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BOAS-VINDAS AOS NOVOS ALUNOS
A receção de boas-vindas aos novos alunos realizou-se no dia 3 de setembro logo pela manhã. Contou com a presença da Diretora do
polo, Dra. Ana Albuquerque e, dos Coordenadores dos respetivos cursos, que receberam e acompanharam os alunos numa visita guiada
pelo Campus Académico. Os alunos das turmas 393 do Curso de Restauração - Cozinha/Pastelaria e 421 do Curso de Restauração -Restaurante/Bar, confecionaram e serviram um coffee break.
A todos os alunos, professores e funcionários desejamos um ótimo ano letivo 2015/2016.

Destaque
VISITA PRESIDENCIAL
Foi com muito orgulho que a Escola Profissional Gustave
Eiffel recebeu, dia 11 de setembro, a visita de S. Exa. o Senhor
Presidente da República, Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva
e de sua esposa a Doutora Maria Cavaco Silva.
Estiveram igualmente presentes, o Senhor Ministro da
Educação, o Senhor Secretário de Estado do Ensino Básico
e Secundário, a Direção Geral de Estabelecimentos Escolares
entre outras personalidades. Inserida na 6ª jornada do Roteiro
para uma Economia Dinâmica, dedicada ao Ensino Profissional,
a visita decorreu durante o período de aulas o que permitiu que
fosse vista, em tempo real, a vertente prática e profissionalizante
dos vários cursos lecionados na escola.
Ao serviço da educação desde 1989, a Escola Profissional
Gustave Eiffel, com 6 polos em funcionamento, pauta-se pela
procura da qualidade e pela proximidade ao mundo empresarial,
visando a empregabilidade dos jovens diplomados.

SERVIÇO – PEDAGÓGICO
Os alunos das turmas 421 do Curso de Restauração - Restaurante/Bar e 05 VOC do Curso Vocacional Secundário de Cozinha/Pastelaria,
realizaram, no dia 17 de setembro, um serviço pedagógico na Cerimónia de Lançamento da 13ª Edição do Projeto “Ciência na Escola” da
Fundação Ilídio Pinho que decorreu no palácio das Laranjeiras.

VISITA DE ESTUDO - PAVILHÃO DO CONHECIMENTO
No dia 19 de setembro as turmas, 453 e 428, do Curso de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente, 452 do Curso de Energias Renováveis,
427 do Curso de Construção Civil e a turma 13 VOC do Curso Vocacional Básico de Cozinha, Mesa-Bar, Animação Turística e Ambiental,
foram ao Pavilhão do Conhecimento visitar o maior espetáculo de “mostra e conta” do mundo “ A Maker Faire”. Aqui puderam assistir a
uma vasta mostra de invenções, criatividade e desenvoltura e, à celebração do movimento dos Makers (fazedores). Este é, também, um
local onde as pessoas mostram e partilham o que sabem fazer.

ATIVIDADE EM SALA DE AULA
No dia 21 de setembro, na aula de Português, os alunos da turma
13 VOC do Curso Vocacional Básico Cozinha, Mesa-Bar, Animação
Turística e Ambiental, leram e refletiram sobre a crónica publicada
no Jornal Correio da Manhã do músico e cronista Boss AC: “ Carta
de um Refugiado”.

Vai acontecer no próximo mês
•
•
•
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