
IDA AO TEATRO - PEÇA FREI LUÍS DE SOUSA

No âmbito da disciplina de Português, no dia 6 de janeiro foi 
realizada uma visita de estudo ao teatro para assistir à peça Frei 
Luís de Sousa. Esta iniciativa teve como objetivo desenvolver e 
aprofundar os conhecimentos sobre a obra, motivando para a sua 
leitura e estudo.

FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO

O Júri Regional da Fundação Ilídio Pinho selecionou os nossos cinco 
projetos a concurso, da autoria de alunos dos Cursos Profissionais 
de Técnico de Eletrónica, Automação e Comando e de Técnico 
de Eletrónica e Telecomunicações. Cada projeto foi premiado com 
quinhentos euros, valor esse a ser investido no desenvolvimento 
dos projetos vencedores. A cerimónia de entrega dos prémios 
decorreu no passado dia 15. 

PARTICIPAÇÃO NAS PROVAS DE CORTA-MATO - 
DESPORTO ESCOLAR DO CONCELHO DA AMADORA

No dia 14 de janeiro os nossos alunos participaram nas 
Provas de Corta Mato, onde se premiaram os alunos 
vencedores da competição de resistência da escola. Os 
alunos pertenciam ao escalão de Iniciados Masculinos, 
Juvenis e Juniores Masculinos / Femininos. O aluno 
António Teixeira, da turma 413, ficou em 2º lugar no 
escalão de Iniciados Masculinos e representará a EPGE 
no corta-mato regional. 

PROGRAMAÇÃO NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Uma equipa composta por alunos do Curso de Técnico 
de Multimédia foi responsável pela cobertura do evento 
Programação no 1º CEB, promovido pela Direção Geral 
da Educação na Escola Secundária Padre António Vieira.

VISITA DE ESTUDO AO HOTEL AQUALUZ - TROIA

As turmas 386, do Curso de Técnico de Design, e 416, do Curso de Técnico de Desenho Digital 3D, realizaram uma visita de estudo ao 
hotel Aqualuz e à Marinha de Troia, com o objetivo de complementar o trabalho produzido em torno de uma PAP, bem como conhecer a 
arquitetura e design a aplicar no módulo de estruturas de construção contemporânea.

JUNIOR ACHIEVEMENT PORTUGAL

No âmbito da participação da nossa escola nas atividades promovidas pela Junior Achievement Portugal, mais concretamente no 
Programa “A Empresa”, realizou-se a primeira sessão com os voluntários da Randstad e os alunos das turmas 413 (Curso Profissional 
de Técnico de Multimédia), 412 (Curso Profissional de Técnico de Eletrónica e Telecomunicações) e 415 (Curso Profissional de Técnico 
de Eletrónica, Automação e Comando).

THE VOICE PORTUGAL

No dia 10 de janeiro, os alunos do 2º e 3º anos do Curso de Técnico de Multimédia assistiram à final do programa televisivo The Voice 
Portugal, que se traduziu num importante momento para conhecer a realidade dos bastidores de um programa televisivo.

• Exposição de trabalhos de alunos de 
Design e Desenho Digital 3D

• Visita de Estudo à Central de Cervejas
• 2º Sarau das Artes e Saberes

Vai acontecer no próximo mês
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