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Destaque

APRESENTAÇÃO DA OFERTA FORMATIVA . AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALEXANDRE HERCULANO
No dia 2 de junho, estivemos no Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, em Santarém, na “Feira das Profissões”. Os alunos puderam conhecer a nossa
oferta formativa e degustar a receita que levou a Lúcia Rodrigues da turma 403 do 2.º ano do Curso Profissional de Restauração – Cozinha/Pastelaria, à
final do Jovem Talento da Gastronomia 2015.

ALMOÇOS PEDAGÓGICOS
No mês de junho, os almoços pedagógicos continuaram a fazer as delícias de todos. Nos dias 3 e 24 de junho, respetivamente, assinalámos o Dia Mundial da
Criança e realizámos um arraial dedicado aos Santos Populares. De 14 a 17 de julho, decorreu uma semana especial dedicada à apresentação dos Menus
Especiais desenvolvidos para a Prova de Aptidão Profissional do Curso Profissional de Restauração – Cozinha/Pastelaria da turma 375, do 3.º ano.

LANÇAMENTO DE PAPAGAIOS DE PAPEL
No dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, promovemos um lançamento de papagaios de papel, junto ao Pavilhão Desportivo Municipal do Entroncamento.
Estes papagaios foram elaborados na nossa escola, no âmbito da Disciplina de Desenho Aplicado.

SESSÃO DE ENCERRAMENTO JAP
No dia 4 de junho, encerrámos oficialmente o programa Junior Achievement Portugal na nossa escola, numa sessão em que todos os alunos das turmas 403 do
2.º ano do Curso Profissional de Técnico/a de Restauração - Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar e 404 do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico/a
de Energias Renováveis apresentaram os seus projetos e ideias de empresas inovadoras, a um júri constituído pelos professores envolvidos neste projeto.
No final, foram entregues aos alunos e professor coordenador os certificados. Agradecemos a todos aqueles que nos ajudaram a chegar até aqui: alunos,
encarregados de educação, professores, Direção e ao Voluntário oficial do programa, Dr. Luís Alves, gerente do Banco Santander Totta (Entroncamento).

SEMANA DO TURISMO

WORKSHOP DE CREPES E GRANIZADOS
Na tarde do dia 6 de junho, os alunos do 1.º ano do Curso Profissional de Restauração – Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar, turmas 434 e 435,
realizaram um workshop de crepes e granizados para os utentes do Lar da Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento. Foi uma tarde muito bem passada
e marcada pela troca de conselhos, saberes e experiências, entre diferentes gerações.

De 6 a 8 de julho realizou-se a semana de Turismo EPGE, no Campus Escolar. Esta foi uma iniciativa da turma 405 (2.º ano do Curso Profissional de
Técnico/a de Turismo) e surgiu no âmbito dos seus Projetos Tecnológicos.
Com um programa variado, as atividades tiveram como objetivo mostrar a diversidade de atuação ao nível do Turismo.
O evento teve a cobertura jornalística do programa QUALIFICAR +, um programa da RTP2 promovido pela ANQEP.
Participaram neste evento cerca de 50 crianças das Férias Desportivas Municipais e diversos utentes de lares e Centros de Convívio do Entroncamento.

COOK-OFF . DUELO DE SABORES
Assistimos às gravações do programa “Cook Off - Duelo de Sabores” com as turmas VA7 da Vida Ativa de Hotelaria e Restauração e 403 do Curso Profissional Técnico de Restauração, no dia 5 de junho, em Tomar.

MERCADO A GOSTO EIFFEL
No dia 27 de junho, marcámos presença no Mercado Diário Municipal com
mais um “Mercado a Gosto Eiffel, reinventando “A Cozinha dos Santos Populares”.

VISITA À NOSSA ESCOLA
No dia 9 de Junho, recebemos na nossa escola uma simpática turma de alunos e as professoras do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha que
ficaram a conhecer os espaços escolares e a nossa oferta formativa. No final foram presenteados com uma limonada e um bolo confecionados pelos alunos de
Restauração.

EPGE@VIVER O COMÉRCIO
No primeiro sábado dos meses de junho e julho, voltámos à Praça Salgueiro Maia, para mais um “Viver o Comércio”, uma iniciativa da Câmara Municipal do
Entroncamento. Desta vez, promovemos um workshop de Art Stamp com Pigmentos Naturais, que estimulou a criatividade dos mais novos, bem como um
workshop de bebidas saudáveis e frescas, para fazer nestes dias de calor.

FEIRA DO TEJO . VILA NOVA DA BARQUINHA
Participámos na Feira do Tejo, em Vila Nova da Barquinha, de 9 a 14 de junho
com demonstrações nas diversas áreas de formação, despertando o interesse
geral de quem passava. Os alunos do Curso Profissional de Técnico/a de
Turismo colaboraram na organização do evento.

VISITA DE ESTUDO À FIGUEIRA DA FOZ
No dia 16 de junho, as turmas 403 (2º ano do Curso Profissional de Restauração – Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar), 434 (1º ano do Curso Profissional de Restauração – Cozinha/Pastelaria), 15VOC e 16VOC (Curso Vocacional Básico de Instalações Elétricas/Hotelaria e Restauração/Desenho
Aplicado) visitaram o Núcleo Museológico do Mar e a empresa Ernesto Morgado, produtora do arroz “Pato Real”, na Figueira da Foz.

CATERING . CINE-TEATRO SÃO JOÃO
No dia 20 de junho, fomos os responsáveis pelo serviço de catering no Cine-Teatro São João, aos grupos de folclore que nesse fim de tarde fizeram parte do
programa de festas de São João e da Cidade do Entroncamento.

FESTAS DE SÃO JOÃO E DA CIDADE . ENTRONCAMENTO
De 19 a 27 de junho, participámos nas Festas de São João e da Cidade do
Entroncamento, com demonstrações nas diversas áreas de formação,
despertando o interesse geral de quem nos visitava.

APRESENTAÇÃO DE PROJETOS
O mês de julho foi um mês bastante emocionante e repleto de novas ideias pois decorreram as defesas e apresentações públicas das Provas de Aptidão Final
dos Curso de Educação e Formação de Jovens e Curso de Aprendizagem de Cozinha/Pastelaria, os Projetos Tecnológicos dos alunos do 2.º ano dos Cursos
Profissionais e as Provas de Aptidão Profissional dos alunos do 3.º ano dos Cursos Profissionais.
Parabéns a todos os alunos e professores orientadores.

ALUNA NA FINAL DO PRÉMIO FAQTOS
No dia 11 de julho, a aluna Tatiana Simões, do 3.º ano do Curso Profissional de Técnico/a de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade, turma 377, defendeu perante um júri nacional o seu projeto na final do Prémio FAQtos, no Centro de Congressos do Instituto Superior Técnico.

Vai acontecer
no próximo mês
•

Visitas Abertas ao Campus Escolar
– conhece o Campus e os Professores!

2ª EDIÇÃO . REMEMBER ENTRONCAMENTO
No dia 11 de julho, fomos responsáveis pela dinamização da 2ª edição do Remember Entroncamento, no Photobooth oficial. Esta iniciativa contou com a colaboração das alunas Diana Campos e Salomé Figueiredo, finalistas do Curso Profissional de Técnico Comunicação – Marketing, Relações Públicas e
Publicidade.
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