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Destaque

Oferta Formativa
2014/2015*
Cursos Profissionais (12.º ano/nível 4)
•
•
•
•
•
•

Design de Moda
Manutenção Industrial - Variante de Mecatrónica Automóvel
Mecatrónica
Restauração - Cozinha/Pastelaria
Restauração - Restaurante/Bar
Técnico Comercial

Cursos de Educação e Formação de Jovens (9.º ano,
nível 2)
•
•
•
•
•
•

Cozinheiro – Tipo 2		
Eletromecânico de Manutenção Industrial – Tipo 2
Serralharia Mecânica – Tipo 2
Agente de Geriatria – Tipo 3
Empregado Comercial – Tipo 3
Operador de Manutenção Hoteleira – Tipo 3

SESSÃO TÉCNICA
Cursos Vocacionais do Ensino Básico (9.º ano, nível 2) CONSTRUÇÕES EM TERRA, CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL
• Instalações Elétricas, Hotelaria e Restauração e Desenho Aplicado
• Mecânica Industrial, Imagem e Comunicação e Segurança e No dia 25 de março, decorreu no Campus Escolar, sob a responsabilidade da professora Ana Correia, uma sessão técnica com o tema “a
Saúde
eficiência energética em edifícios garantida pela adoção de sistemas
construtivos sustentáveis”, com a participação do técnico João Moita
*A aguardar autorização do Ministério da Educação e Ciência
que partilhou a sua experiência sobre os processos construtivos: adobe, tabique e taipa.
Assistiram a esta sessão os alunos do 1º ano do Curso Profissional de
Técnico de Energias Renováveis (turma 404), que de modo extracurricular têm desenvolvido alguns ensaios de análise de características
físicas de materiais de construção com o objetivo de garantir a maior
eficiência energética, tema fulcral da arquitetura bioclimática.
Nesta sessão abordaram-se os seguintes temas: processos construtivos, ensaios de terra e experimentação em moldes realizados para o
efeito.

FUTURÁLIA
Marcámos presença na Futurália (Feira de Educação, Formação
e Orientação Educativa), na FIL, de 26 a 29 de março. Durante
quatro dias, os visitantes tiveram oportunidade de assistir a trabalhos técnicos ao vivo, em diferentes áreas de formação: Serralharia Mecânica, Energias Renováveis, Mecatrónica e Restauração.
Apresentámos alguns dos EPGE Products e desenho à vista com
aromas - especiarias diversas, ao vivo. Obrigado a todos os colaboradores envolvidos e aos visitantes que passaram pelo nosso
stand.

CAIXAS DE NINHO
Os alunos do 1º ano do Curso Profissional de Técnico de Energias Renováveis (turma 404) colocaram caixas de ninho nas árvores
do Campus Escolar, no âmbito componente OET Projeto. As caixas
foram construidas pelos alunos.

PREVENÇÃO E COMPORTAMENTOS DE RISCO
No dia 20 de março, no âmbito da disciplina de Cidadania e Mundo
Atual (Tema: “Promover a Saúde: as doenças do nosso tempo”) e
do espaço OET Projeto, decorreu uma palestra sobre “Prevenção
de comportamentos de risco na adolescência” com a participação
de técnicos de Saúde, Dr. Nuno Monteiro, Dra. Sara Ferreira e o
Enfermeiro Ricardo Correia, do Centro de Saúde do Entroncamento. Foram apresentados os seguintes temas: conceito de saúde e a
sua importância, os comportamentos de risco mais frequentes na
adolescência, classificação dos tipos de drogas, riscos associados
a cada uma, formas de minimizar esses riscos e como atuar em
situações críticas.

COMEMORAÇÃO DE DIAS MUNDIAIS
No dia 21 de março, comemorámos os Dias Mundial da Poesia, da Árvore e o Dia Internacional Contra a Discriminação Racial sem esquecer
o início da Primavera.
Os alunos elaboraram e decoraram diversos espaços da escola com
flores e poemas. Realizou-se uma exposição de cartazes sobre as organizações internacionais de cariz humanitário, em colaboração com a
disciplina de Inglês.

PREVENÇÃO E COMPORTAMENTOS DE RISCO
No dia 21 de março, Dia Internacional Contra a Discriminação Racial,
no âmbito da disciplina de Cidadania e Mundo Atual e da disciplina de
Integração, decorreu uma palestra sobre “Discriminação e Racismo na
Sociedade Atual” com a presença dos voluntários da Associação SOS
Racismo, Eduardo António e Camille Bordeau. Os temas apresentados foram: conceito de racismo e discriminação, as formas de discriminação e sua caraterização, medidas no combate ao racismo, o racismo
entre os jovens e em contexto escolar, o trabalho da associação SOS
Racismo, o voluntariado na área da luta contra a discriminação.

