
Destaque
VISITA DE ESTUDO A TOMAR

No âmbito do Plano de Atividades das disciplinas da 
componente Técnica do Curso Técnico de Turismo, 
decorreu no passado dia 14 de novembro uma visita de 
estudo a Tomar, envolvendo as turmas de 2º e 3º anos. 
Ao longo do percurso, seguindo pela Estrada Nacional, os 
alunos do 2ºano apresentaram aos colegas, em jeito de 
guia turístico, algumas das principais localidades por que 
passaram, aplicando técnicas de promoção turística. Em 
Tomar, os alunos visitaram o Convento de Cristo, e em 
Almourol, após agradável travessia de barco, conheceram 
o Castelo de Almourol, voltando a contar com a prestação 
de alguns alunos que fizeram a apresentação de aspetos 
históricos e culturais.

NÓS E A ECONOMIA

No âmbito da disciplina de Economia, a turma 410 do Curso Técnico de Gestão presenteou toda a comunidade escolar com uma sessão 
de esclarecimento sobre as seguintes temáticas: A Moeda – sua evolução, tipos, funções e desmaterialização nas novas formas de 
pagamento; O Preço e a Inflação; a Poupança - a importância do Investimento, e ainda as várias formas de financiamento da atividade 
económica.
Nestas sessões, foi possível compreender algumas das noções essenciais no que concerne à atividade económica, bem como receber 
pequenas “dicas” para podermos poupar e rentabilizar as nossas finanças.

CONCURSO “CRIAR É FELICIDADE” DA COCA-COLA

Tendo como objetivo criar uma mancha gráfica subordinada 
ao tema “Criar momentos felizes através da Coca-Cola”, 
as turmas do Curso de Técnico Comunicação – Marketing, 
Relações Públicas e Publicidade estão a participar no 
Concurso “Criar é Felicidade” desenvolvendo conceitos 
resultantes das várias ideias dos alunos.

VISITA DE ESTUDO AO MUSEU DE ELETRICIDADE

Os alunos do Curso de Técnico de Gestão da turma 440 
visitaram o Museu da Eletricidade, que dispõe de um 
Serviço Educativo que organiza visitas guiadas e sessões 
experimentais para as escolas.
Os nossos alunos ficaram com uma noção clara do 
funcionamento desta antiga central termoelétrica de 
Lisboa, desde a identificação dos seus diversos 
componentes até à explicação do seu funcionamento.

INICIATIVA AMASÉNIOR PORTA-A-PORTA, EM PARCERIA COM A JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA

Mais uma vez, os nossos alunos das turmas do 3º ano do Curso de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade participaram, 
como voluntários, numa ação promovida pela Junta de Freguesia da Venteira que consistiu em prestar informações à população idosa e verificar 
as suas necessidades. Um agradecimento aos nossos alunos pela sua dedicação a esta nobre causa.

BRAÇO DIREITO

O Braço Direito é um programa em que os alunos acompanham um profissional durante um dia, no seu ambiente de trabalho. Nesse período, 
os alunos adquirem conhecimentos sobre a cultura e ética de trabalho e as várias opções de carreiras disponíveis.
Através desta experiência prática, os jovens descobrem as exigências e oportunidades ligadas a uma área profissional específica. 
Esta participação foi direcionada aos alunos do 3º ano dos Cursos Técnico de Gestão e Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 
Informáticos.

VISITA DE ESTUDO CINEMATECA

No mês de novembro, a turma 438 do 1º ano do Curso de Técnico Comunicação - Marketing Relações Públicas e Publicidade foi à 
Cinemateca, no âmbito da disciplina de Comunicação Gráfica e Audiovisual. O objetivo da Visita de Estudo foi aprofundar os conhecimentos 
lecionados no módulo Introdução à Fotografia, Cinema e Design.

VISITA DE ESTUDO AO CONTINENTE

Os alunos do Curso Vocacional Básico deslocaram-se ao hipermercado Continente para visitar o espaço de venda e armazém desta 
unidade comercial.
A visita realizou-se no âmbito dos conteúdos da disciplina de Práticas Comerciais, e teve como objetivo contactar com a realidade em 
termos profissionais, nomeadamente, no que diz respeito à Gestão de Stocks, Técnicas de Merchandising, Técnicas de Atendimento e 
Serviço Pós-Venda.

OFICINA DE ESCRITA

Reconhecendo a importância da Língua Portuguesa para o sucesso educativo e social dos nossos alunos, é com grande orgulho e 
entusiasmo que partilhamos convosco o êxito da iniciativa “Oficina de Escrita”.
Esta atividade tem sido desenvolvida por alunos do ensino profissional, na sua grande maioria, de 1º e 2º anos.
Trata-se de um momento de partilha e de construção de bases essenciais para o aperfeiçoamento quer escrito, quer falado, da nossa 
Língua, que desde os tempos de Camões, a todos nos orgulha!
Se escrever é uma arte, a Língua Portuguesa é o nosso Ofício!!!

EXERCÍCIO PÚBLICO DE PREPARAÇÃO PARA O RISCO SÍSMICO

De acordo com o proposto pela ANPC - Autoridade Nacional de Proteção Civil -, no dia 6 de novembro, às 11H06, toda a comunidade 
escolar foi convidada a participar no exercício nacional efetuando os três gestos básicos de proteção em caso de sismo.

Vai acontecer no próximo mês
• Jornadas de Turismo da EPGE

• Visita de estudo ao Centro de Ciência do Café 

(Fábrica da DELTA)

• Feira do Livro de 7 a 16 de dezembro 

• Projeto “Make a Wish”

• Torneio de futebol

CELEBRAÇÃO DO HALLOWEEN

O Halloween constitui já uma tradição anglófona de que os portugueses não prescindem e, como tal, a escola assinalou a data de forma 
especial. No âmbito da disciplina de Inglês, para além da decoração da escola, a preceito, os alunos desenvolveram várias atividades 
comemorativas, nomeadamente, as “Consultas com Bruxas… no Dia das Bruxas!” (organizadas pela turma 411 do Curso Técnico de 
Turismo), um concurso fotográfico de máscaras, (dinamizado pela turma 410 do Curso Técnico de Gestão), uma sala assombrada 
(promovida pela turma 408 do Curso Técnico de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade), e ainda uma sessão de 
cinema de terror (desenvolvida pela turma 437 do Curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos). Foi um dia de 
muitos sustos… e muito divertimento!
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