o
Curso Profissional Técnico de Multimédia, preparadas e realizadas pelos alunos deste curso com
a orientação dos professores e com o apoio de entidades locais como a Câmara Municipal e a Junta
de Freguesia.
O primeiro dia foi dedicado aos alunos do polo de Arruda, com a realização de palestras diversificadas
e de um competitivo VideoRun. No segundo receberam-se alunos dos Cursos de Aprendizagem de
outros polos da EPGE, que interagiram com os alunos e professores de Arruda dos Vinhos através da
realização de oficinas, mostra de trabalhos, atuações e workshops.

O evento contou com oradores representantes de empresas parceiras de estágio, como a TECMIC,
a INOV e a LEYA e de um professor do Instituto Politécnico de Santarém. Os temas das palestras
foram: sistemas embarcados, georreferenciação, segurança informática, postura em entrevistas de
emprego e programação em Android.
As turmas dos cursos de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos e de Técnico de
Gestão e Programação de Sistemas Informáticos dos polos da Amadora (Sede e Centro) também
participaram neste evento.

CAMPEONATO DE JOGOS MATEMÁTICOS

PEDDY PAPER MATEMÁTICO

A turma 349, do 3.º ano do Curso Profissional de Técnico de Multimédia, participou num
campeonato de Jogos Matemáticos - Mancala, versão Ouri, no qual a aluna Helena Nunes foi a
vencedora. A turma, concluiu assim, o último módulo da disciplina de Matemática de uma forma divertida. Parabéns e que venha o estágio!

No dia 12 de março, os alunos da turma 348, do Curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, participaram num peddy paper matemático que ocorreu no centro de Arruda
dos Vinhos, nos arredores da nossa escola. Nesta atividade divertida os alunos resolveram desafios
matemáticos de várias temáticas e terminaram a prova dentro do prazo estipulado.

Vai acontecer no próximo mês

CORRIDA DAS LEZÍRIAS
No dia 9 de março, decorreu a 19.ª edição da “Corrida das Lezírias”, em Vila Franca de Xira, para promover a competição, a prática de desporto e a
adoção de um estilo de vida saudável.
Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, com o apoio do professor Pedro Reis, cooperaram na organização
desta prova, participando ativamente nos postos de hidratação dos atletas colocados estrategicamente ao longo do percurso na Lezíria. Esta ação
decorreu de uma parceria com o Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. O nosso contributo foi importante e positivo para
a organização e realização desta corrida.
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•

Visita de estudo à FUTURÁLIA

•

Participação no Dia da Animação

•

Comemoração da Páscoa

