
EDUCAR PARA A CIDADANIA

O Banco Alimentar contra a Fome desenvolveu na nossa escola uma 
ação de formação sobre Educar para a Cidadania, dirigida a profes-
sores. 
A finalidade é desenvolver competências para a aplicação de um 
programa que tem por objetivo fazer compreender aos alunos como 
é fundamental que as nossas atitudes tenham como referência va-
lores universais. É essencial incutir a “semente” da cidadania nos 
nossos jovens.
Esta ação de formação revestiu-se da maior importância ao apre-
sentar estratégias e instrumentos de trabalho que os professores 
poderão pôr em prática junto dos seus alunos.

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL – ECO-ESPAÇO

No dia 15 de maio, a turma 35120, do Curso de Práticas Técnico 
Comerciais, participou na atividade “ Mobilidade Sustentável - Vida 
mais agradável” promovida pelo Eco-Espaço que pretende sensibilizar 
os alunos para a adoção de comportamentos que visem uma mobili-
dade mais sustentável. 
Num primeiro momento, os alunos foram recebidos no Eco-Espaço 
onde foi feita uma apresentação sobre o tema e de seguida fizeram 
um itinerário pelo Parque Central da Amadora, com recurso a karts a 
pedais, e parando em postos determinados para recolha de informação.
No final, juntaram a informação obtida para poderem realizar o cartaz 
desta atividade e o afixarem na escola. Os alunos manifestaram-se en-
tusiasmados e interessados nas atividades propostas.

CONFERÊNCIA “ONDAS DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 
NA INTERNET”

No dia 29 de abril, os alunos de três turmas do Curso Profissional 
de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade         
assistiram na escola a uma conferência no âmbito de Marketing, onde 
foi apresentada uma aplicação inovadora para utilizar nas redes digi-
tais, nomeadamente dispositivos móveis, e que foi lançada há poucos 
meses na Dinamarca para uso das organizações sem fins lucrativos 
nas suas campanhas.
Os benefícios mais relevantes da aplicação são a possibilidade de cri-
ação de ondas de solidariedade social através de marketing viral nas 
redes sociais e a facilidade de criar um novo mercado de doadores 
para causas sociais, em segmentos que, sem meios para elevadas 
contribuições, passam a ter à disposição um meio fácil e rápido de con-
hecer diversas causas sociais e apoiá-las com pequenos contributos 
monetários.
O conferencista convidado, Pedro Figueiredo, é Mestre em Engenharia 
Informática pelo Instituto Superior Técnico e responsável pelo desen-
volvimento de produtos da start-up Dinamarquesa, que lançou a referi-
da aplicação e que a vai apresentar noutros países europeus, incluindo 
Portugal.

PROJETO ESCOLA SOLIDÁRIA

Diana Pinto, Mafalda Santos, e Ana Mafalda Silva, alunas da turma 353, 
do Curso de Técnico de Comunicação-Marketing, Relações Públi-
cas e Publicidade, coordenadas pelo professor Ricardo Coelho, imple-
mentaram a campanha “Projeto Escola Solidária”. 
Nesta campanha é escolhida, mensalmente, uma turma para doar 
alimentos e fazer recolha de roupa, para depois ser entregue a uma          
instituição. Neste momento já fizeram recolhas para a CEBESA e a 
Amorama.
De salientar que a participação é feita por toda a comunidade escolar e 
este projeto continuará em vigor ao longo de todo o ano letivo, de forma 
a poder apoiar a comunidade envolvente e tentar colmatar algumas das 
suas necessidades.

4.º TORNEIO DE VOLEIBOL DO DESPORTO ESCOLAR – 
JUNIORES

A equipa de Juniores Masculinos da Escola Profissional Gustave   
Eiffel participou no 4.º Torneio de Voleibol do Desporto Escolar- Jun-
iores, onde realizou 3 jogos, dos quais resultaram duas vitórias e 
uma derrota. 
Neste campeonato, que se realizou durante quatro encontros, a     
equipa da nossa escola obteve o 2.º lugar, na classificação final de 
Juniores Masculinos.
No final, os alunos receberam medalhas pela sua prestação e, ainda, 
um troféu para a escola. 

