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Destaque

TORNEIO DE VOLEIBOL DE PRAIA 2X2

CAMPEONATO DE SUPERTMATIK

No dia 5 de julho, alguns alunos da escola, acompanhados pelo professor de Educação Física Tiago Oliveira e pela técnica do centro de
recursos Tânia Soares, participaram num torneio de voleibol, em Carcavelos.
A atividade, que envolveu 29 alunos, teve como objetivo premiar aqueles que se destacaram nas aulas de Educação Física ao longo do ano
letivo, bem como proporcionar a prática de exercício físico, ao ar livre,
na praia e promover a troca de experiências com alunos de outras turmas.
A equipa vencedora era constituída pelos alunos Guilherme Quaresma
e Nuno Salvado. Parabéns!

Os alunos do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico de Gestão
e Programação de Sistemas Informáticos, Pedro Raposo e Miguel
Barrela, participaram no 1º Campeonato de SuperTmatik, a nível Nacional, tendo-se classificado no 7.º e 8.º lugar, respetivamente.
No dia 28 de junho realizou-se a cerimónia de entrega dos Diplomas e
dos Prémios atribuídos pela organização do Campeonato.
Parabéns aos vencedores!

APRESENTAÇÃO DAS PROVAS DE APTIDÃO PROFISSIONAL
A Prova de Aptidão Profissional faz parte integrante dos Cursos
Profissionais e consiste na realização de um Projeto integrador de
todos os saberes e competências apreendidos e desenvolvidos ao
longo da formação.
Os alunos do 3.º ano apresentam e defendem a sua Prova de
Aptidão Profissional, de modo a provarem estar preparados profissionalmente como técnicos especializados de nível IV.
Os alunos são avaliados por um Júri constituído pelos Coordenadores de Curso e por indivíduos da área de formação.
Os Projetos realizados e apresentados foram diversificados e as
apresentações revestiram-se do maior interesse demonstrando a
criatividade e o esforço e empenho dos alunos.

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA INICIAL DE FORMADORES
OS NOSSOS ANIVERSÁRIOS
É com grande entusiasmo e alegria que os professores e funcionários
da nossa escola celebram, ao longo do ano, os aniversários de todos os
que trabalham nesta instituição.
No dia de aniversário cada um recebe um presente e um bolo de aniversário, que pretendem simbolizar e preservar a união, amizade e
companheirismo.
Acreditamos que esta é, também, uma forma de reforçar o espírito de
equipa, essencial e motivador do nosso trabalho.

Terminou no passado dia 09 de julho, com sucesso, uma Ação de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, na Escola da Amadora Centro.
O grupo de formandos revelou-se sempre bastante motivado e interessado nas várias sessões que contaram com a dinamização de diferentes formadores da Escola Profissional Gustave Eiffel.
Aos formandos desejamos boa sorte e um bom início na sua atividade
profissional.

FORMAÇÃO DE INGLÊS

INFORMÁTICA - INTRODUÇÃO À INTERNET
Terminou no dia 26 de julho a ação de informática “Introdução à Internet”, ministrada pelo formador Paulo Pereira.
Os formandos revelaram-se ativos e integrados nesta formação, mencionando que esta lhes facultou a possibilidade de entrar em debates
com os familiares mais novos, proporcionando também um contacto
à distância, de forma mais rápida e eficaz, com amigos e familiares.

Iniciou-se no dia 14 uma ação de formação de Inglês com a duração de
20 horas, ministrada pela professora Sandra Cid.
Com a ajuda e colaboração da Junta de Freguesia da Venteira, continuamos a responder às necessidades e apelos daqueles que, pelas
mais diversas motivações, pretendem adquirir mais conhecimentos da
língua inglesa.
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