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Destaque

VISITA A CENTRO DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS E
TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO
No dia 28 de junho, assinalámos o encerramento de mais um ano
letivo.
Esta é uma etapa que não poderíamos deixar de marcar e por isso
organizámos um dia repleto de atividades: torneios de futsal e voleibol, um piquenique no relvado do Campus (confeção dos grelhados
a cargo da área de Restauração), jogos tradicionais e a decoração
coletiva de um mural com mensagens sentidas.

No dia 11 de junho, os alunos das turmas 345 e 376 do Curso Profissional de Técnico de Energias Renováveis ,1º e 2º ano, respetivamente, visitaram um Centro de Valorização de Resíduos e Tratamento
de Resíduos Sólidos, localizado em Avis e propriedade da empresa
Valnor. Neste Centro, realizam-se uma série de operações com grande
importância e impacto a nível ambiental, nomeadamente: produção
de energias renováveis – biogás gerado pela decomposição de lixo
em aterros sanitários e biodiesel a partir óleos usados (produção de
cerca de 200 000 Litros por ano); separação de equipamentos usados
(veículos, pneus, eletrodomésticos, mobiliário, etc.) em fim de vida,
com o objetivo de reaproveitar materiais que podem ser utilizados na
produção de novos produtos e equipamentos; separação de lixo biodegradável que é transformado em composto que poderá servir de
adubos na agricultura.
A visita a este Centro foi importante e pertinente no âmbito do curso,
tendo permitido constatar mais uma vez que a sociedade de consumo
produz muitos resíduos (em Portugal uma média de 1 a 1,5kg por habitante, diariamente) e que é muito importante tratar esses resíduos,
gerando valor e energia a partir deles e, nos casos em que isso não é
possível, tratá-los ou armazená-los de forma a que tenham um menor
impacto ambiental possível.

APRESENTAÇÃO PÚBLICA DO CET DE PROTEÇÃO CIVIL
E SOCORRO
No dia 26 de junho apresentámos publicamente o Curso de Especialização (CET) de Proteção Civil e Socorro.
O evento teve início com um simulacro de incêndio estrutural, no
qual intervieram as Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento e Vila Nova da Barquinha, o Serviço
Municipal de Proteção Civil do Entroncamento e a PSP local.
Numa situação real idêntica, apenas se verifica a necessidade de
intervenção dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento, contudo, num aproveitamento de sinergias e troca de experiências,
integraram este exercício também os Bombeiros Voluntários de
Vila Nova da Barquinha.
A cerimónia de apresentação contou com a presença e intervenção
da Diretora da EPGE Entroncamento e Vice-Presidente da Cooptécnica Gustave Eiffel (Irene Guedes), do Presidente da Direção
da Universitas (Prof. Doutor Rúben Leitão), do Diretor Pedagógico
da EPGE (eng. Pedro Rodrigues), da Vice-Presidente do Município do Entroncamento (Dra. Paula Costa), do Dr. Duarte Caldeira
(comunicação “Os Novos Técnicos e os Desafios do Sistema de
Proteção Civil”), do Coordenador Geral do Curso (Dr. Paulo Gil
Martins) e do Coordenador Local do Curso (Eng. Paulo Resende).
Agradecimentos a todas as entidades envolvidas nesta cerimónia
e no simulacro!

