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Destaque

Destaque

TORNEIO DE APURAMENTO COMPAL AIR

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE EXTINTORES

Durante a manhã do dia 20 de fevereiro decorreu no Pavilhão
Gimnodesportivo um torneio de basquetebol, de apuramento para
as equipas que irão representar a nossa escola, em março, na competição do Compal Air do Quadro Competitivo da Direção Geral dos
Estabelecimentos Escolares (DGESTE). Foram apuradas duas
equipas juvenis e duas equipas juniores.
O torneio teve a adesão de várias equipas, femininas e masculinas.
Os alunos do 1º ano do Curso de Educação e Formação de Jovens
de Serviço Mesa, tipo 3 (turma 35115) integraram o staff de apoio ao
evento.

No dia 19 de fevereiro, durante a manhã, decorreu no Campus
Escolar a atividade de formação e sensibilização “Instruções de
Utilização de Extintores”.
Esta atividade integra o plano de ação do Clube de Segurança, Saúde
e Higiene no Trabalho (SSHT).
Após um enquadramento da ação de formação e da apresentação
dos diferentes perigos e riscos de incêndio e dos meios de combate
a incêndio (onde também foram distribuídos folhetos informativos), os
alunos tiveram a oportunidade de assistir e participar numa sessão
de demonstração, com recurso a três tipos de extintores: CO2, pó
químico e manta corta-fogos esta, em especial, para os alunos da
área de restauração. Participaram nesta iniciativa as seguintes turmas: 376 (1º ano do Curso Profissional de Técnico/a de Energias
Renováveis), 35114 (1º ano do CEF de Serralharia Mecânica Tipo
2), 35116 (1º ano do CEF de Cozinha/Pastelaria Tipo 2) e 93512
(Curso de Aprendizagem de Técnico/a de Cozinha/Pastelaria - curso da Cooptécnica).

MARTIFER OFERECE 400 CÉLULAS FOTOVOLTAICAS E
FITA DE ESTANHO
A Martifer ofereceu à nossa escola 400 células fotovoltaicas e fita
de estanho para ligação das células.
Com este material, os alunos do 2º ano do Curso de Técnico/a de
Energias Renováveis (turma 345) construirão módulos fotovoltaicos que poderão ser aplicados na iluminação de locais específicos
do Campus Escolar.
Com este material, os alunos também aplicarão pequenos
conjuntos de células fotovoltaicas no desenvolvimento dos
seus Projetos Tecnológicos.
A nossa escola presta o agradecimento público à Martifer pela
gentileza da oferta.

Vai acontecer no próximo mês
•
•
•

DIA DE S. VALENTIM

•

O Dia dos Namorados , dia de S. Valentim, inspirou toda a comunidade escolar.
Nas disciplinas de Francês e Inglês, foi explorada com algumas turmas
de CEF a lenda de S. Valentim e o seu significado. De uma pesquisa
de frases românticas e carinhosas surgiram dezenas de corações
elaborados pelos alunos e que foram depois distribuídos por diversas pessoas da nossa escola e também por pais e encarregados de Educação).
Os alunos do 1º ano do Curso Profissional de Técnico/a de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade (turma
377) realizaram um ensaio fotográfico que teve como objetivo expressar, através de fotografias e de gestos, este sentimento. Deste ensaio resultou a exposição “Ensaio Fotográfico sobre o Amor”. Estas
atividades estiveram integradas no âmbito das disciplinas de Técnicas
e Práticas da Comunicação e Relações Públicas (TPCRP) e Comunicação Publicitária e Criatividade (CPC).
Algumas turmas decoraram as suas oliveiras adotadas e em cada
oliveira de turma foi pendurado um coração com a inscrição “EPGE
numa relação com a turma (...)”, apelando para a realidade do Facebook.

•
•

VISITA DE ESTUDO À TUPPERWARE

•

Grupo de Dança (inscrições e informações no Centro de
Recursos)
Grupo de Voluntariado (inscrições sempre abertas)
Segunda etapa da competição de futsal do Desporto Escolar - Quadro Competitivo da DGESTE (6 de março, 14h,
Escola Artur Gonçalves)
Terceira etapa da competição de futsal do Desporto
Escolar - Quadro Competitivo da DGESTE (13 de março,
14h, Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de
Abrantes)
Expo Línguas EPGE sob o tema “As Línguas nas Profissões” (14 de março, no Campus Escolar)
Estaremos representados com o Curso Profissional de
Técnico/a de Mecatrónica no evento Futurália - Projeta o
Teu Futuro (dias 15 e 16 de março)
Hábitos Alimentares_Uma Ementa Saudável@EPGE (dia 5
de março)

No dia 14 de fevereiro, os alunos do 2º ano do CEF de Práticas
Administrativas Tipo 2 (turma 35110) realizaram uma
visita de estudo à empresa Tupperware, em Montalvo.
Com esta atividade, os alunos puderam contactar com uma
realidade empresarial forte e compreender como se aplicam na
prática os diversos conteúdos técnicos adquiridos no curso.

VISITA DE ESTUDO À CASA RELVAS

ATIVIDADES DE CARNAVAL
Para assinalar o Carnaval, o Centro de Recursos promoveu um
Concurso de Máscaras de Carnaval e um ateliê de pintura facial,
caraterização e construção de máscaras.
Este ateliê teve uma adesão muito positiva por parte dos alunos que
desenvolveram diversas atividades: pintura facial, arranjo de cabelos,
construção de máscaras e dança.

COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR
No dia 7 de fevereiro, no âmbito da Disciplina de Cidadania e Mundo
Actual, foi assinalado o Dia do Professor (ONU). Os alunos das turmas 35109 (2º ano do CEF de Instalação e Reparação de Computadores Tipo 2), 35110 (2º ano do CEF de Práticas Administrativas Tipo 2) e 35114 (1º ano do CEF de Serralharia Mecânica Tipo
2) elaboraram cartões alusivos à data que depois distribuíram
aos professores nas salas, juntamente com uma flor de cartão e
leitura da mensagem que os cartões continham.
Com este gesto, os alunos manifestaram o seu apreço pelo trabalho
dos docentes.

Os alunos dos 1º e 2º anos do Curso Profissional de Técnico/a de
Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade (turmas 377 e 346) realizaram uma visita de estudo à Casa Relvas, na
Golegã.
Construída entre 1871 e 1876, a Casa-Estúdio foi uma revolução na
sua época.
Neste edifício, está reunida grande parte do espólio fotográfico
de Carlos Relvas, uma das figuras centrais da história da fotografia portuguesa, com uma obra reconhecida e premiada a nível
internacional.
Esta visita decorreu no âmbito das Disciplinas de História da Cultura e
das Artes (HCA) e Comunicação Gráfica e Audiovisual (CGA).

CORTA-MATO DISTRITAL
Foram os seguintes alunos que representaram a nossa escola
no corta-mato distrital que decorreu no dia 5 de fevereiro, em
Almeirim: Juvenis Masculinos (Pedro Brito, turma 376; Luís Lopes,
turma 375; Alexandre Jorge, turma 374; Diogo Durão, turma 344; João
Protásio, turma 374; João Almeida, turma 35114); Júniores Masculinos (Marcelo Conde, turma 345; Cristiano Duarte, turma 374; Sérgio
Marques, turma 345; Francisco Neves, turma 344; Ricardo Morais, turma 318; Carlos Rosa, turma 345); Júniores Femininos (Cláudia Mota,
turma 309; Ana Teresa Silva, turma 346; Elisabete Azevedo, turma
346; Inês Lopes, turma 35115; Nsango Pena, turma 35115).
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