Entroncamento
outubro 2015

Destaque

VENCEDORES EM FESTA DAS SOPAS
A nossa escola conquistou o primeiro lugar na votação do júri e na votação do público, na Festa das Sopas, na Escola Básica da Zona Verde, no dia 30 de
outubro. “Sopa de Forno” foi a iguaria confecionada pelos alunos do Curso Profissional de Técnico de Restauração – Cozinha/Pastelaria.

DIA MUNDIAL DA POUPANÇA
No dia 30 de outubro, Dia Mundial da Poupança, recebemos uma técnica da DECO na nossa escola que dinamizou sessões técnicas sobre a Economia Doméstica.
Participaram nestas sessões os alunos dos Cursos Profissionais de Restauração – Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar (1º e 2º ano, turmas 464, 466,
434 e 435), Turismo (1º ano, turma 465), Mecatrónica e Mecatrónica Automóvel (1º ano, turmas 462 e 463).

DIA ABERTO NAS EMPRESAS
No dia 30 de outubro, mais de cinquenta alunos dos Cursos Vocacional Secundário de Cozinha/Pastelaria, Profissional de Mecatrónica e Mecatrónica
Automóvel (turmas 31VOC, 462 e 463) visitaram o Museu Nacional Ferroviário, participando num simulacro de evacuação em caso de incêndio e conhecendo
o funcionamento da organização, no âmbito do Dia Aberto nas Empresas (da responsabilidade do Programa Maior Empregabilidade).

HALLOWEEN
A nossa escola foi invadida, no dia 30 de outubro, por decorações únicas, elaboradas pelos nossos alunos no âmbito do Halloween, e com a colaboração e
orientação das docentes de Inglês.

JUNIOR ACHIEVEMENT PORTUGAL
No âmbito da participação no concurso de empreendedorismo nacional da Junior Achievement Portugal, as turmas 405 (3º ano do Curso Profissional de
Técnico/a de Turismo), 434 e 435 (2º ano do Curso Profissional de Técnico/a de Restauração – Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar) assistiram às
sessões de apresentação do programa, sob a responsabilidade da Dra. Vanessa Seixas.

SEMANA “ARCO-ÍRIS DOS ALIMENTOS”

VISITA DE ALUNOS ALEMÃES
No dia 28 de outubro, recebemos no nosso Campus Escolar a visita de três estudantes alemães. A Charlotte, o Luis e a Friederika, de 17, 16 e 15 anos, frequentam o ensino secundário. Estiveram durante uma semana na cidade do Entroncamento, ao abrigo de um acordo de cooperação que visa a futura geminação entre o Entroncamento e a cidade alemã onde vivem, Friedberg, a 30 km de Frankfurt.
Os alunos do Curso Profissional de Técnico/a de Turismo realizaram a visita ao nosso Campus, legendando em bilingue (Português e Alemão) as principais
ferramentas e utensílios utilizados nos diversos laboratórios. Esta visita terminou com a confeção e degustação do almoço com iguarias tradicionais portuguesas, em conjunto com os alunos dos Cursos Profissionais de Restauração – Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar.

De 12 a 16 de outubro, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Alimentação, organizámos a Semana “Arco-Íris dos Alimentos”, com diversas
atividades, abertas à comunidade exterior: workshops de cozinha, oficinas de
escrita criativa e expressão plástica.
O encerramento oficial desta semana decorreu no dia 16, Dia Mundial da Alimentação, com um jantar que contou com a presença de diversos convidados
especiais.

CONFERÊNCIAS TÉCNICAS
No dia 26 e 29 de outubro, os alunos do 2º e 3º ano do Curso Profissional de Restauração – Restaurante/Bar (turmas 435 e 403, respetivamente) assistiram à conferência “Artes da Mesa - A Experiência do Serviço” e à conferência “Food Show Bizz”, que decorreu no 35º Festival Nacional de Gastronomia de
Santarém.

