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Destaque

CONCURSO JORNE EIFFEL

WORKSHOP “COMPOSTAGEM DOMÉSTICA”

No âmbito do módulo 1.3 - “Textos dos Media I”- da disciplina de
português, decorreu no dia 3 de junho, no auditório da escola, o
concurso “Jorneiffel”.
A atividade consistiu na apresentação de trabalhos de grupo, pelos
alunos do 1.º ano, distribuídos por quatro categorias jornalísticas:
entrevista; documentário / reportagem; apresentação de telejornal
e de um jornal / revista.
A organização do concurso esteve a cargo da professora Isabel
Machado, conjuntamente com os alunos da turma 359, do 1.º ano,
do Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e
Comando.
O júri foi composto pelos professores: Ana Albuquerque, Paulo
Gonçalves, Sílvia Areias, Ana Filipa Teixeira, Ana Elias e pelo aluno José Mabanza, da turma 359.
Foram selecionados os melhores trabalhos de grupo, apresentados pelos alunos das turmas do 1º ano.
Os alunos dos grupos vencedores receberam uma medalha elaborada pelos alunos da turma 356, nas aulas de Materiais e uma
visita de estudo ao “Media Lab” – Diário de Notícias.

No dia 5 realizou-se na nossa escola um workshop de compostagem doméstica, “Compostar, uma outra forma de reciclar”, dinamizado por uma técnica da Valorsul.
Para esta sessão, destinada maioritariamente a jovens, foram
convocados todos os delegados e sub-delegados de turma.
Desta forma e, uma vez que o objetivo principal da sessão era
transmitir aos participantes como construir ou adquirir um compostor e como utilizá-lo da melhor forma, coube aos alunos presentes
no workshop passar a mensagem aos seus colegas de turma, de
forma a sensibilizá-los para a importância de prevenir o aumento
dos resíduos urbanos.

WORKSHOP DE FOTOGRAFIA, OLYMPUS
A 19 de junho realizou-se, no auditório Brazão Farinha, um workshop de fotografia, dinamizado pelos formadores Alexandre da
Silva e Rui Machado da empresa Olympus.
Foram abordados na sessão conteúdos relacionados com fotografia tais como a imagem digital e as técnicas de uma câmara
fotográfica e como poder usá-la no dia-a-dia. Para além disso, o
ator, modelo e fotógrafo Alexandre Silva falou sobre a visão do
mundo da fotografia em duas perspetivas: à frente e atrás da câmara.
Alguns dos alunos que participaram no workshop propuseram-se
a participar num concurso fotográfico “Enjoy Life”,podendo assim
habilitar-se a ganhar prémios.
Os alunos acharam o workshop muito útil, manifestando interesse
em repeti-lo com os temas abordados mas de forma mais aprofundada. O balanço foi muito positivo!

BGREEN – GRANDE GALA EUROPEIA 2013

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO E RASTREIOS
ORAIS GRATUITOS
Decorreu no dia 5 de junho uma ação de sensibilização sobre
higiene oral dinamizada pela Associação de Médicos Dentistas
Solidários Portugueses que, vieram não só dar a conhecer um
projeto de carácter solidário, mas também fazer rastreios orais
aos alunos interessados.
As técnicas procuraram sensibilizar todos os presentes, os
alunos das turmas de 2º ano, para a questão do cancro oral,
baseando-se na máxima “Um Futuro sem Cancro oral”.
No dia 11 de junho as técnicas da associação vieram novamente à
escola para efetuarem a gravação de um vídeo, com a turma 328
do Curso Profissional de Técnico de Multimédia, que poderá
ser visualizado na página da Associação.

Pela terceira vez consecutiva fomos convidados a participar na
Gala do “BGreen - Ecological film festival”, promovida pela OFICINA – Escola Profissional do INA, que se realizou nos dias 7 e 8
de junho.
O convite teve por base a seleção dos projetos de vídeo elaborados pelos nossos alunos do Curso Profissional de Técnico de
Multimédia do polo da Amadora Sede e de Arruda dos Vi-nhos,
cujos temas abordados relacionam a ecologia e o ambiente. Estes
trabalhos foram apresentados no Parque da Devesa em Vila Nova
de Famalicão, juntamente com os projetos de outros alunos europeus que participaram nesta Gala.
Os nossos alunos foram acompanhados pela professora Ana Elias, coorde¬nadora do Curso Profissional de Técnico de Animação
2D/3D, e pelo professor Samuel Sousa.
Esperamos voltar a participar no próximo ano, melhorando e inovando os projetos a apresentar de forma a motivar e estimular os
alunos para a concretização de trabalhos, tornando-os cada vez
mais competitivos.

