
PARTICIPAÇÃO NA FUTURÁLIA

O polo da Amadora Centro esteve presente na Futurália através da participação dos alunos do Curso Profissional de Técnico de Comércio e 
do professor Miguel Figueiredo, e ainda dos alunos do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 
e da professora Sandra Rodrigues. Parabéns pelo excelente trabalho!

Destaque
COMEMORAÇÃO DO DIA DO ENSINO PROFISSIONAL

Comemorámos este dia a 20 de março com a participação 
num evento que decorreu no Centro Desportivo Nacional do 
Jamor, uma iniciativa da ANQEP. 
Do evento constaram diversas atividades: o Rally das 
Qualificações, o Passaporte do Ensino e ainda a criação do 
1.º logotipo humano do Ensino e Formação Profissional. Estas 
iniciativas visaram criar uma cultura de ensino profissional 
composta por valores como o dinamismo, o empreendedorismo, 
a proatividade e a competitividade. 
Na escola, para além de os alunos terem vestido as t-shirts com a 
identificação da EPGE, registaram-se reflexões e considerações 
sobre o Ensino Profissional que, posteriormente, foram 
expostas em local de destaque. 
O Núcleo de Estudantes organizou também um torneio de 
Giravoley em que participaram todas as turmas da escola.

CIÊNCIA NA ESCOLA

Participar no projeto Ciência na Escola promovido pela Fundação 
Ilídio Pinho é importante para todos os que buscam a inovação e 
que gostam de desenvolver ações de responsabilidade social. 
Parabéns ao aluno Emanuel Vitorino do Curso Profissional de 
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 
(turma 351) que, com a sua participação, venceu a 1.ª fase 
neste projeto.

A EMPRESA JR. ACHIEVEMENT PORTUGAL - BASE2U

A Base2u é uma miniempresa jovem e dinâmica que surgiu no 
âmbito da Empresa JR. Achivement Portugal. É constituída por 
seis alunos, António Silva, Gonçalo Pereira, João Mendes, 
Marco Pires, Nuno Mendes e Patrícia Vieira, do Curso 
Profissional Técnico de Gestão e coordenada pela 
professora Marianela Figueiredo.
A Base2u participou, no dia 17 de abril, na Feira Ilimitada, 
no Centro Comercial Colombo, onde concorreu com 52 
miniempresas e foi selecionada para a próxima etapa do 
concurso. “Mais vale tudo numa mão do que pipocas no 
chão” é o slogan criado para promover este projeto. Parabéns 
a todos os intervenientes!

VISITA DE ESTUDO AO CONVENTO DE MAFRA

No dia 18 de março, os alunos do 3.º ano dos Cursos Profissionais realizaram uma visita de estudo ao Palácio Nacional de Mafra, no âmbito da 
disciplina de Português.
Esta visita teve como objetivos promover o gosto e o conhecimento da literatura e arte portuguesas, desenvolver competências sociais, apreciar 
a monumentalidade da obra mandada erigir por D. João V e despertar o espírito crítico.

JORNADA TÉCNICA SOBRE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

No âmbito dos Cursos Profissionais de Comércio e de Gestão, lecionados no polo Amadora Centro, decorreu no auditório do polo Amadora 
Sede, uma Jornada Técnica sobre Desenvolvimento Empresarial. Participaram nesta Jornada três oradores: Eduardo Martins, consultor e ex-CEO 
da PT Multimédia, Richard Silva, diretor de franchising da empresa “5 à Sec” e Paulo Laranjeira, empresário de comércio e franchisado da 
referida marca. 
O ambiente vivido foi de grande proximidade e cumplicidade entre os oradores e a audiência, constituída principalmente pelos alunos dos cursos 
referidos, colocou várias questões relacionadas com o empreendedorismo.

VESTUÁRIO PERSONALIZADO

A Direção da Escola Amadora Centro apostou numa nova imagem dos seus funcionários implementando vestuário personalizado. Assim, e 
desde o dia 16 de março, todos os funcionários deste polo se apresentam ao serviço com um uniforme do qual consta gravata e lenço com o 
logotipo da EPGE.

COMEMORAÇÃO DO “DIA DO Π”

Comemorou-se o “Dia do π”, no dia 16 de março, sob a orientação das professoras Celeste Barata, Rute Leitão e Sara Nogueira. Executaram-se 
cartazes, confecionaram-se bolos alusivos ao π, realizou-se um peddy-paper e alguns jogos de computador em que o π foi o protagonista principal.

CANGURU MATEMÁTICO SEM FRONTEIRAS

A prova do Canguru Matemático sem Fronteiras 2015 realizou-se no dia 19 de março e teve a participação de 22 alunos das turmas 410 e 355 
do Curso Profissional de Técnico de Gestão e as turmas 380,351 e 407 do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos.

WORKSHOP SOBRE EDUCAÇÃO E SAÚDE PELO DESPORTO

O workshop foi dinamizado pelo professor Tiago Oliveira com a colaboração dos alunos que obtiveram melhores resultados no módulo teórico do 
3.º ano. Esta atividade permitiu avaliar o Índice de Massa Corporal (IMC), peso ósseo, perímetros e percentagem de gordura corporal e mediram 
a pressão arterial, com o intuito de prevenir a obesidade e a hipertensão. É fundamental criar hábitos de vida saudável na comunidade escolar.

OPERAÇÃO NARIZ VERMELHO

A participação na Operação Nariz Vermelho foi organizada na nossa escola pela professora Vânia Pereira, com a colaboração dos alunos do 
Curso Profissional de Técnico de Turismo (turma 411).

COMPRIMIDO DA MOTIVAÇÃO

Reconhecendo a importância da motivação e tendo em vista o sucesso dos alunos, a Direção da Escola entregou a todas as turmas o 
“Comprimido da Motivação” com o intuito de promover um novo “Sopro no Coração”! 

Vai acontecer no próximo mês

• Participação na Mostra de Teatro, nos Recreios 
da Amadora organizada pela Câmara Municipal 
da Amadora;

• Projeto Young Volunteam, no âmbito do 
Voluntariado;

• Dia do Inglês e Dia da Língua Portuguesa;
• Visita de Estudo a Sintra (Percurso 

Queirosiano) e visita à Fábrica da Felicidade 
da Coca-Cola.
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