
VISITA PEDAGÓGICA AO MUSEU DA ELETRICIDADE

No dia 5 de abril, os formandos dos Cursos de Aprendizagem de Técnico 
Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos e Técnico de Mecatróni-
ca, turmas 93012 e 93312, acompanhados pelos formadores Nuno Jubilado 
e Ana Santos, realizaram uma visita de estudo ao Museu da Eletricidade, 
no âmbito dos domínios de formação de Física e Química e Tecnologias 
Específicas. 
Nesta visita, os formandos do polo do Lumiar, Lisboa, tiveram a oportuni-
dade de conhecer o funcionamento desta antiga central termoelétrica, in-
cluindo os vários equipamentos associados à produção de energia elétrica. 
Houve ainda espaço para uma animada sessão experimental sobre alguns 
fenómenos elétricos e magnéticos.

ENERGY LAPTOP NA FEIRA (I)LIMITADA DA JAP

Energy Laptop é um Projeto Tecnológico que consiste na criação 
de um carregador com um painel solar incorporado que capta          
a energia solar para alimentar equipamentos tecnológicos, tais 
como, portáteis ou tablets. Os valores desta marca são a sustenta-
bilidade ecológica, a autonomia e a economia.
Este projeto que visa despertar um espírito empreendedor nos jo-
vens, está integrado numa iniciativa da JAP, Junior Achievement 
Portugal.
O grupo participante nesta ação, é constituído pelas alunas Inês 
Gonçalves, Beatriz Canoa, Marta Santos e Patrícia Gaspar, do 
Curso Profissional de Técnico de Comunicação, Marketing, 
Relações Públicas e Publicidade, turma 339, do polo do Lumiar, 
Lisboa. 
O grupo de alunas esteve presente na Feira (I)limitada, no dia 26 
de abril, no Centro Comercial Colombo, tendo o ganho o prémio de 
Melhor Empresa de Comunicação e Marketing e o apuramento 
para a próxima fase, que decorrerá a nível nacional.

SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO E PREPARAÇÃO 
DE ESTÁGIOS
 
No dia 2 de abril, o polo do Entroncamento promoveu um Semi-
nário de Orientação e Preparação de Estágios, dirigido a to-
dos os alunos que iniciaram a sua Formação em Contexto de 
Trabalho (estágio) e que teve como finalidade preparar os alunos 
para o estágio.
Este Seminário constou de dois painéis:
1. Preparação Pessoal
  O Gabinete Editorial e Relações Públicas apresentou os 

seguintes temas: comunicação interpessoal, dicas para apre-
sentações públicas, postura, atitudes e imagem do estagiário, 
principais instrumentos de comunicação escrita e dinâmicas de 
grupos.

2. Entrega de documentação oficial (cadernos e guiões de es-
tágio)

 A adjunta da diretora de polo, na presença de coordenadores 
de curso e orientadores educativos de turma, entregou toda 
a documentação. Também foram dadas algumas informações 
sobre a documentação entregue e instruções sobre o preenchi-
mento e assinatura das declarações de compromisso do for-
mando. 

CONFERÊNCIA ENSINO PROFISSIONAL, CAMINHO PARA O 
CONHECIMENTO E EMPREGABILIDADE

A conferência promovida pela EPGE decorreu nos Recreios da Amadora, 
no dia 18 de abril e teve como moderador Rui Marques, diretor-geral da 
Forum Estudante.

Um grupo de alunos, interpretou o poema, de José Régio, Cântico Negro, 
a abrir a conferência. De seguida, Pedro Rodrigues, diretor pedagógico, 
realçou a importância do ensino profissional e referiu a forte ligação com 
o mercado de trabalho através dos estágios e dos projetos que os alunos 
desenvolvem.

Abordagem à metodologia de trabalho de projeto

O primeiro painel, começou com Ana Prata, professora e coordenadora do 
Curso Profissional de Animador Sociocultural, que explicou o Projeto 
Tecnológico e Pedro Figueiredo, aluno do Curso Profissional de Técnico 
de Multimédia na EPGE, apresentou o PT que desenvolveu, uma moradia 
em 2D/3D. Fernando Poça, diretor comercial da FAS – Sistemas de Infor-
mação, falou sobre a importância e o interesse deste tipo de projetos. Paulo 
Gonçalves, coordenar do Curso Profissional de Técnico de Multimédia, 
elucidou sobre o que é a Prova de Aptidão Profissional e a terminar, Rafael 
Pato, aluno diplomado pela EPGE com o Curso Profissional de Técnico  
de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, apresentou para 
a sua PAP, o SPOTMB, uma aplicação inovadora para o sistema operativo 
Android 

A escola e o mundo do trabalho

Neste painel, Jorge Pires coordenador do Curso Profissional de Gestão 
de Equipamentos Informáticos destacou a ligação próxima que a EPGE 
tem com as empresas de modo a permitir estar sempre a par das suas ne-
cessidades. Mafalda Melo em representação da SIEMENS, salientou que 
os estágios prepararam o aluno para um bom desempenho profissional. 
David Medeiros, diplomado pela EPGE com o Curso Profissional de Téc-
nico de Gestão, referiu como fundamental, desenvolver uma boa relação 
com quem se trabalha. Ricardo Gaspar, atualmente a frequentar a licen-
ciatura de Engenharia Informática na Universidade Nova de Lisboa, referiu 
a grande oportunidade que a EPGE lhe proporcionou ao estagiar na Micro-
soft Portugal.

A relação escola/comunidade - contributo  para o “saber estar” e “sa-
ber ser

No terceiro painel Paula Rodrigues, diretora do polo da Amadora Centro, 
destacou a importância de fomentar a participação cívica dos alunos e 
também sublinhou o interesse das parcerias que têm vindo a ser desen-
volvidas. Ana Albuquerque diretora do polo da Amadora Sede, valorizou a 
participação junto da comunidade, acrescentando que “ações pequenas 
podem fazer a diferença”.

EU RESPEITO

Os alunos do Curso Profissional de Animador Sociocultural, 
do 1º ano, turma 378, no âmbito da disciplina de Animação Socio-
cultural, desenvolveram um Mural, em que os conteúdos a colocar 
eram de tema livre, mas tendo como mote o respeito. 
Neste Mural, elaborado para promover o respeito pelos outros, 
e pelas suas diferenças, puderam participar todos os alunos do 
polo de Queluz. Este trabalho foi desenvolvido sob a orientação da 
professora Ana Prata. 

FESTIVAL BGREEN

Pelo terceiro ano consecutivo os alunos do polo da Amadora(sede) 
foram finalistas no festival BGREEN.
Parabéns aos alunos do Curso Profissional de Técnico de Mul-
timédia, turma 297, que com o projeto “Plant this idea – saúde      
ambiental” caminha para a final, em busca da vitória.

REVISTA EIFFEL

No mês de maio vai publicar-se a Revista EIFFEL, nº.15.
Nesta edição teremos um entrevista com José Alberto Moreira Du-
arte, Diretor Geral dos Establecimentos Escolares - DGEstE - e 
artigos sobre diferentes temas: Projeto Continuar Online, Provas 
de Aptidão Profissional, Ninguém é coitadinho - Confiança e Re-
silência e muito mais.

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 sã 
convivência.
Assim, de 15 a 19 de abril, o desporto invadiu o polo da 
Amadora(sede) 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.
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