CONCURSO DE JOVENS CIENTISTAS
E INVESTIGADORES
O aluno João Santos da turma 304, do Curso de Técnico
Profissional de Eletrónica, Automação e Comando, participou
no concurso de jovens cientistas e investigadores realizado
em Lisboa, no Museu da Eletricidade com o projeto, Carro
Elétrico/Cadeira de Rodas Low Cost.
A VII Mostra Nacional de Ciência 21º: Concurso - Jovens
Cientistas e Investigadores 2012/2013 realizou-se de 30 de
Maio a 1 de Junho de 2013. Apesar de não ter vencido o
concurso, o aluno e o seu ZEEC (Zero Emission Electric Car)
estão de parabéns. Agradecemos ao aluno João Santos e ao
professor Sérgio, que apadrinhou este projeto!

Vai acontecer no próximo mês
VISITA ESTUDO AO CENTRO CULTURAL DE BELÉM

TREINO DE VOLEIBOL NO BELENENSES

Os alunos da turma 325, do Curso Profissional de Técnico de
Design, realizaram no dia 7 de junho uma visita de estudo ao
Centro Cultural de Belém.
A visita teve como principal finalidade levar os alunos a conhecer
obras de arte, desenvolver a sua sensibilidade e criatividade e
poder contatar com os conteúdos dinamizados na disciplina de
História e Cultura das Artes.
Acompanhados pela professora Ana Filipa Teixeira, docente da
disciplina, os alunos puderam apreciar algumas obras do período
entre 1900 e 1960. Foi uma tarde muito animada!

No dia 12 de junho, para terminar a época do Desporto Escolar
2012/2013, a equipa de Voleibol Feminino da EPGE aceitou o
desafio de treinar juntamente com a equipa de Voleibol Feminina
do Belenenses. Este treino teve como objetivo motivar todos os
presentes para que a modalidade continue a existir no próximo
ano letivo.
O treino foi organizado pelo professor Tiago Amaral que referiu
que “foi uma experiência que muitas nunca tiveram oportunidade
de experimentar. Penso que foi uma mais-valia para as alunas e
para o Desporto Escolar na Gustave Eiffel”.
As opiniões das atletas também demonstram satisfação: “Foi
árduo, mas bom!” (Mariana - turma 326, Curso Profissional de
Técnico de Design), “A experiência foi muito boa. Pretendo repetir”
(Jaqueline- turma 330,Curso Profissional de Técnico de Gestão
de Equipamentos Informáticos).

•
•
•
•

Campanha “Segurança sobre rodas”
Festa de encerramento do ano letivo
Exposição de trabalhos Design
Semana “Vem experimentar as profissões da EPGE”

VISITA DE ESTUDO AO WORLD PRESS CARTOON
PROJETO “MANJERICOS”
Para assinalar a quadra festiva dos Santos Populares, os alunos
do Curso Profissional de Técnico de Design, do 2º Ano da turma 326, elaboraram o “Projeto do Manjerico”.
O projeto foi organizado no âmbito da disciplina de Materiais e
Tecnologias, no módulo de maquetagem, sob orientação da professora Sónia Santos.
Foram feitos 30 manjericos com quadras populares que serviram
de decoração por toda a escola, assinalando assim o dia de Santo
António.

FRISOS MATEMÁTICOS
No âmbito da disciplina de Matemática, os alunos da turma 356
do Curso Profissional de Técnico de Design, criaram frisos e
padrões geométricos.
Os trabalhos foram realizados com o objetivo de desenvolver a
perceção espacial e geométrica, o sentido da harmonia e valorizar
o contributo e a presença da matemática em diferentes formas e
representações artísticas ao longo dos tempos.

No âmbito das disciplinas de Animação, Sistemas de Informação
Multimédia e Design Comunicação e Audiovisuais realizou-se a
21 de junho, uma visita de estudo à Exposição do World Press
Cartoon, em Sinta.
Acompanhados pelos professores, Ana Elias, Paulo Gonçalves,
Samuel Sousa, Sandra Simplício, Miquelina Barroso e Sara Roncon, os alunos das turmas 360, do Curso Profissional de Técnico
de Animação 2D e 3D e 327, 328 e 357, do Curso Profissional de
Técnico de Multimédia, deslocaram-se ao Centro Cultural Olga
Cadaval a fim de visitarem este salão de referência no mundo do
humor gráfico de imprensa nas áreas de cartoon editorial, caricatura e desenho de humor.
Os alunos divertiram-se muito!

Escola Profissional Gustave Eiffel - Polo da Amadora(sede)
Rua Elias Garcia, 29, 2700-312 Amadora
Telefone: 214 996 440 | Fax: 214 996 449| E-mail: secretaria.vn@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.

