
CARNAVAL

Os alunos vestiram-se a rigor para comemorar o Carnaval, animando os corredores.

DIA DE SÃO VALENTIM

No dia de São Valentim, foram realizadas atividades sobre o tema a “Árvore do Amor”. Os alunos escreveram mensagens em corações 
que foram colocados na árvore do refeitório e o corredor principal foi igualmente decorado com uma árvore com envelopes com a 
palavra amor em diversas línguas.

VISITA AO ECO ESPAÇO AMADORA

No dia 18 de janeiro, os alunos da turma 20 VOC, deslocaram-se ao Eco Espaço, no Parque Central da Amadora. A atividade consistiu 
na recolha de água numa mina e análises químicas e físicas à qualidade da água recolhida. O objetivo desta atividade é, lembrando o 
ciclo da água, sensibilizar para o seu uso de forma eficiente e abordar o conceito de qualidade da água. MYO_R2O

Os alunos do Curso Profissional de Técnico de 
Eletrónica, Automação e Comando, estiveram a 
apresentar trabalho, no Colégio de Santa Maria, no 
âmbito do projeto “My Observatory from Rivers to 
Oceans” que está inserido no protocolo de cooperação 
celebrado entre a Aspea - Associação Portuguesa de 
Educação Ambiental e a Escola Profissional Gustave 
Eiffel – Amadora Sede.

CORTA-MATO REGIONAL 2016 – ZONA DE SINTRA

Cerca de dois mil alunos participaram no Corta Mato de 
apuramento para o Nacional de Desporto Escolar, no 
passado dia 5 de fevereiro, pelas 9h30, nas instalações 
da Academia da Força Aérea, na Granja do Marquês, 
em Sintra. A iniciativa, uma das maiores manifestações 
desportivas que se realizam no município, contou com 
a participação de escolas de Sintra, Cascais, Oeiras 
e Amadora, envolvendo cerca de dois mil alunos, em 
representação de estabelecimentos de ensino oficiais e 
particulares, do ensino básico e do ensino secundário. 
Este evento tem como objetivo o apuramento individual 
dos três primeiros classificados no escalão Infantil B, 
Iniciado e Juvenil e a primeira classificada por equipas 
de Escola nos escalões de Iniciado e de Juvenil, em 
ambos os generos, para o Corta Mato Nacional do 
Desporto Escolar, a realizar nos dias 6 e 7 de março, na 
Guarda. 
A Escola Profissional Gustave Eiffel Amadora Sede 
esteve representada pelo aluno António Teixeira da 
Turma 21 VOC que se classificou no honroso 9º lugar 
do seu escalão.

VISITA À EXPOSIÇÃO “EXPLORA OS MATERIAIS”

No dia 4 de fevereiro, os alunos das turmas 388 e 389 do 3º ano da Escola da Amadora Sede, deslocaram-se ao IST. O objetivo da visita 
foi o da participação em várias experiências interativas/exposições relacionadas com as grandes classes de materiais: polímeros, 
cerâmicos, metais e compósitos. Os alunos foram convidados a observar e experimentar as propriedades de novos materiais, o 
funcionamento de uma impressora 3D, onde puderam assistir à impressão de vários objetos, entre eles um polvo e uma torre Eiffel.

VISITA DE ESTUDO ÀS INSTALAÇÕES DA OGMA

No âmbito dos conteúdos das disciplinas de Eletrónica e Telecomunicações, foi realizada uma visita de Estudo às Instalações da 
OGMA – Industria Aeronáutica de Portugal, S.A., no Parque Aeronáutico de Alverca, com o objetivo de conhecer as Instalações e 
Laboratórios da OGMA e os trabalhos desenvolvidos na Manutenção, Reparação Instalação e Calibração de equipamentos Eletrónicos 
e de Telecomunicações. 

VISITA DE ESTUDO À CENTRAL DE CERVEJAS E BEBIDAS

No dia 29 de Fevereiro de 2016, foi realizada uma visita de estudo às instalações da Central de Cervejas e Bebidas, SA (Sagres) no âm-
bito das disciplinas de Eletrónica e Automação e Comando, com o objetivo de conhecer as Instalações Fabris da Central de Cervejas, os 
processos de automação das linhas de produção da unidade fabril e de engarrafamento, e as regras de Higiene e Segurança aplicadas 
pela Central de Cervejas nas suas unidades de produção.

• Início do 3º Período Letivo.

Vai acontecer no próximo mês
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