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ATIVIDADE AO AR LIVRE

No passado dia 22 de outubro, as turmas finalistas das turmas: 399 - Animador Sociocultural, 400 - Técnico de Eletrónica, Automação 
e Computadores e 401 - Técnico de Multimédia realizaram uma atividade ao ar livre, no âmbito da disciplina de Educação Física. De 
manhã começaram pela canoagem, de Constância ao Castelo de Almourol, estava um dia ótimo e a água cristalina. De tarde foram ao 
rapel e ao paintball. Os alunos gostaram e foi uma mais-valia para a promoção da atividade física ao ar livre. Os Professores Gil Delgado, 
Joana Segurado a Patrícia Canha acompanharam esta atividade. Muitos Parabéns aos Participantes!

SEMINÁRIO SAÚDE E CIDADANIA

No dia 7 de outubro, decorreu o “Seminário Saúde e Cidadania” no Auditório Municipal de Arruda dos Vinhos, organizado pela Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens de Arruda dos Vinhos. Dirigido aos jovens contou com a presença, entre outros, dos alunos da Escola 
Profissional Gustave Eiffel.

Esta iniciativa teve a participação de vários parceiros e dos militares da Secção Programas Especiais do Destacamento Territorial de Vila 
Franca de Xira, que estiveram envolvidos na organização. Estiveram presentes vários orgãos do poder local e distrital.

DIA DO HALLOWEEN

As turmas de Animação Sociocultural 399 e 460, 
dinamizaram, na sexta-feira dia 30 de outubro, um 
conjunto de atividades comemorativas do Halloween. A 
turma de 1º ano (460) apresentou uma performance de 
expressão corporal e a turma de 3º ano realizou (399), 
em colaboração com a turma de 2º ano de Multimédia 
(431), um filme alusivo aos temas do Halloween. Os 
“zombies sombra” (turma 460) foram circulando pelo 
espaço da escola e ouviram-se muitos gritos…
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