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Destaque

DIA DO PROFESSOR
O Dia do Professor, que se comemora a 5 de outubro, foi assinalado com a entrega de uma pequena lembrança aos docentes. Esta ação
foi organizada pelas técnicas do Centro de Recursos.

DIA DO DIPLOMA
Um dos objetivos da EPGE é dotar os jovens de uma
formação de qualidade de modo a terminem o curso
preparados para integrarem o mercado de trabalho, ou
prosseguirem estudos. Assim, no dia 15 de outubro, Dia
do Diploma, realizou-se uma cerimónia de entrega de
Diplomas aos alunos finalistas de 2013/2014. Os “Alunos
do Ano” foram também distinguidos nesta cerimónia.

VISITAS DE ESTUDO

No âmbito da disciplina de Português, e do estudo do módulo
“Textos Argumentativos”, realizou-se no dia 22 de outubro, uma
visita de estudo à Assembleia da República. Participaram nesta
atividade as seis turmas do 2.º ano.

Os alunos da turma do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico
de Turismo, no âmbito do módulo “Património Local e Regional”,
visitaram o Museu Municipal de Arqueologia, situado no Parque
Aventura, da Amadora. Nesta visita, orientada por um técnico do
museu, ficou-se a compreender a ocupação humana do território
da Amadora desde o período Neolítico até ao início do século XX,
através do vasto património existente no concelho.

ATIVIDADE EXPERIMENTAL
Os alunos do Curso Vocacional tomaram contacto, pela primeira vez, com o equipamento existente no laboratório de química. Desta
forma ficaram a saber quais os principais cuidados a ter na utilização daquele espaço e aprenderam os fundamentos de algumas reações
químicas.

DIA DO ESPANHOL
Celebra-se a 12 de outubro, em todos os Países de Língua Oficial Espanhola, o Dia do Espanhol, “Día de la Hispanidad”, também
conhecido por “Día de la Raza”.
Com o objetivo de assinalar esta data e de divulgar a cultura hispânica, os alunos da disciplina de Espanhol realizaram diversos cartazes
alusivos ao tema e participaram num passatempo cultural que envolveu toda a comunidade escolar. A vencedora do passatempo, Raquel
Cavaco, do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico de Turismo, foi premiada com o último álbum do cantor espanhol Enrique Iglésias.

PARTICIPAÇÂO NA RECOLHA DE ALIMENTOS

EXERCÍCIO PÚBLICO DE PREPARAÇÃO PARA O RISCO SÍSMICO
De acordo com o solicitado pela ANPC - Autoridade Nacional de Proteção Civil, no dia 13 de outubro, às 10h13m, todas as pessoas,
foram convidadas a participar num exercício nacional, efetuando os três gestos básicos de proteção em caso de sismo.
Tratou-se de uma campanha de sensibilização e preparação, que pretende contribuir para que os cidadãos adotem comportamentos de
segurança, durante e após um sismo, permitindo, desta forma, salvar muitas vidas.

Mariana Silva, Ana Vicente e Pedro Castro, alunos da
turma 382 e Favelina Santos, técnica do Centro de
Recursos, participaram na recolha de alimentos, num
supermercado do centro comercial Dolce Vita. Esta ação,
de apoio à comunidade, foi desenvolvida em parceria com
a Junta de Freguesia da Venteira.

Vai acontecer no próximo mês
•
•
•
•

Celebração do Halloween - Pumpkin Carving
Contest;
Comemoração do Dia de S. Martinho no dia 11;
Visita de Estudo “III Jornadas Científicas Internacionais de Turismo_ISCE 2014”;
Testemunhos de ex-alunos relatando
experiências em contexto de trabalho.
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