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Destaque

IDA AO TEATRO “A BARRACA”- PEÇA “ FELIZMENTE HÁ
LUAR! “DE LUÍS DE STTAU MONTEIRO
Os alunos da turma 292 do Curso Profissional deTécnico de Gestão
e Programação de Sistemas Informáticos e a turma 294 do Curso
Profissional de Técnico de Comunicação- Marketing Relações
Públicas e Publicidade realizaram uma visita de estudo ao Teatro
A Barraca – Cinearte, em Santos, a fim de assistir à representação
da peça Felizmente há Luar! de Luís de Sttau Monteiro.
Esta atividade está inserida no plano de atividades da disciplina de Português e teve como finalidade o contacto dos alunos com o texto dramático representado.
Os alunos, que consideraram a atividade muito positiva e elucidativa
para o estudo da obra de Sttau Monteiro, foram acompanhados pela
professora Constança Sequeira e pela técnica de Centro de Recursos
Favelina Santos.

CONCURSO DE MÁSCARAS
Os alunos foram convidados a participar num concurso de máscaras, mediante inscrição no Centro de Recursos, espaço onde
surgiu a ideia da iniciativa.
Foi realizado um desfile, em que participaram alguns alunos, de várias
turmas, nomeadamente: Ana Isabel Graça, André Lourenço, Catarina
Alves, Filipa Santos, Filipe Silva, Liliana Sousa, Marta Inês, Marta Gonçalves, Tatiana Duarte, Thaynara Souza e Rosa Soares da turma 35120
do Curso Profissional de Práticas Técnico Comerciais, os alunos
Osvaldo Ceita, Ivan Santos e Tiago Andrade do Curso Técnico de
Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, da turma 351, e
as alunas Neemias Costa e Rita Rasga da turma 353, do Curso Profissional de Técnico de Comunicação – Marketing Relações Públicas
e Publicidade.
Após votação venceu Rita Rasga, da turma 353 vestida como “Gata
Riscada”. Em segundo lugar ficou o aluno da turma 351, Osvaldo
Ceita, e o terceiro lugar foi atribuído à aluna da turma 353 Neemias
Costa.

TÉCNICAS DE MERCHANDISING

DIA DOS NAMORADOS / ST. VALENTINE´S DAY

TRADUZIR COM A UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

O desafio proposto pelo Centro de Recursos para o Dia dos Namorados constava na elaboração de uma mensagem, a ser colocada
no “Marco do Correio do Amor”no Centro de Recursos. As mensagens escritas pelos alunos foram entregues ao seu destinatário no
respetivo dia.
No âmbito da disciplina de Inglês, os alunos construiram um cartaz alusivo ao tema, que foi afixado na escola. Para além disso, a professora
de inglês, Helena Almeida, dinamizou com as turmas turmas 354, 294,
295 e 323 do Curso Técnico de Comunicação- Marketing Relações
Públicas e Publicidade a realização do filme “St. Valentine’s Day Special” que foi colocado no Centro de Recursos para ser visualizado pelos
alunos.

A Escola Profissional Gustave Eiffel da Amadora foi representada numa
prova de tradução , que decorreu no dia 28 de janeiro pelos alunos Hugo
Guilherme Ferreira Barata e Leandro André Teixeira Oliveira da turma
292, do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação
de Sistemas Informáticos. A atividade decorreu sob a orientação da
Professora Helena Almeida, docente da disciplina de Inglês.
O “Prémio Traduzir 2013” promovido pela Universidade Católica
Portuguesa – Faculdade de Ciências Humanas consistiu numa
prova de tradução de um texto de Inglês para Português.

Na terça-feira, dia 19 de fevereiro, os alunos da turma 294, Bruna
Palmeira, Maria Lourenço, Joana Brites e Ricardo Fontes do 3º
ano do Curso Profissional de Técnico de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade, colocaram em prática
as competências adquiridas na área do Merchandising, no âmbito
da disciplina de Comunicação Publicitária Criativa (CPC).
Os alunos, através de uma ação de Merchandising, promoveram o filme “BrokenCity” que estreou nos cinemas no mês
de fevereiro. Tiveram, ainda, a ideia original de decorar o espaço
como se fosse o local do “crime”, usando fitas de polícia, pegadas,
cartazes e transmitindo o trailer como forma de promover o filme.
Para completar a “ação” foram distribuidas pipocas em saquinhos
que continham um flyer com a sinopse do filme.

Vai acontecer no próximo mês
•
•
•
•
•
•
•
•
APRESENTAÇÃO DE PROVAS DE APTIDÃO PROFISSIONAL

OLEÃO – RECOLHA DE ÓLEOS USADOS

No dia 30 de janeiro decorreram algumas apresentações da Prova
de Aptidão Profissional (PAP), do Curso Profissional de Técnico de
Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, turmas 263 e
264. Como júri externo, tivemos connosco o Eng. Luís Assunção,
representante da Ordem dos Engenheiros Técnicos.
Os alunos finalistas estão de parabéns, pela dedicação e empenho
demonstrados!.

As turmas 353 e 354 do Curso Profissional de Técnico de Comunicação – Marketing Relações Públicas e Publicidade realizaram, ao
longo deste mês, uma campanha sobre o oleão. Ambas desenvolveram
um projeto supervisionado pela professora Celeste Barata. Os alunos
elaboraram flyers e uma caixa original para os colocar, de modo a
chamar a atenção de toda a comunidade escolar para a recolha de
óleo. Colocaram ainda, no recinto escolar, uma caixa para recolha de
opiniões e ideias em relação ao ambiente, destinadas à Câmara Municipal da Amadora. Por fim, foram elaborados e afixados cartazes alusivos
à reciclagem de óleos alimentares.

Palestra “ Consumo Sustentável”
Junior Achievement “Bancos em ação”
Ida ao teatro Tivoli “Filhos do Coração
Visita de estudo ao Museu da Ciência e Museu do Conhecimento
Curso de Primeiros Socorros
Comemoração do Dia Mundial do Consumidor
Sessão de divulgação sobre a normalização
(Instituto Português da Qualidade)
Projeto “Educar para a Cidadania” (Banco
Alimentar Contra a Fome)

Escola Profissional Gustave Eiffel - Polo da Amadora(centro)
Rua Luís de Camões, 4 e 6, 2700-535 Amadora
Telefone: 214 987 950 | Fax: 214 364 577 | E-mail: secretaria.amd@gustaveeiffel.pt
www.gustaveeiffel.pt
Este documento é enviado sob a legislação em vigor.
Se não desejar voltar a receber mensagens deste endereço de correio eletrónico responda com REMOVER.

