
 FARDAS PARA CURSO DE COZINHA/PASTELARIA

Antes de iniciarem a Formação Prática em Contexto de Trabalho, 
os alunos da turma do Curso Vocacional Secundário de Co-
zinha/Pastelaria vestiram-se a rigor! Que bonitos ficaram!

3º PRÉMIO DO CONCURSO ESTATÍSTICO JÚNIOR 2013

As alunas Sara Pereira, Cláudia Monteiro e Susana Silva, que ter-
minaram o Curso Profissional de Técnico de Construção Civil 
o ano passado, deslocaram-se a Aveiro, acompanhadas do pro-
fessor de Matemática Rui Januário, para receber o 3.º prémio do 
Concurso Estatístico Júnior 2013. O prémio foi-lhes atribuído pelo 
trabalho “Ensino Profissional e o Futuro”.

VISITAS DE ESTUDO

Os alunos da turma 397, na visita de estudo à Fundação das Comuni-
cações, experimentaram um conjunto de novas soluções tecnológicas 
avançadas, potenciadas por redes de grande capacidade e velocidade 
que convergem numa teia multidimensional, num conceito de futuro in-
finito. Alguns exemplos: Face Tracking, Marketing aromático, Holobox 
e Tapete interativo.

No Pavilhão do Conhecimento Ciência Viva, os alunos das turmas 
362 e 369, aprenderam a planear visitas de estudo para crianças e out-
ras ações relacionadas e a serem desenvolvidas na sala de atividades 
e direcionadas para a valência de Jardim de Infância.

No âmbito das aulas de preparação para o estágio da Área Técnica 
de Intervenção Comunitária, os alunos da turma do Curso Vocacional 
Básico / Intervenção Comunitária / Socorrismo / Cozinha, acompa-
nhados pela Coordenadora de Curso, professora Ana Prata, fizeram 
um visita de estudo a empresa Kidzania.

HORTA PEDAGÓGICA | PROJETO ECO-ESCOLAS

Os alunos do Curso de Animador Sociocultural, juntamente com a 
Professora Ana Prata, continuam dedicados à sua Horta Pedagógica. 
Este mês construíram um compostor com paletas velhas, um comedor 
para pássaros, pendurado numa das nossas árvores do pátio e impro-
visaram uma estufa com garrafões de plástico.

VISITA DA AMI AO NOSSO POLO

Recebemos no polo duas representantes da Assistência Médica Inter-
nacional (AMI), que deram a conhecer à comunidade escolar o trabalho 
que desenvolvem, objetivos, quem auxiliam e de que forma. Obrigada 
pela disponibilidade de terem partilhado connosco o vosso projeto!

PASSATEMPO JÁ CHEIRA A NATAL

O Luís Fernandes é o autor desta fotografia, vencedora do passatempo 
“Já Cheira a Natal...”, da página do Facebook onde já somos mais de 
800! Visite a nossa página! https://www.facebook.com/pages/Escola-
Profissional-Gustave-Eiffel-do-Lumiar/487846144596507?fref=ts

1.º CONGRESSO INTERNACIONAL APPSO 
FELICIDADE E SENTIDO DE VIDA E TRABALHO

Nos dias 5 e 6 de dezembro realizou-se o 1.º Congresso Internacional 
APPSO, 3.ª Reunião Anual Felicidade e Sentido de Vida de Trabalho, 
no Auditório Gustave Eiffel, no Campus do Lumiar. Como palestrantes 
estiveram presentes Michael Leiter, Cristina Maslach, Marisa Salano-
va, Ana Penim e João Catalão.

PEQUENO-ALMOÇO PARA OS ALUNOS 
NO ÚLTIMO DIA DE AULAS

Alguns professores organizaram um pequeno-almoço para os alunos e 
para a comunidade escolar, gerando um ambiente de convívio, partilha 
e alegria no final do 1.º período de aulas.
Parabéns e obrigada pela iniciativa!

COMEMORAÇÃO DO DIA DA CULTURA CIENTÍFICA

Realizou-se no dia 26 de novembro a Conferência “Luz Pulsada In-
tensa” (LPI), no âmbito da disciplina de Física e Química, organizada 
pela professora Celeste Barata. A convidada, Dra. Ana Venâncio, apre-
sentou de forma detalhada, os fundamentos de Física e Química que 
estão na base da utilização da LPI.

FINAL DO 1º PERÍODO | EIFFEL FUSION II

No sentido de juntar toda a comunidade escolar e de proporcionar convívio entre todos, realizou-se o evento Eiffel Fusion II, no último dia de aulas. 
Houve um flashmob para promover o evento, um teatro, uma dança e atividades diversas que apelavam à participação de todos.

CABAZES DE NATAL PARA AS FAMÍLIAS DO LUMIAR

Participámos na iniciativa de organização de Cabazes para a Ceia 
de Natal, destinados a 51 famílias apoiadas e sinalizadas pela 
Carmoteca, Centro Social Paroquial da Igreja de Nossa Senhora 
do Carmo, do Alto do Lumiar, instituição próxima do Campus do 
Lumiar, e que apoia diariamente muitas famílias carenciadas des-
ta zona.

VAMOS AJUDAR A MIRIAM!

Os alunos da turma 392 do 1.º ano do Curso Profissional de Ani-
mador Sociocultural, juntamente com a professora Ana Prata, 
realizaram uma ação de sensibilização pela Baixa de Lisboa a fim 
de recolher fundos para ajudar a Miriam, uma menina que precisa 
de fazer uma cirurgia para não lhe amputarem a perna. 
O contacto da Associação da Miriam é: https://www.facebook.com/
ajudamiriam

• Início do 2º Período Letivo

Vai acontecer no próximo mês             
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