GERAÇÕES EM MOVIMENTO
No dia 26 de junho, os alunos do 2º ano do Curso Profissional de
Técnico de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade, turma 346, apresentaram a toda a comunidade escolar o projeto da sua autoria intitulado “Gerações em Movimento”.
Este projeto é de toda a comunidade escolar e tem como objetivo a
dinamização de atividades intergeracionais diversas.
Para a apresentação do projeto, os alunos e professores da nossa
escola ofereceram uma manhã diferente a 16 idosos do Lar dos
Ferroviários (Entroncamento), com diversas atividades: entrevistas,
workshop de reciclagem criativa, jogos tradicionais, pequeno-almoço
saudável, mini-workshop de Inglês (tradução de algumas palavras
relacionadas com as iguarias e bebidas servidas), visita à horta
biológica da escola e um miniconcerto (pelo Prof. Sérgio Fernandes).
Para encerrar o evento, duas alunas da turma 346 declamaram um 1ª EXPONATURA EPGE
poema e foram oferecidos aos idosos dois cabazes com produtos da
nossa horta biológica.
No dia 5 de junho, e para assinalar o Dia Mundial do Ambiente, proEste evento envolveu diversos docentes e alunos.
movemos a 1ª ExpoNatura EPGE.
O evento, aberto ao público em geral, decorreu no Campus Escolar.
A 1ª Expo Natura EPGE contou com as seguintes iniciativas/atividades: mercado biológico; adoção de animais; demonstração de cães
de busca e salvamento (pela Equipa Cinotécnica dos Bombeiros Voluntários de Constância); Oficina dos Tecidos; Oficina de Reciclagem
Criativa; exposição de projetos de Energias Renováveis e um Peddy
Book.

DOS 8 AOS 80
Colaborámos ativamente no dia “Dos 8 aos 80”, no Bowling House do
Torreshopping.
Através da área de Restauração, confecionámos diversos doces de
pastelaria que fizeram parte de um lanche que reuniu no mesmo espaço diferentes gerações de diversas instituições da nossa zona, dos
8 aos 80. Participámos também com jogos tradicionais e pinturas faciais.

BARRAGENS: DA PREVENÇÃO À EMERGÊNCIA
No dia 5 de junho, e a inaugurar os Ciclos de Conferências EPGE,
promovemos a conferência “Barragens: da Prevenção à Emergêcia”.
O evento teve como oradores o Eng. Paulo Resende (painel “Planeamento de Emergência para as Barragens”) e o Dr. Paulo Gil Martins
(painel “Grandes Emergências: A Gestão do Caos”).

REPRESENTAÇÃO EM EVENTOS
O mês de junho foi um mês em que revelámos em força todo o
nosso trabalho e empenho na formação a milhares de pessoas,
com a presença em diversos eventos da nossa zona:
- KuriKuri (Festa da Família), no Parque Ribeirinho de Vila Nova da
Barquinha, entre os dias 31 de maio e 2 de junho;
- Festas da Cidade de Vila Nova da Barquinha, entre os dias 8 e
13 de junho;
- Festas de S. João e da Cidade do Entroncamento, de 15 a 24 de
junho.
Em todas estas festividades, dedicámos um dia a cada curso/área
de formação e tivemos assim a oportunidade de apresentar tudo o
que fazemos ao longo de um ano letivo, tudo o que ensinamos e
tudo o que aprendemos. Não podemos deixar de agradecer a todos os colaboradores e alunos
que nos acompanharam nestes eventos e honraram o nome da
nossa escola.

WORKSHOP OLYMPUS
Diversos alunos e docentes participaram no Workshop de fotografia
promovido pela Olympus, no dia 18 de junho, no nosso Campus Escolar.
CONCURSO “FAZ A TUA MONTRA!”
Para além de diversos conceitos técnicos de fotografia, os participantes tiveram a oportunidade de experimentar alguns equipamentos
da marca, sob a orientação de Alexandre da Silva, dinamizador do Os alunos Diana Campos, Vanessa Coelho, Miguel Silva Fernandes,
workshop.
Catarina Ruivo, Inês Lopes, Salomé Duarte e Rafael Santos, do 1º
ano do Curso Profissional de Técnico de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade, turma 377, participaram no
concurso “Faz a tua montra!”, promovido pela Agência Nacional para a
Qualificação e Ensino profissional (ANQEP).
Os trabalhos foram desenvolvidos na Disciplina de Comunicação Gráfica e Audiovisual (CGA).
Foram reconhecidos pela organização com certificados oficiais.
A todos eles, o nosso agradecimento por nos proporcionarem mais um
momento de orgulho

