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PALESTRA SOBRE TURISMO

No âmbito da área vocacional de Turismo, decorreram nos dias 17 e 27 de abril duas palestras sobre as diferentes vertentes profissionais 
de um técnico de turismo. Recebemos o Guia-intérprete nacional e professor no Instituto Superior de Novas Profissões Marco Noivo 
e Hugo Soares, Gestor de Eventos e de Produção e professor de Organização e Gestão de Eventos, com larga experiência nos mais 
variados eventos e também pela Animadora Turística da empresa Equinócio que dinamizaram as palestras de forma entusiástica.

DIA NACIONAL DA PREVENÇÃO E SEGURANÇA NO TRABALHO

No âmbito do Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho, em que o tema deste ano era a alimentação saudável, servimos 
um pequeno-almoço salutar e variado a toda a comunidade escolar, num ambiente normal de trabalho. 
Esta atividade interdisciplinar foi levada a cabo pelos alunos do Curso Profissional de Técnico de Comércio.

Vai acontecer no próximo mês

DIA DA PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA 
E JUVENTUDE

Abril é o mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e 
Juventude. As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens do 
distrito de Lisboa lançaram uma campanha de sensibilização, 
tornando mais visível esta preocupação. No âmbito desta campanha, 
no dia 14 de abril, toda a comunidade educativa usou uma 
peça de roupa azul para a formação de um Laço Azul Humano.

AÇÃO DE DIVULGAÇÃO

Com o aproximar do final do ano letivo os alunos finalistas 
das turmas 09 e 11 do Curso Vocacional Básico começam 
a pensar no caminho a seguir no próximo ano letivo. 
Porque queremos o melhor para os nossos alunos, organizámos 
uma ação de divulgação sobre diferentes formações pelas 
quais estes jovens podem optar no próximo ano letivo. 

• Realização de um Peddy Paper.

VISITA DE ESTUDO À QUINTA DA REGALEIRA

Com o objetivo de motivar os alunos a tomarem contacto 
com equipamentos de turismo e conhecerem o património 
histórico-cultural do país, os alunos da turma 09 do Curso 
Vocacional Básico visitaram a enigmática e surpreendente 
Quinta da Regaleira.

ANIMAÇÂO EM PONTO DE VENDA

A turma do Curso Profissional Técnico de Comércio realizou, no contexto da componente técnica do curso, a simulação de uma 
animação num ponto de venda com vista ao lançamento de um produto fictício no mercado.

DIA DO ENSINO PROFISSIONAL

Pela primeira vez celebrámos “O Dia do Ensino Profissional”, 
no dia 20 de março. As atividades organizadas pela ANQEP 
constaram da criação do primeiro Logótipo Humano do Ensino 
e Formação Profissional, canoagem, tiro com arco, râguebi, 
mini golfe, ginástica e o Rally das Qualificações.

ACAMPAMENTO DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL

O Curso profissional de Animador Sociocultural realizou no fim-de-semana de 6, 7 e 8 de março um Acampamento no Parque de 
Campismo de Monsanto, em Lisboa, para os 80 alunos do curso. Estiveram presentes os polos de Arruda dos Vinhos, Lumiar e Queluz. 
Esta atividade permitiu refletir sobre os desafios dos animadores para a sociedade do século XXI, nomeadamente sobre a aplicação 
de novos métodos e técnicas de animação, valorizar o processo criativo como complemento ao desenvolvimento humano, partilhar 
experiências sobre os vários contextos de intervenção dos animadores socioculturais e celebrar a Animação Sociocultural, enquanto 
resposta contra a resignação e o pessimismo social.

março/abril 2015

Queluz

Este documento é enviado sob a legislação em vigor.
Se não desejar voltar a receber mensagens deste endereço de correio eletrónico responda com REMOVER.

Escola Profissional Gustave Eiffel - Polo de Queluz
Rua César de Oliveira, 15, 2745-091 Queluz 
Telefone: 214 362 524 | Fax: 214 364 577 | E-mail: secretaria.qlz@gustaveeiffel.pt
www.gustaveeiffel.pt


