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PROJETO “MAKE A WISH”

Entre os dias 30 de novembro e 11 de dezembro, os alunos do polo da Amadora Centro 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.

MARATONA DAS CARTAS DA AMNISTIA INTERNACIONAL

Os alunos do polo do Entroncamento aderiram à Maratona das Cartas da Amnistia Internacional, que decorreu entre os dias 10 e 16 de dezembro.
Esta iniciativa é mais uma oportunidade privilegiada para os jovens terem um contacto mais ativo com os Direitos Humanos, ao conhecerem casos críticos de desrespeito pelos direitos fundamentais, 
tendo a consciência de que ao participarem nas ações de sensibilização e pressão junto das autoridades dos países, estarão a contribuir para um mundo melhor.
A atividade contou com a colaboração de alunos da turma 403 (Curso Profissional de Restauração - Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar) que desempenharam o papel de mediadores na recolha de 
assinaturas junto dos colegas.

DIA DO VOLUNTÁRIO

Aproveitando o facto de, em 2015, a cidade de Lisboa ter sido o palco da comemoração do Dia Internacional do Voluntariado, os alunos do polo do Lumiar decidiram unir-se a esta celebração. O Grupo 
de Voluntariado Cidadão Eiffel assistiu a uma palestra proferida pelo voluntário Sérgio Rodrigues, da Comunidade Vida e Paz. Os alunos ficaram a conhecer os valores do voluntariado, bem como os 
obstáculos e as várias etapas de construção, deste projeto. Ficaram a perceber que “dar” e “receber” são gestos que andam de mãos dadas. Por fim, foram doados os bens recebidos na Campanha de 
Recolha de Agasalhos, que foram entregues como presentes de Natal às pessoas sem-abrigo, no jantar anual oferecido pela Comunidade Vida e Paz.

DECORAÇÕES DE NATAL

CONFEÇÕES DE NATAL

EVENTO SOLIDÁRIO

ÁRVORE E LANCHE DE NATAL

VISITA DE ESTUDO 

«TROCA DE PAPÉIS»

No dia 10 de dezembro, os formandos da turma 95215 do curso de Aprendizagem de Cozinha/Pastelaria, da Delegação de Peniche, construíram a árvore e as decorações alusivas à quadra natalícia. 

No dia 23 de dezembro, os formandos da turma 95215 do curso de Aprendizagem de Cozinha/Pastelaria, da Delegação de Peniche, confecionaram um Tronco de Natal, Bolachas de Natal, Rosquinhas 
e Sonhos. Parte das confeções foram entregues ao Centro de Solidariedade de Peniche “O Aconchego”. Foram também entregues alguns bens doados pelos formandos e equipa técnico-pedagógica.

Os formandos do curso de Aprendizagem de Cozinha/Pastelaria da turma 95215, da Delegação de Peniche, confecionaram sopas, um bolo de chocolate e prepararam bebidas quentes para distribuírem 
à população mais carenciada, no centro da cidade. 
Este evento, realizado a 30 de dezembro, contou com o apoio da Câmara Municipal de Peniche.

Os formandos da turma 94815, do curso de Aprendizagem de Instalações Elétricas, da Delegação da Venda Nova, construíram uma Árvore de Natal com materiais reciclados.
No dia 23 de dezembro, os formandos das turmas de Aprendizagem participaram num lanche, repleto de alegria e boa disposição. Entre a degustação de doces e salgados todos conviveram e relembraram 
a importância do Natal.

No âmbito da disciplina de Tecnologias Específicas, os formandos da turma 95415, do curso de Aprendizagem de Logística, da Delegação da Venda Nova, realizaram, no dia 28 de dezembro, uma visita 
pedagógica às Caves José Maria da Fonseca.
Esta visita revelou-se bastante enriquecedora, pois permitiu aos formandos aprofundar e ampliar os seus conhecimentos em diversas disciplinas da área técnica do curso. 

Decorreu, no dia 30 de dezembro, uma palestra subordinada ao tema «Troca de Papéis», proferida pela Dr.ª Anabela Rodrigues. Foram esclarecidos e desmitificados os problemas da imigração no 
nosso país.

