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Destaque

ALMOÇOS PEDAGÓGICOS
No mês de maio, os almoços pedagógicos continuaram a fazer as delícias de todos. Nos dias 20 e 27 de maio, assinalámos a Festa da Flor e os Menus Especiais desenvolvidos para a Prova de Aptidão Profissional da Ana e da Tatiana, do Curso Profissional de Restauração – Cozinha/Pastelaria (turma 375).
A 6 e 13 de maio, os almoços e respetivos menus foram dedicados a Joan Miró e à Cozinha Angolana.

ROADSHOW DO ENSINO PROFISSIONAL
Nos dias 7 e 8 de maio participámos em mais um Roadshow do Ensino Profissional, organizado pela ANQEP.
Estivemos na Casa do Campino a representar os Cursos de Mecatrónica e Restauração. Os nossos alunos e professores apresentaram-se de forma muito
profissional quer no stand, quer nas demonstrações de palco e até colaboraram em demonstrações de palco de outras escolas!

ASCENSÃO É NA CHAMUSCA!
Voltámos a participar nas Festas da Chamusca, entre os dias 9 e 17 de maio, com demonstrações nas diversas áreas de formação. O nosso agradecimento
sincero a toda a equipa discente, docente e não docente envolvida nesta iniciativa! E, claro, a todos aqueles que nos visitaram!

FESTA DA FLOR
De 17 a 24 de maio, associámo-nos à Festa da Flor, organizada pela Câmara Municipal do Entroncamento. Decorámos a Praça da República com pneus pintados, de várias cores, fazendo alusão a diferentes tipos de flores. Cada conjunto de pneus correspondia a um apeadeiro, no qual as pessoas podiam desfrutar
de um momento de leitura, com vários poemas desenvolvidos no Clube de Leitura da nossa escola. Os pneus foram gentilmente cedidos pela Premium Center.

INAUGURAÇÃO DO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO
Esta inauguração decorreu a 18 de maio e revestiu-se de um grande simbolismo para o Entroncamento.
Participámos nesta cerimónia oficial com o serviço de catering (curso de Restauração), apoio aos convidados e animação - fotógrafos de época (curso de
Turismo), fotografia e eventos (curso de Comunicação).

PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DAS SOPAS
Este Festival decorreu no União Futebol Entroncamento a 16 de maio. Servimos Gaspacho de Morango que fez as delícias dos convidados e com o qual ganhámos o 2.º lugar neste Festival. Parabéns à chef Rosa Branca de Almeida e aos alunos.

DIA ABERTO
Neste Dia Aberto, recebemos na nossa escola os alunos do 9.º ano de Vila Nova da Barquinha a quem apresentámos a nossa oferta formativa, bem como as
nossas instalações no Campus Escolar. Deixaram-nos com um brilhozinho nos olhos e com a certeza de que voltariam já com uma visão de futuro, bastante
clara!

SERVIÇO DE CATERING . BANDA SINFÓNICA DO EXÉRCITO
No dia 22 de maio a nossa escola foi a responsável pelo serviço de catering no
final do concerto da Banda Sinfónica do Exército, organizado pela Associação
de Pais da Escola Secundária do Entroncamento. Este serviço decorreu no
foyer do Grande Auditório do Campus Escolar.

SEMINÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE ESTÁGIOS
Estes Seminários que prepararam os formandos para o estágio, são um momento importante e fundamental e um contributo para um bom desempenho
Neste seminário a professora Ana Correia presta todas as informações sobre os procedimentos e normas a seguir nesta fase académica.  
Os Coordenadores de Curso entregam os cadernos de estágio e guias do estagiário e os alunos assinam as Declarações de Compromisso de Honra, oficializando uma importante etapa da formação. É também neste dia que são abertos os cadernos de estágio (registo de ativi¬dades/sumários).

PARTICIPAÇÃO NA VILA DA SAÚDE

1º SEMINÁRIO TEMPLÁRIO

Aceitámos o convite do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha para participar na 1.ª Vila da Saúde.
Na Hora do Chá, dia 29 de maio, os alunos dos Cursos Vocacionais demonstraram os seus conhecimentos apresentando misturas de frutos desidratados
para infusão, bolachas de aveia sem ovos na base das paper tea cup, oficina de filigrana em papel tea cup, decoração de paper machê tea cup na técnica de
estampagem com pigmentos naturais líquidos e em pó.
No dia 30 presenteámos a Escola D. Maria II com práticas de alimentação saudáveis, com através de workshops e demonstrações de pequenos-almoços e
lanches: barritas de cereais, cocktails, snacks de fruta desidratada, wraps, entre tantas outras coisas apetitosas e ricas em energia.
Mostrámos o verdadeiro espírito Gustave Eiffel ao longo do dia e mais uma vez os nossos alunos e equipa mostraram o espírito Eiffel: profissional, mas sempre
com momentos de ternura e partilha de alegrias. O dia terminou com a rave party da Associação de Estudantes à qual nos aliámos, com o serviço de cocktails
e shots saudáveis e sem álcool. Foram dois dias únicos e que nos marcarão para sempre.

Os alunos do Curso Profissional de Técnico/a de Turismo (turma 405)
participaram no 1º Seminário Templário, subordinado aos temas dos Templários e da Ordem de Cristo, no dia 28 de maio. Também tiveram a oportunidade de fazer uma visita guiada pelo Convento, sob a orientação do aluno
Benjamim (da mesma turma), que realizou o seu estágio de 2.º ano neste
lugar tão especial. No Convento, para além de todo o Património, os alunos
também puderam apreciar uma instalação de arte contemporânea.

Vai acontecer no próximo mês
•

KURI KURI
Voltámos a participar de forma ativa, nos dias 29, 30 e 31, no Kuri Kuri, um evento que pretende proporcionar às crianças e famílias um mundo de fantasia. Os
alunos do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico/a de Turismo (turma 405) colaboraram na montagem do evento e alguns participaram como monitores
voluntários.
As nossas oficinas Suncatcher Flower, Pintura em Seixos do Rio e Copinhos de Sabores, no Parque Ribeirinho, dinamizaram este evento onde recebemos
muitos participantes.

•
•
•
•
•
•
•

Apresentação da oferta formativa no Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano;
Workshop de gelados;
EPGE@Viver o Comércio;
Feira do Tejo;
Festas da Cidade e S. João;
Mercado a Gosto Eiffel;
Festa de encerramento do ano letivo
da Escola António Gedeão.
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