
INICIATIVA INTER-GERACIONAL

A Junta de Freguesia do Lumiar em parceria com a EPGE 
e algumas instituições da freguesia, celebrou no dia 16 de 
outubro, o dia da Alimentação, aliado à iniciativa Lisboa 
Capital Europeia do Voluntariado, numa atividade inter-geracional 
com um fim solidário. O objetivo era cozinhar um menu 
comunitário nutritivo e saudável, que reverteu para cerca de 
300 pessoas beneficiárias dos núcleos REFOOD Lumiar e 
REFOOD Telheiras. 
A EPGE associou-se a esta causa emprestando a sua 
cozinha sob a orientação dos alunos da turma 420 do Curso 
de Restauração Cozinha-Pastelaria e a profª Mariana. Na 
cozinha pedagógica o menu foi: sopa, bolo de agrião, salada 
de frutas e limonada.

DIA DA ALIMENTAÇÃO E DA ERRADICAÇÃO DA POBREZA 

No dia 16 de outubro a EPGE em parceria com a OIKOS, celebrou o Dia da Alimentação e da Erradicação da Pobreza.
Durante a manhã foi proporcionado aos alunos várias atividades, foram distribuídas várias peças de fruta como símbolo da boa 
alimentação e pulseiras brancas da OIKOS como símbolo da erradicação da pobreza. 
No final da manhã foi lido por vários alunos o “manifesto contra a pobreza” seguido de um cordão humano com um minuto de silêncio, 
onde todos os alunos da EPGE participaram.

SERVIÇO – PEDAGÓGICO 

No dia 16 de outubro, os alunos das turmas 420 e 421 dos Cursos de Restauração de Cozinha/Pastelaria e de Restaurante/Bar 
confecionaram e serviram o coffee break da Conferência promovida pela APPI (Associação Portuguesa de Professores de Inglês).  
Como sempre, fizeram um trabalho digno dos melhores profissionais.

VISITA DE ESTUDO

No dia 23 de outubro, no âmbito da disciplina de estruturas as 
turmas 427 do Curso de Construção Civil e 428 do Curso de 
Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente, foram visitar a 
obra de Construção Civil na Rua do Faial, Pontinha, Lisboa. 

VISITA DE ESTUDO À QUINTA PEDAGÓGICA DOS OLIVAIS

No âmbito dos conteúdos da disciplina de ASC do curso de Animador Sociocultural, a turma 392, acompanhadas pela professora 
Ana Prata, no dia 6 de outubro, realizou uma visita guiada à Quinta Pedagógica dos Olivais situada nos Olivais-Lisboa, no sentido 
de conhecer a quinta enquanto local de intervenção pedagógica junto de crianças, jovens, idosos e famílias em geral. Esta visita 
também para reconhecer o valor deste tipo de iniciativas de animação em espaço urbano e o papel do animador neste âmbito de 
trabalho.

• Atividades do Halloween

• Atividades do dia de São Martinho

Vai acontecer no próximo mês

AULA PRÁTICA

No dia 21 de outubro, a turma 450 do Curso de Proteção Civil, 
tiveram a primeira aula prática de topografia com o professor 
Luís Moraes, esta aula consistia em determinar analiticamente 
as medidas de área e perímetro, localização, orientação, variações 
no relevo do Campus do Lumiar.

VISITA DE ESTUDO AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA MUSGUEIRA

Foi com o objetivo de motivar os alunos do curso de Animador Sociocultural para o desenvolvimento de competências na área da 
animação infanto-juvenil, que no passado dia 23 outubro, visitámos a Mediateca e o ATL do Centro Social e Paroquial da Musgueira. 
Este espaço reveste-se de grande versatilidade no âmbito de ação junto da comunidade local e reconhece a intervenção sociocultural 
como uma mais-valia para a integração e formação do público que o frequenta.
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