PARTICIPAÇÃO NA INICIATIVA PROJETO FAÇA-SE 
JUSTIÇA – FORUM ESTUDANTE

O projeto Faça-se Justiça, iniciativa desenvolvida pela Revista Forum 
Estudante foi apresentado aos alunos das turmas 322, do Curso de 
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, e 
323, do Curso Profissional de Técnico de Comunicação, Market-
ing, Relações Públicas e Publicidade.
O objetivo desta iniciativa é, para além da simulação do julgamento em 
si mesmo, proporcionar aos alunos o contacto com o desenvolvimento 
do processo criminal, nomeadamente na criação das peças proces-
suais, perceber os seus conteúdos e como decorre todo o processo de 
preparação e participação num julgamento real. 
Neste momento os alunos estão a ser acompanhados por duas ad-
vogadas da empresa “Abreu Advogados”, Marina Andrade e Ana Ta-
vares Festas, que ajudam os alunos na preparação de todos os el-
ementos necessários para o desenvolvimento desta atividade através 
de sessões semanais na escola.
A iniciativa culmina com a realização da simulação do julgamento que 
se irá realizar após a conclusão dos trabalhos desenvolvidos pelos alu-
nos.

Destaque

DIA DA LÍNGUA PORTUGUESA

No dia 10 de maio comemorou-se o Dia da Língua Portugue-
sa. A atividade foi organizada pela professora Isabel Arrobas, 
com a participação das professoras Constança Sequeira e 
Vera Brito, e das turmas 353 e 354 do Curso Profissional de 
Técnico de Comunicação – Marketing, Relações Públicas 
e Publicidade.
Nesta comemoração foram apresentadas duas peças de 
teatro, da autoria das professoras, que criaram também os 
cenários e a decoração da escola. 
A comunidade escolar foi convidada a assistir e a participar 
noutras atividades: campeonato de ortografia, concurso de   
poesia, distribuição de frases e versos de autores portugueses, 
aprender com os provérbios e atuação do grupo Cappuccino. 
O Dia da Língua Portuguesa revelou-se de grande interesse 
pedagógico e cultural. 

• Dia da Matemática
• Projeto Viver Saudável – aulas de 

educação física para docentes e 
funcionários

• Ação de Rua em Parceria com Associação 
Salvador: sensibilização para a 
problemática da deficiência motora

Vai acontecer no próximo mês

FORMAÇÃO PARA ADULTOS – INFORMÁTICA -  INTERNET 

A partir de uma necessidade manifestada pela Junta de Freguesia 
da Venteira, o Centro de Qualificação de Ativos da Amadora Cen-
tro deu início, em maio, a um Curso de Informática e Internet para 
adultos.
Esta formação conta com a frequência de alunos com idades 
compreendidas entre os 43 e os 88 anos de idade. Todos se têm           
revelado muito empenhados e interessados no desenvolvimento 
das tarefas propostas pelo formador António Beirós.
Neste momento, já são duas as turmas em funcionamento. Com o 
sucesso e a pertinência já comprovados, prevê-se a continuidade 
desta formação, com novos alunos.

UM ALUNO EXEMPLAR

Numa sociedade absorvida pela azáfama diária de tarefas e horários a 
cumprir, é cada vez mais raro encontrar quem tenha tempo para nós. 
Mas felizmente nem sempre é assim. Alexandre Silva, aluno diplomado 
pela EPGE com o Curso Profissional de Técnico de Gestão e Pro-
gramação de Sistemas Informáticos, voluntariou-se para ajudar os 
colegas que frequentam o mesmo curso.
Sempre dedicado, responsável e empenhado enquanto aluno, e hoje, 
trabalhando, a convite, na empresa onde estagiou, decidiu que queria 
dedicar parte do seu tempo livre ajudando os outros. Sabendo da im-
portância de partilhar o seu conhecimento e a sua experiência, o Alex-
andre tem estado na nossa escola todos os sábados de manhã para 
ajudar e motivar os seus colegas em vários projetos.
Com a ajuda do Alexandre alguns alunos já conseguiram terminar o seu 
curso. Obrigado Alexandre.
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