
CANGURU MATEMÁTICO SEM FRONTEIRAS 2013

O Canguru Matemático Sem Fronteiras envolve 47 países e mais de 
cinco milhões de alunos em todo o mundo. Tem por objetivo promover a 
Matemática junto dos estudantes, fazendo-os entender o interesse e o 
valor desta disciplina, tornando-a divertida e acessível a todos! 
Em Portugal, este concurso é organizado pelo Departamento de 
Matemática da Universidade de Coimbra, com o apoio da Sociedade 
Portuguesa de Matemática e a participação de mais de 90 mil es-
tudantes, de 1260 escolas. 
O concurso Canguru Matemático sem Fronteiras 2013, na categoria 
júnior, realizou-se no dia 12 de abril, às 11H30, na nossa escola, com 
a participação de 45 alunos. Os resultados serão publicados no dia 10 
de maio.

DIA DO NARIZ VERMELHO

A nossa escola solidarizou-se com a Operação Nariz Vermelho com a 
qual colaborou no dia 19 de abril. 
Esta ação sensibilizou os alunos para o trabalho desenvolvido pelos 
Doutores Palhaços nos hospitais e foi organizada na nossa escola pela 
professora Celeste Barata, com a colaboração da turma 354 do Cur-
so de Técnico de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e 
Publicidade. 
É da responsabilidade da associação treinar e manter a alta qualidade 
dos artistas e oferecer aos hospitais este serviço, pelo que é necessário 
angariar fundos com a ajuda de empresas, campanhas e sócios. 
O Dia do Nariz Vermelho foi um dia diferente na nossa escola, pois 
realizaram-se diversas atividades que para além de educarem, sensibi-
lizaram os alunos para as questões sociais.

QUALIDADE DO AR - ECO-ESPAÇO

No âmbito do Programa de Educação Ambiental, promovido pela Câ-
mara Municipal da Amadora, Divisão de Ambiente e desenvolvimento 
Sustentável, os alunos da turma 324, do Curso Profissional de Téc-
nico de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publici-
dade, participaram numa atividade sobre a Qualidade do Ar, tendo 
sido acompanhados pela da professora Isabel Arrobas. 
Uma profissional do Eco-espaço fez a apresentação do tema e os alu-
nos tiveram oportunidade de realizar várias atividades: análises a al-
guns parâmetros de qualidade do ar e também a uma amostra recolhida 
de um escape de um automóvel o que os levou a compreender os efei-
tos nocivos dos gases emitidos por um veículo motorizado. 
Com esta ação, os jovens ficaram sensibilizados para a necessidade de 
proteger o ambiente, contribuindo para potenciar uma melhor qualidade 
de vida.

VISITA DE ESTUDO À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 
E VALORIZAÇÃO ORGÂNICA (ETVO)

No âmbito do Programa de Educação Ambiental promovido pela 
Câmara Municipal da Amadora, Divisão de Ambiente e desenvolvi-
mento Sustentável, foi organizada uma visita de estudo à Estação 
de Tratamento e Valorização Orgânica. Participaram as turmas do 2º 
ano do Curso Profisisonal de Técnico de Gestão e Programação 
de Sistemas Informáticos, acompanhados pelos professores Paulo 
Ernesto e Graça Cardoso. 
A visita teve como objetivo central observar um local de tratamento 
e reciclagem de matéria orgânica, o que, por seu turno, permitiu aos 
alunos compreender o seguimento dado aos lixos orgânicos e, simul-
taneamente, adquirirem saberes e conhecimentos extraordinários 
sobre a valorização da matéria orgânica.

 
DIA MUNDIAL DA ÁRVORE

No dia 21 de março, assinalámos o Dia Mundial da Árvore plantando 
árvores de modo a sensibilizar os jovens para a preservação e para o 
respeito pelo meio ambiente.
Nesta ação que decorreu no âmbito do módulo 2.1 «Do crescimento 
ao Desenvolvimento Sustentável», no tema «O Homem e a Natureza, 
participaram os alunos de todas as turmas do 2º ano e uma turma de 
1º ano.

VISITA DE ESTUDO MUSEU NACIONAL DE 
HISTÓRIA NATURAL E DA CIÊNCIA

Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Pro-
gramação de Sistemas Informáticos, das turmas 291, 292 e 293, 
acompanhados pelos professores Paulo Ernesto e Constança Se-
queira, realizaram uma visita de estudo ao Museu Nacional de 
História Natural e da Ciência.
A visita permitiu apreciar as experiências que fazem parte da ex-
posição e tomar conhecimento de como eram as salas de aulas e 
os laboratórios noutros tempos. Os alunos foram conduzidos por um 
guia que explicou e incentivou a experimentar várias atividades rela-
cionadas com a Física.
Tratou-se, assim, de um momento fundamental na perceção do inte-
resse e importância da Física.

Destaque

CONFERÊNCIA “ENSINO PROFISSIONAL, CAMINHO 
PARA O CONHECIMENTO E EMPREGABILIDADE”

No dia 18 de abril realizou-se a conferência “Ensino Profission-
al, Caminho para o Conhecimento e Empregabilidade”, onde 
a EPGE pôde apresentar o que constitui o essencial do trabalho 
desenvolvido pelos seus colaboradores e alunos.
Eximiamente moderados por Rui Marques, foram vários os in-
tervenientes convidados, de entre os quais se destacaram os 
nossos alunos diplomados Rafael Pato, do Curso Profissional 
de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáti-
cos e David Medeiros, do Curso Profissional de Técnico de 
Gestão, que tiveram oportunidade de dar a conhecer aspetos 
fundamentais da sua passagem pela Gustave Eiffel, relevando a 
importância do ensino profissional na sua formação. 
Rafael Pato apresentou o projeto SpotMB, que constituiu a sua 
Prova de Aptidão Profissional e que, atualmente, tem já aplica-
bilidade, continuando a ser desenvolvido com novas implemen-
tações.
No último painel da conferência, Paula Rodrigues, diretora de 
polo, apresentou os projetos sociais da nossa escola e sublinhou 
a importância de formar «pessoas inteiras», realçando o valor da 
formação cívica e moral dos nossos alunos.

• Dia da Língua Portuguesa
• Visita de Estudo ao Badoca Park
• Ida ao Teatro em Inglês
• Visita de Estudo à Estação do Metro Parque
• Visita de Estudo ao Supermercado Conti-

nente, no âmbito da disciplina de Stock e 
Merchandising – Curso Práticas Técnico 
Comerciais

Vai acontecer no próximo mês
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