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ALMOÇOS E JANTARES PEDAGÓGICOS
No dia 15 de janeiro, os alunos do Curso Profissional de Restauração - Cozinha - Pastelaria, turma 393, realizaram mais um serviço
no restaurante pedagógico.
Esta atividade é fundamental pois permite avaliar e pôr em prática os conhecimentos adquiridos em contexto de sala de aula.

CURSO PRÁTICO DE CONSTRUÇÃO DE TURBINAS EÓLICAS

Destaque
PROGRAMA ERASMUS+
No âmbito do programa ERASMUS+, recebemos no dia
15 de janeiro, no nosso polo, a visita de um grupo de 14
professores do 1st Lab Center, da província de Komotini, na
Grécia, promovida pela EUROYOUTH.
A visita intitulada “Developing skills for the smooth transition
of students from vocational education to the labour market”
pretendeu dar a conhecer o processo de passagem dos
alunos de escolas profissionais para o mercado de trabalho
incidindo na organização dos estágios curriculares e profissionais.
O grupo visitou diversas escolas e entidades que acolhem
jovens estagiários na fase de conclusão dos seus estudos e
que têm uma primeira experiência profissional. A EPGE
orgulha-se de poder contribuir para a internacionalização
da educação e da formação profissional.

Os alunos do Curso Profissional de Energias Renováveis participaram no “Curso Prático de Construção de Turbinas Eólicas”,
promovido pela Câmara Municipal de Lisboa. Esta formação teve como objetivo a construção, instalação e operação de uma turbina
eólica de 2,2m de diâmetro, baseada no design desenvolvido por Hugh Piggott e a instalar no Bairro da Boavista, em Lisboa.
O curso foi orientado por formadores irlandeses e portugueses com conhecimento especializado em energias alternativas e com
experiência na construção de turbinas eólicas DIY (do it your self – construídas pelos participantes). Os alunos das turmas 423, 396 e
367 juntamente com o Coordenador de Curso, Delfim Oliveira, participaram tanto na formação, como na construção e apresentação
pública do projeto.
A apreciação final da formação foi muito positiva quer ao nível de conhecimentos adquiridos quer na aplicação prática das energias
renováveis num contexto local e urbano.

VISITAS DE ESTUDO
No dia 16 de janeiro, os alunos do Curso Profissional de Proteção Civil, turma 395 fizeram uma visita de estudo ao Pavilhão do
Conhecimento, em Lisboa, onde assistiram ao evento “Quando o Chão nos Falha”. Assistiu-se a várias atividades e demonstrações
acompanhadas por especialistas em sismologia e engenharia. Por fim os alunos participaram no simulacro de sismos e incêndio, pondo
em prática o que apreenderam durante o evento.

IDA AO TEATRO
No dia 13 de janeiro, os alunos do Curso Profissional de
Comunicação- Marketing, Relações Públicas e Publicidade,
turma 397, bem como os alunos de 2.º ano das turmas de 392,
393, 394, 395, 396 e 397, assistiram à encenação de Frei Luís
de Sousa, de Almeida Garrett, pela companhia de teatro Arte
D’Encantar, no auditório ADCEO, em Lisboa.
Desta forma permitiu-se que os alunos relacionassem o texto
escrito com o texto encenado, e os alunos compreenderam que
as aulas de Português podem encher um palco de criatividade,
arte, cor e música!
No dia 14 de janeiro os alunos do Curso de Profissional Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade, turma
397, visitaram o Grupo Cofina – Correio da Manhã, onde assistiram a uma palestra que lhes apresentou a a história do grupo, a concorrência e o processo de recrutamento de funcionários. De seguida fez-se uma breve visita à redação do Correio da Manhã e CMTV
e no final o Correio da Manhã ofereceu a capa do jornal com a notícia da visita dos alunos ao grupo Cofina.

Inserido nos módulos Preparação de Salas e Serviço de Bebidas, do Curso Vocacional Básico, as turmas 12 e 13 realizaram uma
visita de estudo ao Internacional Design Hotel, no dia 9 de janeiro, sábado. A visita iniciou-se pela entrada do pessoal e das mercadorias
e explicaram-se os procedimentos na entrada do staff e na receção das mercadorias e seu armazenamento. Foram apresentadas as
áreas de produção, as duas cozinhas e os procedimentos, normas de higiene e segurança e métodos de trabalho.
No final, visitou-se e explorou-se o loft, local de lazer e de trabalho, situado no último piso. Esta visita permitiu ficar a conhecer o
funcionamento e os espaços desta unidade hoteleira que tem um design muito inovador.

Vai acontecer no próximo mês
•
•
•

Festa de Carnaval
Comemoração do Dia de S. Valentim
Atividades do Projeto Make it Possible
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