EXPOSIÇÃO NO TORRESHOPPING
Até meados de julho, organizámos uma exposição de desenhos no
Torreshopping (Torres Novas), no patamar do piso 1. Os desenhos expostos resultam do olhar dos alunos do 2º ano do Curso Profissional
de Técnico de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e
Publicidade (turma 346).
Cada obra representa um olhar, uma reinterpretação à luz de diversas
correntes artísticas abordadas na Disciplina de História da Cultura e
das Artes. A exposição é aberta ao público e os desenhos estão sujeitos a votação.
AÇÃO DE VOLUNTARIADO NO BOQUILOBO
Quem vota e quem expõe habilita-se a ganhar vários prémios!

VISITA DE ESTUDO À FÁBRICA DA FELICIDADE

No dia 31 de maio, realizou-se uma visita de estudo à Reserva Natural
do Boquilobo, integrada no projeto “Viver o Voluntariado” e, simultaneamente, integrada nos objetivos do tema de Cidadania e Mundo
Atual “Promover a Saúde”.
Os alunos foram recebidos nas instalações do Centro de Interpretação
pelo responsável da Reserva, Arquiteto Fernando, que realizou, em
primeiro lugar, uma breve explicação sobre a Reserva Natural, as suas
características, a fauna e flora existentes no seu território e as formas de conservação e reprodução destes recursos vivos. De seguida,
foram entregues aos alunos algumas ferramentas agrícolas (sachos,
tesouras de corte e pequenas serras), de forma a realizar o percurso
ecológico, ajudando, ao mesmo tempo, a limpar e desobstruir alguns
caminhos. Foi realizado um percurso de cerca de 3 Km, acompanhando pequenos cursos de água, onde os alunos tiveram oportunidade
de observar os recursos naturais e hidrográficos típicos da reserva,
enquanto iam realizando algumas tarefas de preservação do espaço.
No final, os alunos realizaram um pequeno piquenique conjunto,
aproveitando para conviver num clima informal e de livre contacto com
a natureza.

Os alunos do 2º ano do Curso Profissional de Técnico de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade (turma 346)
realizaram uma visita de estudo à Fábrica da Felicidade - Coca-Cola
(Refrige), no dia 11 de junho.
Os formandos tiveram a oportunidade de conhecer a história desta
mítica bebida, esclarecer algumas questões quanto à dinâmica e organização da Comunicação da marca e conhecer o processo de fabrico.

INAUGURAÇÃO DO TERRACE EVENTS EIFFEL
No dia 5 de junho, inaugurámos mais um espaço de apoio ao Campus Escolar: o Terrace Events Gustave Eiffel.
Neste espaço já servimos um catering, para receção aos convidados
da conferência “Barragens: da Prevenção à Emergência”. Situado
no terraço do polo 3, este espaço servirá futuros eventos,honrando
assim as nossas instalações e os nossos serviços.

Vai acontecer no próximo mês
•

•

5 de julho: palestra “Escola: que parceiro?” - dirigida a instituições parceiras (mediante convite)

•

Integradas nos “Ciclos de Conferências EPGE”:

•

10 de julho: palestra “Idade Sénior com Qualidade”
17 de julho: palestra » “Relação Pais e Filhos”
31 de julho: palestra “Comunicar com Jornalistas: Chaves para o Sucesso”

•
•

COMPAL 3X3
Participámos com 2 equipas juniores (masculina e feminina), na fase
Regional do Compal 3x3, na Escola Secundaria do Entroncamento, no
dia 21 de Maio.
A equipa masculina chegou aos 1/4 de final perdendo nos lances livres
após um empate a 13 pontos com a ES de Benavente. A equipa feminina ficou-se pela fase de grupos.
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