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ATIVIDADES DE NATAL
Para celebrar o final do 1º período, a Escola vestiu as cores festivas do Natal. O dia desdobrou-se em múltiplas atividades. A turma
419, do curso Técnico de Auxiliar de Saúde, organizou a eleição do Mister e Miss Eiffel. A turma 392, do Curso Técnico de Animador
Sociocultural, sob a direção da Prof.ª Magda Moreira, interpretou várias coreografias, trazendo a magia da dança ao nosso auditório.
Por fim, a festa acabou na desportiva, com o Torneio de Futebol, acompanhado pela venda de iguarias caseiras, confecionadas por
vários alunos.

Destaque
CONCURSO DE “ÁRVORES DE NATAL DO CURSO”

À semelhança do que aconteceu no ano passado, a direção
do polo do Lumiar lançou novamente desafio para o concurso
da Árvore de Natal, representativa de cada curso. Os critérios
avaliados consistiram na capacidade de aproveitamento de
materiais reciclados bem como na criatividade demonstrada.
A vencedora foi a Árvore de Natal da turma 427, do Curso
de Técnico de Construção Civil, sendo que o Presépio do
Curso de Técnico de Comunicação, Marketing, Relações
Públicas e Publicidade, foi galardoado com uma Menção
Honrosa, pela sua originalidade.

VISITA DE ESTUDO
No dia 1 de dezembro, o Presidente da Associação Nacional dos Óticos, Rui Correia, recebeu os alunos da turma 425, do Curso
Técnico de Ótica Ocular, numa palestra sobre a profissão de técnico de Ótica Ocular. Ficando a conhecer a missão da Associação,
os seus deveres para com os associados, os alunos foram informados sobre as potencialidades desta profissão, ou seja, a possibilidade
da sua progressão profissional, nesta carreira com bastante afirmação no mercado atual.

VISITA DE ESTUDO

VILA NATAL ÓBIDOS - CONVÍVIO DE FUNCIONÁRIOS

No dia 25 de novembro, os alunos da turma 451, do Curso de
Ótica Ocular, ficaram a conhecer um espaço semelhante ao do
seu futuro local de trabalho. Numa visita à Ótica Berna, a turma
pôde conhecer as diferentes tarefas de uma equipa de ótica,
enquanto observavam as várias fases que constituem o atendimento
específico aos clientes deste setor

No dia 5 de dezembro, os funcionários da EPGE deixaram
descansar os seus postos de trabalho, trocando-os por um
destino diferente do habitual: a paragem foi na Vila Natal, em
Óbidos.
Envolvidos pelo espírito natalício, miúdos e graúdos, puderam
conviver, num verdadeiro momento de partilha entre vários polos
e departamentos da EPGE.

BRUNCH DE NATAL
O talento gastronómico da turma 393, do curso de Cozinha/Pastelaria, já é bem conhecido entre a nossa escola. Ainda assim,
os alunos decidiram abrir o apetite de todos e preparar os nossos paladares para a Ceia de Natal. Numa refeição vanguardista,
o doce e quente pequeno-almoço fundiu-se no salgado e estaladiço almoço, naquele que foi um Brunch de Natal delicioso.

DIA DO VOLUNTÁRIO
Aproveitando o facto de a cidade de Lisboa ser o palco da comemoração do Dia Internacional do Voluntariado, no ano de 2015, os
alunos do polo do Lumiar decidiram unir-se a esta celebração. Durante a manhã, o Grupo de Voluntariado, Cidadão Eiffel, assistiu
a uma palestra dada 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, no projeto do qual faz parte. Os alunos perceberam que
“dar” e “receber” são gestos que andam de mãos dadas. Por fim, a turma 13VOC entregou os donativos recebidos na Campanha
de Recolha de Agasalhos, que serão entregues como presentes de Natal às pessoas sem-abrigo, no jantar anual oferecido pela
Comunidade Vida e Paz.

EIFFEL DO AVESSO
Os alunos da turma 397, do curso de Comunicação, Marketing,
Relações Públicas e Publicidade, aproveitaram as suas
capacidades comunicativas para virar a escola do avesso,
no dia 4 de dezembro.
O objetivo foi dar a conhecer os bastidores de cada curso,
o funcionamento dos laboratórios e as funções de cada
profissão. Numa autêntica experiência profissional, os alunos
puderam conhecer como funciona um curso diferente do seu.
Foi um autêntico momento de intercâmbio de competências
e saberes.

WORKSHOP BOLO REI
A Cozinha Pedagógica abriu novamente as suas portas à comunidade local, organizando um Workshop de Bolo Rei, coordenado
pela Prof.ª Mariana Pinto.
Mais uma vez, promoveu-se uma atividade intergeracional, promovida pela Junta de Freguesia do Lumiar e pela nossa Escola.
Parabéns a todos, pelos seus aprimoramentos na área da Pastelaria!

Vai acontecer no próximo mês
•
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