SEMINÁRIO DE PREPARAÇÃO E ORIENTAÇÃO
DE ESTÁGIOS
Os alunos finalistas dos Cursos de nível 4 participaram no Seminário de Preparação e Orientação de Estágios, no dia 26 de março, com o objetivo de preparar os formandos para o estágio e
vida ativa, ao nível da comunicação interpessoal, apresentações
públicas, postura, atitudes e imagem, principais instrumentos de
comunicação escrita e empreendedorismo (orientação a cargo
do Gabinete Editorial e Relações Públicas). A professora Ana
Correia orientou também uma sessão de esclarecimento sobre
os procedimentos e normas a seguir nesta nova fase académica.
Os Coordenadores de Curso entregaram os cadernos de estágio
e guias do estagiário. Os alunos assinaram as declarações de
compromisso de honra. À tarde, os participantes foram surpreendidos com um delicioso lanche, preparado pelos colegas dos cursos de Restauração.

PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS NACIONAIS
Os nossos alunos continuam a honrar o nome da escola e a mostrar as suas competências e qualidade técnicas em concursos de
âmbito nacional. Durante este mês, foram as seguintes participações:
• 11ª edição do Prémio Fundação Ilídio Pinho “Ciência na Escola”, com os projetos “Equipamento Multifunções Solar Portátil”, “Gerador/Motor Stirling” e “Cabine Pública Multifunções
Autossustentável”
• Concurso de Ideias INOVA 2013/2014, nas vertentes Social,
Criatividade e INOVA Escolas (nesta última, candidatura da
escola pela sua cultura empreendedora)
• Concurso BP ao Segundo (com um cartaz)
• Jovem Talento da Gastronomia (com 3 receitas)

VISITA DE ESTUDO AO PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA
No dia 13 de março, as turmas finalistas 344, 345 e 346 dos Cursos
Profissionais de Técnico de Mecatrónica, Energias Renováveis
e Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade, visitaram o Palácio Nacional de Mafra, a propósito do estudo da obra
“Memorial do Convento”, de José Saramago.
A visita ao Palácio proporcionou o contacto com muitos dos cenários
descritos na obra.

DIA DO

CET DE PROTEÇÃO CIVIL E
SOCORRO: PRAZO PARA CANDIDATURAS ALARGADO

No dia 14 de março, celebrou-se o dia mundial do
(Pi) com uma
exposição de trabalhos realizados pelos alunos sob orientação do
grupo disciplinar de Matemática. Os trabalhos executados foram produzidos com imaginação, criatividade e alicerçados na exploração da
área técnica da sua formação. O trabalho vencedor foi elaborado pela
turma 345 do 3.º ano do Curso Profissional de Técnico de Energias
Renováveis e foi ainda atribuída uma Menção Honrosa ao desenho
apresentado pelo aluno Daniel Silva, da turma 35114, do CEF de Serralharia Mecânica. Neste dia foi ainda realizada uma exposição interativa de jogos de engenho.

VISITA DE ESTUDO AO MUSEU BERARDO E À BTL
No dia 14 de março, os alunos do 1.º ano do Curso Profissional de
Técnico de Turismo (turma 405) e do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico de Comunicação - Marketing, Relações Públicas
e Publicidade (turma 377) visitaram a exposição “Consumo Feliz” no
Museu Berardo e a Feira Internacional de Turismo (BTL).

EPGE ON JOB TRAINING@ BEACHBOWLING
No âmbito do programa EPGE On Job Training@, que proporciona
aos alunos um contacto profissional com as suas áreas de formação,
a turma 403 do 1º ano do Curso Profissional de Técnico de Restauração - Cozinha/Pastelaria aplicou os seus conhecimentos no
Beachbowling do Torreshopping e confecionou vários bolos e sobremesas que integraram o menu de jantar do Dia da Mulher daquele
estabelecimento.

ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E RESPOSTA À EMERGÊNCIA NA
FERROVIA
Decorreu no nosso Pavilhão Gimnodesportivo, no dia 15 de março, o
Seminário “Organização, Gestão e Resposta à Emergência na Ferrovia”, uma iniciativa REFER/CP/ANPC/Câmara Municipal do Entroncamento, que contou com centenas de participantes.

Vai acontecer no próximo mês
•
•
•
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Final do Desporto Escolar de Andebol (5 de abril)
Integração no programa das Férias
Municipais da Páscoa (7 a 17 de
abril)
Exposição “A Física no Dia-a-Dia
(23 de abril a 7 de maio)

