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CAMPEONATOS NACIONAIS DO DESPORTO ESCOLAR
Os alunos das turmas 393 e 394 dos Cursos de Restauração - Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar e do Curso Vocacional
Secundário de Cozinha/Pastelaria, com as professoras Ana Sofia Matias, Mariana Pedro e Margarida Ferreira, participaram nas
atividades do Campeonato Nacional do Desporto Escolar que se realizaram no Terreiro do Paço e no Coliseu dos Recreios, nos dias 14
e 17 de maio
Este evento fortaleceu e aproximou os alunos do mundo do trabalho indo ao encontro das expectativas dos alunos e da escola.

Destaque
DIA ABERTO
No dia 13 de maio abrimos as portas a toda a comunidade
dando a conhecer os cursos de ensino profissional. Contámos
com a participação de várias escolas: EB 2,3 Fernando
Pessoa, Escola Básica Integrada de Apelação, EB 2,3
Moinhos da Arroja, Agrupamento de Escolas D. Dinis –
Odivelas e a turma 07 VOC do polo da EPGE da Amadora Sede
Durante todo o dia, os laboratórios e oficinas estiveram abertos e
os visitantes ficaram a conhecer alguns projetos desenvolvidos
pelos alunos da nossa escola.
Agradecemos a todas as escolas pela participação neste Dia
Aberto.

VISITAS DE ESTUDO
As turmas 423 e 396 do Curso Profissional de Energias Renováveis, 1º e 2ºs anos respetivamente, participaram numa visita de estudo
à Feira Tektónica e Segurex que decorreu no dia 7 de maio, e que se enquadrou nas disciplinas de Formação em Contexto de Trabalho
para o 2.º ano, e em Tecnologias e Processos, para o 1.º ano.
Esta visita possibilitou aprofundar conhecimentos na área das Energias Renováveis, observar diferentes equipamentos e, ainda, contactar
com os fabricantes, instaladores e revendedores desses equipamentos, de quem os alunos receberam indicações e conselhos profissionais.

No decorrer do módulo de Enologia, da disciplina de Tecnologia Alimentar, os alunos do Curso Profissional de Restauração - Restaurante
e Bar, turma 394, fizeram uma visita de estudo à Quinta da Bacalhôa, no dia 6 de maio.
A quinta está localizada na região demarcada da Península de Setúbal e produz vinho tinto, branco, rosé e moscatel. A visita permitiu
aprofundar conhecimentos e observar os processos de vinificação dos diferentes tipos de vinho.

No dia 29 de abril, os alunos do Curso Profissional de Restauração- Cozinha/Pastelaria, turma 393, realizaram uma visita de estudo à
fábrica Ribeiralves, no âmbito das disciplinas de Gestão e Controlo e Tecnologia Alimentar. Para além de adquirirem conhecimentos, os
alunos tomaram contacto com o processo de salmoura, secagem e congelação do bacalhau.

AULA EXPERIMENTAL
Os alunos da turma do 1.º ano do Curso Profissional de Ótica Ocular realizaram uma aula experimental na disciplina de Física e Química,
no âmbito do módulo de Estrutura Atómica. Construíram diversos modelos de moléculas de diferentes substâncias que fazem parte do
nosso quotidiano como, por exemplo, a molécula de água. Estas experiências permitiram uma melhor perceção dos conteúdos da disciplina.

Vai acontecer no próximo mês
•

Comemoração do Dia da Mundial da Criança;

•

Realização da 1.ª edição de “Junho em
Português da EPGE”.
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