
WORKSHOP PARA PAIS SOBRE CONSUMO 
DE DROGA - CONHECER PARA PREVENIR 

No dia 17 de abril, abrimos as portas aos encarregados de edu-
cação dos nossos alunos com a realização de um workshop para 
pais sobre consumo de drogas e sua prevenção. Esta ação vai ser 
desenvolvida em breve para os alunos. 
O workshop foi ministrado pelas doutoras Cátia Couto e Penélope, 
da Associação de Solidariedade SUBUD, nossa parceira na Rede 
Social. 
Foi fundamental que os pais pudessem, desta forma, perceber os 
sinais de alerta e formas de lidar e resolver questões relacionadas 
com o consumo de drogas.

PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO VALE TUDO

Um grupo de alunos, acompanhados por professores, assistiu à 
gravação do concurso “Vale Tudo”, no dia 24 de março, do canal 
televisivo SIC.
Esta participação para além de ser uma experiência estimulante 
para os alunos, foi também uma forma de divulgar a nossa escola. 
Todos, alunos e professores, equipados com as camisolas amare-
las da EPGE vivenciaram um serão diferente e divertido.

VIH – SIDA E DST E PLANEAMENTO FAMILIAR

O Dia Mundial de Saúde, que se comemora a 7 de abril, por de-
cisão da Organização Mundial de Saúde em 1948, foi por nós assi-
nalado no dia 15. Conscientes da realidade dos nossos alunos e 
das suas dúvidas, o Centro de Recursos Ferreira Cardoso, decidiu 
promover e dedicar uma manhã a algumas palestras.
O Dr. Sérgio Luís, da Associação Abraço, alertou para a pro-
blemática do VIH – Sida e para a importância de uma maior vi-
gilância e de cuidados a ter. A Dr.ª Ana Cristina, da Associação 
de Socorros Médicos “O Vigilante”, deu destaque à prevenção, 
referindo ser esta a melhor forma de evitar doenças sexualmente 
transmissíveis e para um melhor planeamento. 
Consideramos ter sido uma manhã de muita convivência e par-
tilha mas, sobretudo, de esclarecimentos variados sobre temas 
que suscitam bastantes dúvidas nos nossos jovens.

COMEMORAR O 25 DE ABRIL

De forma subtil mas intensa, decidimos assinalar a “Revolução 
dos Cravos”. As atividades foram diversas, desde um cravo ver-
melho e um poema/imagem na porta de cada serviço e no interior 
do Centro de Recursos, até músicas referentes à data e a visuali-
zação do filme “Capitães de Abril”.
É bom recordar abril e tudo o que nos trouxe. Melhor ainda é per-
ceber que esta geração, apesar das suas características, respeita 
e procura saber o que foi o antes, o durante e o pós 25 de abril de 
1974.

PROJETO LIFE CHOICES TODAY

Como forma de premiar alguns alunos, delegados e sub-delega-
dos das turmas de 1.º e 2.º ano, pelo seu desempenho e motivar 
todos os outros decorreu, nos dias 22 e 23 de abril, a apresen-
tação do projeto Life Choices Today no auditório Brazão Farinha, 
na nossa escola.
LifeChoicesToday consiste num programa de formação comporta-
mental com impacto em termos de desenvolvimento pessoal e o 
seu principal objetivo é trabalhar competências ao nível de litera-
cia financeira, empreendedorismo, capacidade de iniciativa, autor-
responsabilização e tomada de decisões.
Baseado numa atividade divertida, ao estilo do jogo Monopólio, 
pretenderam abordar-se 3 aspetos: visão de vida, objetivos de 
curto, médio e longo prazo e novos modelos socioeconómicos do 
século XXI.
O balanço desta ação foi bastante positivo.

DESENHO ANALÍTICO

No módulo de Desenho Analítico, do Curso Profissional de Téc-
nico de Design (TD), pretende-se que os alunos desenvolvam 
um trabalho prático de desenho. Numa observação direta de ref-
erentes, captaram as características envolvendo o conceito de 
análise aplicado à prática de desenho. 
Desta forma, os alunos do 1.º ano deste curso, turma 356, e como 
já vendo sendo seu apanágio, captaram as principais caracterís-
ticas dos objetos em exposição nos expositores destinados ao 
efeito e que se encontram no corredor do Centro de Recursos.

Destaque

SEMANA DA EDUCAÇÃO FÍSICA

O desporto é vida e, o grupo de Educação Física, impulsionado 
pelo professor Tiago Amaral apostou na planificação e execução 
de atividades que permitiram uma semana mais movimentada e 
saudável e, acima de tudo, juntou professores e alunos numa sau-
dável convivência.
Assim, de 15 a 19 de abril, o desporto invadiu o nosso polo através 
de uma caminhada solidária e de uma exposição de cartazes, 
elaborados pelos alunos do 3.º ano dos vários cursos.
Entretanto decorreu, também, ao longo da semana, um torneio de 
voleibol, uma programada sessão de orientação e uma aula de 
hip-hop bem ritmada. Houve ainda lugar para uma desmonstração 
de floorball, modalidade que está a dar os primeiros passos no 
mundo desportivo. 
Pratique desporto pela sua saúde.

FESTIVAL BGREEN

Pelo terceiro ano consecutivo somos finalistas do festival BGREEN.
Parabéns à turma 297 que com o projeto “Plant this idea – saúde      
ambiental” caminha para a final em busca da vitória.

Vai acontecer no próximo mês
• Recolha de sangue
• Aluno M0dulo 2º Período
• Feira do Livro
• Workshop de Escrita Criativa
• Open Day
• Sorriso Gigante
• Exposição “Mães com história”
• Palestra “Saber com normas”
• Divulgação - YORN
• 3º Workshop para Pais
• Feira da Primavera - Concurso de Dança
• Dia do Centro de Recursos Ferreira Cardoso 
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