
FESTIVAL DE VERÃO

Participámos no Festival de Verão que decorreu de 12 a 14 de setembro, no 
Jardim Afonso Serrão Lopes (Zona Verde), no Entroncamento. Agradecemos a 
todos aqueles que visitaram o nosso espaço e nos permitiram trocar algumas im-
pressões. Apoiámos a caminhada que decorreu no dia 14, integrada no programa 
do Festival, com oferta das t-shirts a todos os participantes.
Este evento foi organizado pelo União Futebol Entroncamento.

PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA DE PROJETOS - PRÉMIO FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO

Nos dias 25 e 26 de setembro, participámos na Mostra de Projetos que estiveram a concurso no Prémio Fundação Ilídio Pinho “Ciência na Escola”, no Parque 
de Exposições de Aveiro.
Apresentámos e demonstrámos os dois projetos que chegaram à fase final do concurso: Motor Stirling e Equipamento Multifunções Solar Portátil.
A nossa escola esteve representada pelo professor orientador, António Messias, e pelos alunos autores dos projetos: Francisco dos Santos, Maria Inês Girão, 
Rita Ribeiro e Sérgio Salgueira, todos do Curso Profissional de Técnico/a de Energias Renováveis (3º ano, turma 376).

EXPOSIÇÃO DE PROJETOS DOS ALUNOS

Durante o mês de agosto e na primeira quinzena de setembro, alguns projetos dos alunos dos Cursos Profissionais de Mecatrónica, Energias Renováveis 
e Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade estiveram expostos em diferentes locais: TorreShopping, em Torres Novas, Restaurante 
Versátil, no Entroncamento, Café Central e restaurante “O Barrigas”, na Golegã, no Centro Cultural e no Parque Ribeirinho de Vila Nova da Barquinha.
Agradecemos aos nossos parceiros por terem disponibilizado, os seus espaços, permitindo-nos apresentar os excelentes projetos desenvolvidos pelos nossos 
alunos, durante o ano letivo de 2013/2014.

EPGE@TORRESHOPPING E VERSÁTIL

No dia 22 de agosto estivemos no TorreShopping, durante o período de almoço, tornando-o um pouco mais doce. Como forma de divulgar a oferta formativa 
da EPGE, oferecemos um pequeno e delicioso doce aos clientes que se encontravam na área da Restauração. Os chefs Hugo Pereira e José Abelho, bem 
como os alunos Lúcia Rodrigues e Gonçalo Anastácio, da área de Restauração, foram os responsáveis pela confeção e oferta deste “doce momento”.
Estivemos também presentes no Versátil – Restaurante, Coffee Bar, Bar Lounge, nos dias 21 e 22 de agosto, onde demos a conhecer e a degustar algumas 
das nossas iguarias.

VERÃO GUSTAVE EIFFEL

Em julho e agosto, estivemos presentes na Piscina Municipal da Chamusca, com a apresentação de vários projetos realizados por alunos, de diferentes cursos 
lecionados na nossa escola, no âmbito de “Verão Gustave Eiffel”.
Foram tardes bem passadas e divertidas, e a curiosidade fez-se notar! Conversámos com muitos jovens e pudemos informar, trocar ideias e esclarecer dúvidas 
sobre as diferentes formações ministradas na nossa escola.

PARTICIPAÇÂO NA NOITE JOVEM

Na noite de 8 de agosto, fomos até ao Parque Radical do Entroncamento, participar na Noite Jovem com DJ. Adorámos as acrobacias dos skaters, a arte dos 
graffiters, o som do DJ, entre muitas outras atividades. O evento foi organizado pelo Município do Entroncamento.

UM BOM ANO LETIVO!

Desejamos a todos os nossos alunos, professores, colaboradores e encarregados de educação um excelente ano letivo. Que este ano seja pautado por muitas 
aprendizagens, conquistas e sucessos!

setembro 2014

Destaque

APRESENTAÇÃO DO ROTEIRO DO CAMPUS ESCOLAR

Apresentámos o roteiro do Campus Escolar da EPGE, com um mapa e uma 
planta com a localização dos edifícios ali situados. Este roteiro teve como ponto 
de partida um trabalho desenvolvido por alunos do Curso Profissional de Técnico 
de Turismo (turma 405), realizado no passado ano letivo. 
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RECEÇÃO AOS ALUNOS

No dia 12 de setembro, iniciámos um novo ano letivo com uma receção aos alu-
nos de todas as turmas.
Apresentámos quer aos alunos, quer aos encarregados de educação ali pre-
sentes a equipa docente, as instalações escolares e também demos a conhecer 
as normas de funcionamento da escola e dos vários cursos.

EPGE@S. MARTINHO DO PORTO E NAZARÉ

No dia 14 de agosto, inaugurámos a Rota das Praias, em S. Martinho do Porto e na Nazaré. Prestámos apoio à viagem dos jovens do OTL de Verão organi-
zado pelo Município da Chamusca, com oferta de lanche e brindes.

PARTICIPAÇÃO NO REMEMBER  

No dia 27 de setembro, fomos responsáveis pela dinamização do Remember Entroncamento, no Photobooth oficial.  Agradecemos o convite do organizador, 
Joaquim Raimundo, a toda organização, bem como à Quinta das Vendas, e a todos os que participaram. Esta iniciativa contou com a colaboração da aluna 
Rute Grilo, finalista do Curso Profissional de Técnico Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade.

• EPGE@Viver o Comércio, dia 4 de outubro.

Vai acontecer no próximo mês


