
VISITA DOS ALUNOS DA CASA PIA DE LISBOA À EPGE
No sentido de conhecerem a nossa a escola e a nossa oferta formativa, os alunos da Casa Pia de Lisboa visitaram as nossas instalações 
no dia 11 de fevereiro.
Os alunos manifestaram interesse em conhecer todas as áreas tendo manifestado mais curiosidade sobre o Curso de Restauração e os 
espaços da cozinha e do restaurante pedagógico, onde tiveram oportunidade de observar a confeção de um almoço pedagógico.

MAKE IT POSSIBLE

O projeto Make It Possible tem como finalidade sensibi-
lizar os alunos do ensino e secundário para os Objetivos 
de Desenvolvimento do Milénio (ODM). 
A Associação Internacional de Estudantes de Ciências 
Económicas e Comerciais (AIESEC) é a responsável pelo 
projeto que decorre na nossa escola entre os dias 9 de 
fevereiro e 14 de março. 
No último dia terá lugar, em Lisboa, uma conferência que 
reunirá todas as escolas participantes e onde será selecionado 
e premiado o projeto mais criativo e relevante apresentado 
pelos alunos. Participam neste projeto todas as turmas do 1.º 
ano do ensino profissional e a turma 392 do 2.º ano.

VISITA DE ESTUDO 
Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente (turma 428) realizaram uma visita de 
estudo à Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), em Chelas, no dia 6 de fevereiro.
Esta ação constou do visionamento de um filme sobre o funcionamento da ETAR e de uma visita guiada pelos espaços da Estação levando 
os alunos a compreender a importância das atividades que ali se desenvolvem.

DOUTORES DO CORAÇÃO 
Doutores do coração, uma iniciativa realizada no dia 13 de fevereiro, assinalou o Dia dos Namorados, nas ruas do Lumiar. 
Os alunos do Curso de Animador Sociocultural (turma 392) foram para o exterior auscultar o coração dos transeuntes e sensibilizá-los 
para a importância do carinho e do afeto nas nossas vidas, oferecendo abraços e receitas de amor.

PALESTRA SOBRE SEGURANÇA ATIVA EM VEÌCULOS 
No dia 12 de fevereiro decorreu uma palestra sobre Segurança Ativa em Veículos dirigida aos alunos do Curso Profissional de 
Mecatrónica Automóvel sob a orientação do Eng.º Pedro Oliveira, representante da Renault Chelas. Para além das informações 
técnicas, como a segurança do veículo, a iluminação, o processo de travagem e a sinalética, o palestrante referiu a importância dos cursos 
profissionais na área da Mecânica.

PRESENÇA DA REFOOD NA EPGE 
Recebemos na escola o representante da Refood no Lumiar, André Almeida, onde apresentou a missão da instituição que visa, essencialmente, 
promover o reaproveitamento de alimentos que sobram nos estabelecimentos da área alimentar distribuindo-os pela população carenciada. 
O André Almeida sensibilizou os alunos do Curso Profissional de Restauração – Cozinha e Pastelaria para esta causa motivando-os 
a colaborar como voluntários.

•  Atividades de boas vindas à Primavera;

•  Celebração dos Dias Mundiais da Árvore 
e da Água.

Vai acontecer no próximo mês           

ATIVIDADE DE ANIMAÇÃO 
Numa iniciativa de solidariedade e união, os alunos da turma 
363, do Curso Profissional de Animador Sociocultural 
realizaram uma intervenção de animação, na festa do Carnaval 
das Irmãs Hospitaleiras na Clínica Psiquiátrica de São José, no 
dia 13 de fevereiro. Executaram pinturas faciais, dançaram e 
apresentaram ainda uma peça de fantoches animados.

CARNAVAL 
No dia 13 de Fevereiro, tivemos na escola a comemoração 
do Carnaval. Este dia foi comemorado com a realização de 
interturmas de futebol, peddy papper e desfile de máscaras. No 
final do desfile foram distribuídos os prémios para os vencedores 
de cada atividade. Estas atividades, dinamizadas pela turma 
362 do Curso Profissional de Apoio à Infância, tiveram a 
participação de todos os alunos e professores da escola.
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