
JORNADAS DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Dia 8 de julho, realizou-se, no Auditório Gustave Eiffel, no Campus 
Lumiar, a segunda edição das Jornadas de Higiene e Segurança 
no Trabalho, em parceria com o ISEC e com a Revista Segurança.
Durante estas jornadas discutiram-se e apresentaram-se os 
seguintes temas: segurança e saúde no trabalho, gestão de riscos 
psicossociais, álcool, drogas e smartshops, radiação eletromagné-
tica de frequência extremamente baixa e ruído de baixa frequência 
e vibroacústica.
Participaram neste evento Isabel Santos, responsável da Revista 
Segurança, Pedro Rodrigues, Diretor Pedagógico da EPGE e Cris-
tina Ventura, Presidente do ISEC. Hélder Pita, Vice-Presidente da 
Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET) apresentou a Regulação 
da Engenharia da Segurança. 

APRESENTAÇÃO DE PAP E PT

Nas semanas de 08 a 19 de julho, os alunos de 2ºs e 3ºs anos 
apresentaram os seus Projetos Tecnológicos e as suas Provas de 
Aptidão Profissional, respetivamente.  
Os alunos defendem um trabalho realizado ao longo do ano, pon-
do em evidência os conhecimentos adquiridos.
Para além da PAP, os alunos do 3.º ano realizaram um estágio 
profissional em que desenvolveram atividades relacionadas com a 
componente de formação técnica do curso. O estágio é fundamen-
tal para a inserção dos jovens alunos no mundo de trabalho.

VISITAS DE ESTUDO

Dia 19 de junho visitámos o Instituto Nacional de Estatística (INE). 
Os alunos participantes ficaram a saber os objetivos do INE, bem 
como as características das atividades económicas e demográficas de 
Portugal.

No dia 3 de julho, visitámos a Associação de Emergência Social, 
no âmbito da disciplina de matemática. Os alunos aprenderam e 
con¬struíram alguns jogos e tiveram a oportunidade de conhecer uma 
associação que presta um grande serviço no apoio a crianças e famíl-
ias que vivem no Bairro da Cruz Vermelha, no Lumiar. 

No dia 26 de junho, visitou-se a Fundação Ronald McDonald em que 
os alunos puderam contatar com uma IPSS que acolhe crianças que 
estão a ser tratadas e acompanhadas em hospitais e que vivem longe 
de Lisboa. 

PRÉMIO ESTATÍSTICO JUNIOR 2013

As alunas Sara Pereira, Cláudia Monteiro e Susana Silva, da turma 
310, do Curso Profissional de Técnico de Construção Civil, con-
quistaram o 3º lugar no Prémio Estatístico Júnior 2013, da responsabi-
lidade da Sociedade Portuguesa de Estatística, com um estudo sobre 
o “Ensino Profissional e o Futuro”. 
Pedro Almeida, aluno da turma 366 do Curso Profissional de Técnico 
de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade, 
colaborou também executando um cartaz em que se evidenciaram os 
aspetos relevantes do trabalho apresentado. O prémio, a ser entregue 
no dia 30 de novembro no XXI Congresso Anual da Sociedade Portu-
guesa de Estatística, em Aveiro, consiste numa quantia destinada à 
compra de material pedagógico.

ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO

No dia 5 de julho, os alunos e professores do nosso polo festejaram o 
encerramento do ano letivo. 
Este dia, repleto de animação constou de várias atividades tais como, 
jogos de matemática, pinturas faciais, mimos, jogo das profissões, 
desfile de moda, demonstração da modalidade de tiro com arco, rep-
resentação da peça de teatro “O mundo de Tina”, mostra de anúncios, 
oficina de dança e bancas de comida e de venda de usados.

SORTEIO DAS AGENDAS MÃO AMIGA

No início do ano a nossa escola colaborou com a Associação Mão 
Amiga adquirindo agendas para o ano de 2013. 
Foi realizado um sorteio com algumas agendas que sobraram e, tanto 
alunos, como funcionários e professores puderam concorrer e ganhar 
uma agenda. 
A Associação Mão Amiga ajuda jovens tetraplégicos, famílias com 
carências elementares e com falta de encaminhamento educacional 
e social. 
As fotografias dos vencedores podem ser visualizadas na nossa pá-
gina do facebook. 

ATIVIDADES LÚDICAS E CIENTÍFICAS

Organizaram-se diversas atividades para os jovens que mostraram in-
teresse em conhecer a nossa escola. 
Depois de dadas as boas vindas, a professora Tânia Reias falou sobre 
o tema “Imagem” e ensinou algumas técnicas do programa de edição 
de imagem “Adobe Photoshop“. Os jovens participantes tiveram tam-
bém a oportunidade de conhecer alguns alunos do Curso Profissio-
nal de Técnico de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e 
Publicidade. A professora Ana Prata, dinamizou um workshop de Área 
de Expressões, com a colaboração de alguns alunos do Curso Profis-
sional de Animador Sociocultural.
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