
Destaque
DIA DO DIPLOMA

Sendo um dos objetivos da Escola Profissional Gustave 
Eiffel enriquecer a formação para que os nossos jovens 
terminem os seus cursos preparados para o mercado de 
trabalho, ou para o prosseguimento de estudos, foi com 
enorme prazer que, no dia 14 de outubro, se realizou 
uma cerimónia onde os alunos finalistas do ano letivo de 
2014/2015 foram elogiados e receberam o diploma de 
conclusão de curso. Foram ainda referenciados os 
alunos do ano, tendo recebido, igualmente, uma distinção.

DIA MUNDIAL DO TURISMO

Em comemoração do Dia Mundial do Turismo, os alunos do Curso Técnico de Turismo realizaram uma animação intitulada “Pinturas 
Corporais - Cores do Mundo”, visando promover a diversidade de raças e nacionalidades através de pinturas de bandeiras de diferentes 
países. O Dia Mundial do Turismo é celebrado deste 1980, tendo sido escolhido, este ano, o tema internacional “1 Bilião de Turistas, 1 
Bilião de Oportunidades”.

DIA DO PROFESSOR

No âmbito do Dia do Professor, o qual se comemorou a 5 de outubro, as técnicas do Centro de Recursos organizaram uma atividade que 
consistiu em oferecer uma pequena lembrança à comunidade docente da Escola da Amadora Centro.

CODE WEEK - DIA DA PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA 2015

Os alunos do Curso de Técnico de Gestão e Programação de Equipamentos Informáticos da EPGE marcaram presença na Escola 
Secundária D. Dinis, no âmbito do programa europeu Code Week - Dia da Programação e Robótica 2015. 
Nesse dia, alunos de várias escolas puderam exibir os seus projetos em desenvolvimento, partilhar ideias e experiências que, 
seguramente, contribuirão para o enriquecimento das suas aprendizagens. 

VISITA À EXPOSIÇÃO “ PORTUGAL E A GRANDE GUERRA”

Tendo em conta que a Primeira Guerra Mundial determinou o percurso da história contemporânea europeia e mundial, os alunos das 
turmas do 1º ano do Ensino Profissional, e do Vocacional Básico, visitaram a exposição “Portugal e a Grande Guerra”, patente na 
Academia Militar da Amadora. 
Esta exposição foi inaugurada na Assembleia da República e organizada por uma equipa de investigadores do Instituto de História 
Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 

Vai acontecer no próximo mês

• Celebração do Halloween 

• Comemoração do Dia de S. Martinho

• Visita de estudo a Tomar

• Participação na iniciativa Amasénior Porta-a-Porta, 

em parceria com a Junta de Freguesia da Venteira

SEMANA DO COMBATE À POBREZA E À EXCLUSÃO SOCIAL

Realizou-se, mais uma vez, a Semana de Luta contra a Pobreza e Exclusão Social, iniciativa da qual a Escola Profissional Gustave Eiffel 
se orgulha de fazer parte, enquanto entidade dinamizadora de pequenas Campanhas de Recolha de Bens Essenciais.
O principal objetivo desta iniciativa foi alertar para esta problemática e aumentar a expressão destas iniciativas de mobilização e de 
sensibilização para a luta contra a pobreza e exclusão social. Neste sentido, a Escola teve o privilégio de doar os bens recolhidos a 
Instituições de Solidariedade.
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