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Destaque

VISITA DE ESTUDO: QUINTA DA REGALEIRA
E Á EXPOSIÇÃO WORLDPRESS CARTOON

MINIOLIMPÍADAS

A 13 de junho, numa visita de estudo organizada pela professora Joana Segurado no âmbito da disciplina de Português (módulos 3 e 4),
os alunos de 1º ano do Curso Profissional de Técnico de Multimédia e do Curso Profissional de Animador Sociocultural, turmas
371 e 373, passaram o dia em Sintra onde tiveram oportunidade de
conhecer a riqueza patrimonial da Quinta da Regaleira. Aí passaram a
manhã, onde participaram numa visita guiada, e realizaram atividades
de escrita e de fotografia.
No período da tarde do mesmo dia, os alunos contactaram com o
mundo internacional dos Cartoons, através da visita à exposição
World Press Cartoon patente no Centro Cultural de Sintra. Alunos e
professores puderam observar, analisar e comentar os cartoons, uma
forma de sátira que comunica através da escrita e da ilustração.

A 12 de junho, no relvado sintético de Arruda dos Vinhos, o professor
Pedro Reis e os alunos da turma 350, do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva levaram a cabo as “Miniolimpíadas”, em que participaram os alunos de 3º e 4º anos das escolas de
1º ciclo do concelho.
Este evento pretendeu promover e estimular o gosto pela prática desportiva, combater o sedentarismo e a obesidade infantil, divulgar as
modalidades Olímpicas presentes nos Jogos Olímpicos de Londres
2012 e dinamizar atividades desportivas junto da comunidade escolar.
As “Miniolimpíadas” desenvolveram-se por estações, com as atividades organizadas em “roulement” em que os jovens atletas realizaram provas olímpicas adaptadas às suas idades.
Contribuiu-se, desta forma, para a realização de uma ação desportiva,
com vista a melhorar os hábitos da população infantil do município.

CONCURSO BGREEN 2013

WORSHOP DE FOTOGRAFIA OLYMPUS

FESTA DE FINAL DE ANO LETIVO

Pelo segundo ano consecutivo, a aluna Cláudia
Teodoro, da turma 316 do Curso Profissional
Técnico de Multimédia, foi convidada a estar
presente na Grande Gala do concurso Bgreen
(3ª edição), que este ano teve lugar no Parque
da Devesa, em Vila Nova de Famalicão, a 07
de junho.
A participação desta aluna implicou a produção
do vídeo “Plant this idea”, trabalho que foi préselecionado pelo júri e entrou em competição
através das nomeações em categorias diversas: “Menção Honrosa”, “Melhor Mensagem”,
”Melhor Making-of” e ”Prémio do Público”.
Parabéns à Cláudia pelo excelente trabalho desenvolvido e que, tem sido reconhecido “dentro
e fora de portas”.

No dia 20 de junho, professores e alunos do
Curso Profissional de Animador Sociocultural, Curso Profissional de Técnico de Multimédia de Curso Profissional de Técnico
de Gestão de Equipamentos Informáticos,
associaram-se ao Workshop de Fotografia organizado pela Olympus, com a participação do
ator Alexandre da Silva.
Durante esta atividade todos puderam adquirir
e reforçar os seus conhecimentos sobre a imagem digital e sobre as diversas potencialidades
de uma câmara fotográfica.
No fim do workshop alunos e docentes foram
convidados a participar no passatempo fotográfico “Enjoy Life”, sob a temática “fotos de férias
e momentos da vida de todos nós”, a decorrer
até final de agosto.

A Festa de Final de Ano Letivo, realizou-se a
21 de junho, e teve um programa variado. Os
alunos dos vários cursos expuseram os trabalhos elaborados ao longo do ano letivo, no átrio
da escola. Os alunos do Curso Profissional
de Técnicos de Apoio à Gestão Desportiva,
organizaram um Torneio de Futebol que contou com a participação massiva dos alunos da
escola e proporcionou momentos de convívio
constituindo uma forma saudável de celebrar o
ano letivo. Seguiu-se o churrasco-convívio que
juntou todos os membros da comunidade escolar, professores, alunos e funcionários.
À tarde foram entregues os diplomas das “Torres de Ouro” a alunos, professores e funcionários mais votados nas diversas categorias. O dia
chegou ao fim com as despedidas e os votos
de boas férias para todos.

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA - ARRUDA DOS VINHOS
Comemorou-se o Dia Mundial da Criança, no dia 31 de maio, no
Pavilhão Multiusos de Arruda dos Vinhos. Esta festa, organizada
pelo Agrupamento de Escolas e Jardins de Infância de Arruda dos
Vinhos, contou com a participação de diversas entidades concelhias e também com a nossa escola que dinamizou atividades diversas para cerca de 1200 crianças.
Cada curso da EPGE ficou responsável pela preparação e realização de uma atividade, sob o tema do universo Disney.
Realizaram-se pinturas faciais e modelagem de balões, atividades
de cariz desportivo tais como jogos coletivos e de raquetes, o jogo
do limbo e ainda jogos eletrónicos. As crianças ainda fizeram colares e pulseiras, pinturas, desenhos, para colorir o stand e assistiram à leitura de contos e à exposição de bandas desenhadas
interativas. Foram apresentadas coreografias e inaugurado um
“Sensacionário”.
Os responsáveis pela organização destas atividades foram os alunos das turmas 371 e 374 do Curso de Animação Sociocultural,
turma 350 do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão
Desportiva, os finalistas do Curso de Educação e Formação de
Práticas de Ação Educativa, turmas 373 e 349 do Curso Profissional de Técnico de Multimédia, turma 373 do Curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos e
também os alunos do Curso de Aprendizagem de Multimédia.

Vai acontecer no próximo mês
Apresentações de:
• Projetos Tecnológicos (PT) ,
• Provas de Avaliação Final (PAF)
• Provas de Aptidão Profissional (PAP)
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