Amadora Sede
dezembro 2015
JUNIOR ACHIEVEMENT PORTUGAL
Durante o mês de dezembro, os alunos da EPGE estiveram presentes em iniciativas promovidas pela Junior Achievement Portugal, e
que proporcionaram experiências valiosas aos nossos alunos na área do empreendedorismo. Essas iniciativas são o “Barclays
Innovation Camp” e o “Braço Direito”, tendo o primeiro decorrido no Centro Ismaili e o segundo no Banco Santander Totta de Linda-aVelha.

Destaque
SARAU DAS ARTES E SABERES
Sob o tema “Perspetivas”, decorreu o Primeiro Sarau
das Artes e Saberes.
Contando com o envolvimento e presença de alunos,
professores, encarregados de educação e funcionários,
este primeiro Sarau consistiu num momento de partilha
de talentos, com forte ambiência artística e literária,
havendo espaço para a leitura de poemas, música e
canto. Paralelamente, esteve patente a exposição
fotográfica com trabalhos de três professores. Uma
experiência com futuro!

FESTA DE NATAL
O auditório Brazão Farinha foi palco de mais uma Festa de Natal promovida pelos alunos do Grupo de Dança, Teatro e Música, onde foi
representada a peça “Natal das Bruxas”, seguida de diversos apontamentos musicais. Como ingresso na Festa de Natal, todos os alunos
trouxeram um bem alimentar que será entregue à Quinta de São Miguel, uma instituição de cariz social.

PRESÉPIOS ALTERNATIVOS
Considerando a época festiva, o Centro de Recursos Ferreira Cardoso desafiou os alunos do Curso de Técnico de Desenho Digital 3D
a elaborarem presépios alternativos. Esta atividade teve como objetivo estimular a criatividade e a iniciativa dos alunos.

VISITA PEDAGÓGICA AO MUSEU DA ELETRICIDADE
A turma 445 do Curso de Técnico de Desenho Digital 3D realizou uma visita de estudo ao Museu da Eletricidade, com o objetivo de
analisar a sinalética associada à informação que se pretende divulgar no museu.

Vai acontecer no próximo mês
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Visita de Estudo – Peça “Frei Luís de
Sousa”
Presença no “The Voice Portugal”
Exposição - “Holocausto em Imagens”

