
SESSÃO DE CINEMA DOCUMENTAL

Os alunos do Curso Profissional de Energias Renováveis (turma 423), no âmbito da disciplina de Área de Integração, e no sentido 
de aprofundar e consolidar conhecimentos relativos à comunicação, assistiram à sessão de cinema documental “Branco Sai Preto 
Fica”, no cinema S. Jorge, inserido no Doclisboa`Doc.Escolas`14. 
Nesta atividade, que permitiu o contacto com o cinema documental de autor, os alunos foram acompanhados da Prof. ª da disciplina, 
Maria João Lobo Borralho e do coordenador do curso, Prof. Delfim Oliveira.

AULA PRÁTICA

Decorreu no dia 16 a primeira aula prática em que os alunos do Curso Profissional de Auxiliar de Saúde (turma 419) puderam aplicar 
os conhecimentos adquiridos. Esta aula decorreu no âmbito da disciplina Higiene, Saúde e Cuidados Gerais.

HORTA BIOLÓGICA 

Os alunos do Curso Profissional de Animação Sociocultural 
(turma 392) prepararam a horta biológica da escola para o 
cultivo e já semearam alfaces, tomates e ervas aromáticas, em 
ambiente de estufa, para mais tarde transplantar. ALMOÇOS E JANTARES PEDAGÓGICOS

Os almoços e jantares pedagógicos no restaurante Campus 
Lumiar, elaborados e servidos pelos alunos dos Cursos de 
Cozinha e Restauração, tiveram início em outubro e têm 
como principal finalidade pôr em prática e consolidar os 
conhecimentos. 
Todos os serviços efetuados no decorrer do mês de outubro 
tiveram uma boa recetividade, quer pela comunidade do 
Campus, quer pelas entidades externas. 
Os almoços que se realizam semanalmente, e os jantares que 
são mensais, têm estado esgotados.

• Dia Nacional da Língua Gestual e Dia do 
Não Fumador;

• Workshop “Cozinhar com Castanhas“
• Jantar Pedagógico, dia 21 de novembro, 

reservas limitadas a 30 lugares, para o email:                
restaurante.pedagogico.lum@gustaveeiffel.pt

Vai acontecer no próximo mês

No dia 1 de outubro, os alunos do Curso Profissional de Higiene 
e Segurança no Trabalho e Ambiente (turma 370) integrados na 
área das auditorias, visitaram a obra de remodelação da cobertura do 
edifício da Ordem dos Engenheiros Técnicos, na baixa pombalina, 
que resultou da reconstrução da cidade de Lisboa após o terramoto 
de 1755. Os alunos foram acompanhados pela Prof.ª Débora Mestre 
e pela coordenadora de segurança em obra, Eng.ª Téc. Isabel Martins.

VISITAS DE ESTUDO

Os alunos do Curso Profissional de Animação Sociocultural 
(turma 363) realizaram uma visita às instalações da Associação 
da Cruz Vermelha, em Lisboa, no dia 8 de outubro, no sentido de 
conhecer a sua história, a sua missão e alguns dos projetos que 
desenvolvem. Esta visita sensibilizou os alunos para os serviços de 
cariz voluntário e para uma futura participação e envolvimento em 
atividades sociais daquele setor.

EVENTO MINI-EMPRESAS JUNIOR ACHIEVEMENT 

Os alunos do Curso Profissional de Marketing, Relações 
Públicas e Publicidade (turma 366) que criaram a empresa 
Colours B side, participaram no evento GREENFEST, no âmbito 
do programa Junior Achievement, no dia 10. 
A apresentação realizada pelos alunos foi muito positiva e ainda 
tiveram oportunidade de conhecer os projetos expostos por alunos 
de outras escolas, o que foi bastante proveitoso e enriquecedor.

Destaque
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