
ALMOÇO VEGETARIANO

Os alunos das turmas 378 e 379, após terem visionado o do-
cumentário Meat the Truth, inserido no módulo “Environmental 
Problems” da disciplina de Inglês, participaram num almoço 
vegetariano que decorreu no dia 24 de março, nas instalações 
da nossa escola.
As espectativas dos alunos foram superadas, pois a comida 
vegetariana apresentou-se como uma boa alternativa. Assim, 
e como foi sugerido no documentário, é fácil substituir a carne, 
pelo menos um dia por semana, e ajudar a diminuir os níveis de 
poluição que é gerada pela criação de gado de forma massiva 
e ter hábitos alimentares mais saudáveis.

PERCURSO QUEIROSIANO EM SINTRA

No dia 13 de março, no âmbito da disciplina de Português e do estudo 
da obra “Os Maias”, as turmas do 2.º ano realizaram uma visita de es-
tudo a Sintra, acompanhadas pela professora Andrea Gil. O percurso 
Queirosiano iniciou-se no Museu de História Natural, com uma breve 
introdução sobre a obra em estudo, seguindo-se o Palácio da Vila, o 
antigo Hotel Nunes (hoje Hotel Tivoli), o Hotel Lawrence, a Quinta da 
Regaleira e por fim Seteais. 

DIA DA ANIMAÇÃO 2014

O Curso Profissional de Animador Sociocultural organizou 
o Dia da Animação, sob o mote “O Animador do Séc. XXI - Pen-
sa fora da caixa.” Este evento teve lugar na EPGE do Lumiar, 
do dia 25 de março. Estiveram presentes 120 alunos dos polos 
de Arruda dos Vinhos, Queluz e Lumiar.
Neste encontro, os alunos refletiram sobre os desafios dos 
Animadores para a sociedade do século XXI, nomeadamente 
sobre a aplicação de novos métodos e técnicas de animação, 
como resposta aos fenómenos socioculturais da atualidade, 
cada vez mais difíceis de prevenir e solucionar.

PROJETO SOLIDÁRIO NA CASA DA CRIANÇA DE TIRES 

As alunas do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância vi-
sitaram, no dia 5 de março, a Casa da Criança de Tires, tendo levado 
consigo os bens essenciais (produtos alimentares e de higi ene, roupas 
e brinquedos) que recolheram na comunidade educativa da escola, en-
tre os meses de dezembro e fevereiro. Para além de terem levado uma 
boa dose de criatividade e boa disposição, representaram teatros mudos 
que foram preparados nas aulas de Expressão Corporal e Dramática.

ALUNOS ANIMAM FUTURÁLIA

No dia 27 de março, no âmbito da disciplina de Expressão Cor-
poral e Dramática, os alunos do Curso Profissional de Ani-
mação Sociocultural visitaram a Futurália e colocaram as suas 
competências em prática, desenvolvendo uma performance de 
estátuas vivas e flashes de rua com personagens que represen-
tavam a oferta formativa da Escola Profissional Gustave Eiffel.

Destaque

• Atividades da Comemoração da 
Páscoa

• Visita de Estudo ao Tinoni

Vai acontecer no próximo mês
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