
DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO 

Manter uma alimentação equilibrada ajuda a reduzir os riscos de doenças cardiovasculares e de acidentes vasculares cerebrais (AVC). 
Nesse sentido, no Dia Mundial do Coração, a escola ofereceu uma peça de fruta aos seus alunos, como forma de sensibilizar os mesmos 
para escolhas mais saudáveis.

SEMANA DA POBREZA

No âmbito do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, realizaram-se durante a semana de 12 a 16 de outubro várias atividades 
de sensibilização. A escola participou numa Campanha de Recolha de Bens no Município da Amadora, os alunos elaboraram cartazes 
com frases de incentivo que posteriormente foram exibidas no refeitório da escola, e a convite da OIKOS a comunidade escolar vestiu-se 
de branco para formar um cordão humano enquanto alunos declamaram o Manifesto contra a Pobreza.

DIA DO DIPLOMADO 

No dia 15 de outubro, o Auditório Brazão Farinha recebeu 
alunos, encarregados de educação, professores e 
funcionários para a cerimónia de entrega dos diplomas. 
Este evento teve o objetivo de felicitar os alunos que 
terminaram o curso no ano letivo transato, pelo seu 
esforço e empenho na conclusão do curso. Foram 
igualmente felicitados os alunos eleitos por Mérito 
Escolar e para o Quadro de Valor. Parabéns a todos.

FEIRA DO EMPREGO DA JUNTA DE FREGUESIA DA FALAGUEIRA - VENDA NOVA 

No dia 22 de outubro, os alunos da turma 386, do curso de Técnico de Design, participaram na Feira do Emprego da Junta de Freguesia 
da Falagueira-Venda Nova, tendo tido participação na dramatização promovida pelo Grupo de Teatro “O Oprimido”. Seguidamente, 
receberam, ainda, indicações sobre comportamentos a ter aquando de uma entrevista de emprego.

ELETROCLÍNICA

No dia 12 de outubro, decorreu na escola mais um dia de reparações da Electroclínica, onde os alunos puderam pôr em prática os 
conhecimentos e competências adquiridos durante a sua formação.

CODEWEEK 2015 - DIA DA PROGRAMAÇÃO E DA ROBÓTICA

A CodeWeek (Semana Europeia da Programação) é uma iniciativa da Comissão Europeia à qual a Direção-Geral da Educação se 
associou, realizando o Dia da Programação e Robótica. Este evento decorreu na Escola Secundária D. Dinis no dia 17 de outubro e teve 
como objetivo promover o ensino das diferentes linguagens de programação e divulgar junto dos participantes experiências que têm 
vindo a ser desenvolvidas, através da partilha e disseminação de boas práticas. Estiveram presentes, alunos da turma 388 do Curso de 
Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos e da turma 389 do Curso de Técnico de Eletrónica, Automação e Comando.

RÁDIO DA ESCOLA

Inserido nas atividades do Grupo de Desenvolvimento 
de Projetos (GDP), a Rádio da Escola começou a dar os 
primeiros passos com a realização da primeira reunião.COMPETIÇÃO FABLAB EDP 

Com o objetivo de promover a aproximação entre o mundo empresarial e escolar, o Grupo EDP promove a Competição Fablab 
Challenge, cujo desafio é dirigido aos alunos finalistas dos cursos técnicos de instalações elétricas, eletricidade e energia, eletrotecnia, 
manutenção industrial, eletrónica automação e comando e eletromecânica.
A turma 389, do curso de Eletrónica, Automação e Comando, já teve a sua sessão de apresentação da competição e prepara-se para 
concorrer!  

• Atividades do Halloween
• Visita de Estudo ao Amadora BD
• Visita de estudo à Lisboa Games Week
• Ação de Sensibilização dos agentes da 

PSP - Escola Segura
• Atividades do dia de São Martinho

Vai acontecer no próximo mês

Destaque

outubro 2015

Amadora Sede

Este documento é enviado sob a legislação em vigor.
Se não desejar voltar a receber mensagens deste endereço de correio eletrónico responda com REMOVER.

Escola Profissional Gustave Eiffel - Polo da Amadora(sede)
Rua Elias Garcia, 29, 2700-312  Amadora
Telefone: 214 996 440 | Fax: 214 996 449| E-mail: secretaria.vn@gustaveeiffel.pt
www.gustaveeiffel.pt