JUNIOR ACHIEVEMENT PORTUGAL

Durante o mês de dezembro, os alunos da EPGE, do polo da Amadora Sede e do polo do Entroncamento, estiveram presentes em iniciativas promovidas pela Junior Achievement Portugal, que lhes 
proporcionaram experiências valiosas na área do empreendedorismo. Os alunos da Amadora Sede participaram no “Barclays Innovation Camp”, que decorreu no Centro Ismaili e no “Braço Direito” no Banco 
Santander Totta de Linda-a-Velha.
Os alunos do polo do Entroncamento, Catarina Santos, Filipe Pinheiro e Carolina Matos (Curso Profissional de Restauração – Cozinha/Pastelaria), Carolina Rodrigues (Curso Profissional de 
Restauração – Restaurante/Bar), Maria dos Reis e Patrícia Frade (Curso Profissional de Turismo), passaram uma tarde especial. 
No âmbito do concurso nacional de empreendedorismo “Junior Achievement Portugal”, aderiram ao programa “Braço Direito”, uma iniciativa a nível mundial promovida pelo Santander Totta. Acompanhados 
pelos diretores e colaboradores das agências de Alcanena, Entroncamento, Fátima e Torres Novas, os alunos puderam observar e aprender diversos aspetos sobre os procedimentos e trabalhos 
associados a esta área. 

SARAU DAS ARTES E SABERES

Sob o tema “Perspetivas”, decorreu o Primeiro Sarau das Artes e Saberes no polo da Amadora Sede.
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!

VISITA DE ESTUDO À EXPOSIÇÃO REAL BODIES E AO PAVILHÃO DO CONHECIMENTO

No dia 15 de dezembro, os alunos do polo de Arruda dos Vinhos, das turmas do Curso Profissional de Auxiliar de Saúde visitaram duas exposições, uma ao Pavilhão do Conhecimento e outra à 
Exposição Internacional de Real Bodies “descubra o corpo humano” na Cordoaria Nacional, Av. da India.
No Pavilhão do Conhecimento, observaram as formas de transmissão dos vírus e como evitá-los. Realizaram ainda atividades de desporto.
Na Exposição Real Bodies visitaram galerias dedicadas ao corpo humano à sua estrutura e funcionamento. Observaram mais de 350 órgãos humanos, alguns, afetados por várias doenças. As galerias 
observadas foram dedicadas ao Sistema Esquelético, Sistema Muscular, Aparelho Digestivo, Aparelho Urinário, Aparelho Reprodutivo – Desenvolvimento Fetal, Sistema Circulatório, Aparelho Respiratório, 
Sistema nervoso, Anatomia Seccionada e o Desportivo.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

No âmbito da disciplina da Área de Integração, sob o tema “Desenvolvimento Sustentável”, as turmas de 2º ano dos Cursos Profissionais de Animador Sociocultural e de Comércio, do polo de Queluz, 
procuraram sensibilizar toda a comunidade escolar para o uso racional da energia, através da mostra de diversos trabalhos subordinados ao tema. Foram desenvolvidas pelos alunos maquetes de 
edifícios que utilizam a técnica “Green Roof”, a construção de ecopontos, um painel que retrata a existência da energia fantasma e diversos outros trabalhos sobre o desperdício energético.

JORNADAS PEDAGÓGICAS DE TURISMO DA EPGE

Realizaram-se no dia 3 de dezembro, no auditório do polo da Amadora 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 Profissional 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.
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CURSOS DE APRENDIZAGEM

CENTRO DE TRANSPORTES

CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E O 
ENSINO PROFISSIONAL (CQEP)

CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ATIVOS

Áreas de formação:
• Técnico de Eletrónica e Telecomunicações
• Técnico de Instalações Elétricas
• Técnico de Eletrotecnia
• Técnico de Mecatrónica
• Técnico de Cozinha/Pastelaria
• Técnico de Sistemas Solares Fotovoltaicos
• Técnico de Restaurante/Bar
• Técnico de Logística

• Formação de Motoristas de Táxi
• Formação de Motoristas de Transporte Coletivo de Crianças
• Formação para Velocípedes
• Formação de Motoristas de Veículos Pesados de Mercadorias e 
Passageiros
• Formação de Inglês para Motoristas

• Formação Pedagógica de Formadores
Organizam-se cursos e workshops à medida das necessidades 
das empresas ou de particulares

Áreas de formação:
  • Ciências Informáticas
  • Engenharia Civil
  • Eletricidade e Energia

• Hotelaria e Restauração
• Construção Civil
• Proteção de Pessoas e Bens
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