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PROJETO “MAKE A WISH”
Entre os dias 30 de novembro e 11 de dezembro, os alunos participaram na angariação de fundos para a Fundação Make a Wish.
Esta iniciativa solidária teve como objetivo ajudar crianças que, estando gravemente doentes, desejam ver realizados os seus sonhos.
Assim, e numa época que apela à solidariedade de todos, os alunos, através da realização de diversas iniciativas solidárias (pequenos-almoços, almoço de Cachupa, venda de rifas para sorteio de cabazes de Natal, torneio de futebol misto com a participação de professores,
venda de doces, Workshop de danças africanas, desfile para eleger a Miss e o Mister Gustave Eiffel, torneio de consolas de jogos e outras
atividades) conseguiram angariar €1407, valor que foi utilizado sob a forma de donativo para “comprar” estrelas Make a Wish que decoraram
a nossa Escola.
No final, a Diretora Executiva da Fundação Make a Wish, Dr.ª Mariana Carreira, deslocou-se à Escola onde fez uma apresentação sobre
o trabalho da Fundação que existe para ajudar crianças em risco a cumprir os seus desejos.
Parabéns a todos os participantes pelo seu máximo empenho nesta causa.
Obrigado por ajudarem aqueles que mais precisam.

Destaque
JORNADAS DE TURISMO DA EPGE
Realizaram-se no dia 3 de dezembro, no auditório do
polo sede, as I Jornadas Pedagógicas de Turismo da
EPGE, tendo marcado presença vários profissionais da
área com o objetivo de transmitir aos alunos do Curso
Técnico de Turismo e aos restantes presentes, algumas
experiências e boas práticas desta área profissional.
Esta iniciativa surge como resultado de dois anos de
pequenas palestras realizadas em contexto de sala de
aula, em cada período letivo, sobre diversos temas.

VISITA DE ESTUDO AO CENTRO DE CIÊNCIA DO CAFÉ (FÁBRICA DA DELTA)
Na sequência dos conteúdos da disciplina de Gestão e de Contabilidade e Fiscalidade, realizou-se uma visita de estudo ao Centro de
Ciência do Café, com as turmas 410 e 440, do Curso Técnico de Gestão.
Os objetivos da respetiva visita consistiram em mostrar a realidade de uma empresa em termos profissionais e, ao mesmo tempo, enquadrar,
neste contexto, os conteúdos lecionados durante as aulas.
A visita, que durou o dia inteiro, dividiu-se em duas partes: na primeira, realizou-se a visita ao Centro de Ciência; na segunda, a visita à
fábrica onde se observou todo o processo do café, desde a receção do grão até à sua organização no armazém.

ENTREGA DE PRÉMIOS LUSÓFONOS DA CRIATIVIDADE 2015
As turmas do 3ºano do Curso de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade, no âmbito das disciplinas de CGA, CPC e
MKT, estiveram presentes na entrega dos prémios Lusófonos da Criatividade 2015, no hotel EVOLUTION, em Lisboa.
Os alunos tiveram a oportunidade de ouvir, por parte de profissionais influentes na área, experiências relevantes para o desenvolvimento
pessoal e profissional dos mesmos.

TORNEIO DE FUTEBOL
O torneio de Futebol da Escola realizou-se ao longo do 1º período letivo com equipas do sexo masculino dos 1º, 2º e 3º anos dos Cursos
Profissionais.
O torneio foi organizado através da constituição de 4 grupos com 4 equipas, sendo que passavam aos quartos-final as duas primeiras
equipas.
A equipa vencedora do torneio foi a “EPGE Team” constituída por alunos dos Cursos de Técnico de Turismo e Técnico de Gestão e
Programação de Sistemas Informáticos.

FEIRA DO LIVRO DE 10 A 16 DE DEZEMBRO
Entre os dias 10 e 16 de dezembro decorreu, mais uma
vez, a Feira do Livro, cujo objetivo principal foi criar mais um
momento de promoção do gosto pela leitura, por parte de
alunos, funcionários e professores.

E FEZ-SE LUZ
Os alunos do 2º ano do Curso de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, nas aulas experimentais da disciplina de
Físico-Química, puderam observar e vivenciar as propriedades físicas da luz. Para isso, realizaram várias experiências com aplicação no
nosso quotidiano.

Vai acontecer no próximo mês
•

Ações de Merchandising

•

Young Business Talents – Simulador Empresarial

•

Ida ao Teatro – Frei Luís de Sousa
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