PEQUENO-ALMOÇO NO CAMPUS

DIA DA IGUALDADE

O dia 23 de outubro começou de forma muito especial no nosso Campus Escolar.
Os alunos da turma 435 (2º ano do Curso Profissional de Restauração – Restaurante/Bar) prepararam e serviram um pequeno-almoço no restaurante de
aplicação “Estações”, para funcionários, professores e formadores da nossa escola foram os convidados.

A nossa escola associou-se às Comemorações nacionais do Dia da Igualdade
que se celebra a 24 de outubro, a convite do Município do Entroncamento, no
seguimento do convite da Associação Nacional de Municípios Portugueses e do
Alto Comissariado para a Igualdade. A turma 16VOC (2º ano do Curso Vocacional Básico de Instalações Elétricas/Hotelaria e Restauração/Desenho
Aplicado) elaborou cartazes sobre a Igualdade (de Género, de Oportunidades,
de Sexo, de Inclusão Social, entre outras), partindo de explorações e interpretações fotográficas.
Estes cartazes foram afixados nos Transportes Urbanos do Entroncamento
(TURE), circulando assim por toda a cidade.

FESTAS DAS SOPAS . UNIVERSIDADE SÉNIOR
No dia 23 de outubro contribuímos para a Festa das Sopas da Universidade Sénior do Entroncamento, com uma deliciosa sopa doce de morango.

AEROPORTO DE LISBOA E MUSEU ANA
Os alunos do 1º e 3º ano do Curso Profissional de Técnico de Turismo (turmas 465 e 405) visitaram o aeroporto de Lisboa e o Museu da ANA - Aeroportos
de Portugal, SA, no dia 15 de outubro.

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO
No dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, marcámos presença na Escola D. Maria II, sede do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha.
Com diversos alunos do 6º ano daquele agrupamento, trocámos ideias e práticas sobre uma alimentação saudável, num delicioso e saudável workshop de
sumos de fruta e copinhos de cereais.

JANTAR PEDAGÓGICO ESPECIAL
No dia 12 de outubro, o Restaurante de Aplicação voltou a receber mais um importante evento, desta vez sob o formato de Jantar Pedagógico. Tratou-se de
uma iniciativa do Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares que, numa lógica de descentralização, realiza, mensalmente, em diferentes regiões do País,
as reuniões com os Delegados Regionais de Educação. Para além do Diretor Geral, da Subdiretora e dos Delegados Regionais de Educação, participaram
neste jantar representantes da Autarquia, do Agrupamento de Escolas do Entroncamento, das Forças de Segurança e do Centro de Saúde.
O jantar foi precedido por um workshop de vinhos, promovido pelo vinho Cabeço d’Aguda, de João Mourão.
Este jantar marcou a abertura oficial da Semana “Arco-Íris dos Alimentos”.

BOLO ESPECIAL
A nossa escola confecionou o bolo que representou a Cidade do Entroncamento no Festival de Sabores e Saberes, em Oeiras, no dia 1 de outubro (Dia
Internacional do Idoso), no âmbito do Programa a nível nacional “Tricota esta
Ideia! – Uma Manta pelos Direitos dos Idosos”.
A Manta foi apresentada oficialmente com o propósito de se candidatar ao
Guiness World Book of Records, como a Maior Manta do Mundo feita por um
país inteiro.

EXPOSIÇÃO
No dia 10 de outubro, marcámos presença na inauguração da exposição “O que eu vejo de onde estou”, na Galeria Santo António, em Vila Nova da Barquinha.
Esta exposição resultou dos trabalhos dos participantes na residência artística de Alexandra Baudouin, no verão passado. Da nossa escola, com a professora
Ana Correia, participaram os alunos Mariana Rolo e Rahym Rasong, da turma 16VOC.

Vai acontecer
no próximo mês
12 de novembro - Campanha de Informação “Promoção da Segurança e
Saúde no Trabalho em Meio Escolar”,
pela ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho)

VISITA DE ESTUDO . FEIRA DO PATRIMÓNIO
No passado dia 9 de outubro, os alunos de 1º e 3º ano do Curso Profissional de Técnico/a de Turismo (turmas 465 e 405, respetivamente) visitaram a Feira
do Património, no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra.
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