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Destaque

WORKSHOP DE COSTURA

VISITA DE ESTUDO AO INEM

No dia 30 de abril, os alunos da turma 35112, do Curso de Educação
e Formação de Práticas de Ação Educativa participaram num workshop de costura.
O principal objetivo desta atividade foi apresentar aos alunos materiais
a utilizar e ensinar-lhes várias técnicas de costura que poderão aplicar
em diversos projetos na sua vida profissional e também pessoal.
Esta ação planificada no âmbito da disciplina de Acompanhamento em
Creches e Jardins de Infância, sob a supervisão da coordenadora de
curso, Joana Segurado e do professor Carlos Narciso, só foi possível
graças à colaboração de Júlia Ricardo que dinamizou o workshop.

No presente ano letivo, no âmbito do curso de Práticas de Ação Educativa, realizaram-se várias aulas teóricas e práticas para informar e
dar a conhecer o modo de agir em caso de doença súbita ou acidente.
Neste contexto, os alunos da turma 35112, juntamente com a enfermeira Sandra Lopes (responsável pelas referidas aulas), a professora Joana Segurado (coordenadora do curso) e a Suzana Rodrigues
(adjunta da direção de polo) realizaram, no dia 6 de maio uma visita
de estudo ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), ao
Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) e ao Centro de
Informação Antivenenos (CIAV).
Esta visita permitiu também conhecer os recursos humanos e materiais do INEM.

VISITA DE ESTUDO AO CENTRO DE SAÚDE

TEATRO DE FANTOCHES

Os alunos da turma 35112, do 2.º ano do curso de Práticas de Ação
Educativa, no dia 7 de maio participaram numa visita de estudo ao
Centro de Saúde de Arruda dos Vinhos.
Esta visita permitiu dar a conhecer o percurso de vigilância habitual
nas unidade de saúde aplicado a crianças saudáveis, bem como o
modo e os locais onde são recebidas as crianças em caso de doença
súbita ou acidente de menor gravidade e que não necessitam de recorrer aos serviços de urgência/emergência.
Esta atividade foi organizada pela coordenadora de curso, Joana Segurado e pela professora Sandra Lopes, que também acompanhou o
grupo ao local.

No dia 14 de maio, os finalistas do curso de Práticas de Ação Educativa, turma 35112, apresentaram e dinamizaram uma peça de teatro
de fantoches” Crianças pelo mundo” para os alunos do pré-escolar do
Agrupamento de Escolas e Jardins de Infância de Arruda dos Vinhos
Estas apresentações decorreram no Centro Escolar de Arruda e no
Centro Escolar do Casal do Telheiro.
A atividade foi planificada pela coordenadora de curso, Joana Segurado, e preparada nas aulas das disciplinas técnicas do curso, no âmbito das áreas de expressão plástica, dramática e musical, lecionadas
pelos professores Ana Ribeiro, Carlos Narciso e Amadeu Cunha.

O PERCURSO D’OS MAIAS
Os alunos das turmas de 2.º ano dos cursos de Animação Sociocultural (347), Técnico de Multimédia (349) e Técnico de Apoio
à Gestão Desportiva (350) participaram na visita de estudo “ O
percurso dos Maias”, no dia 26 de abril, atividade que foi organizada pela professora Joana Segurado.
Percorreram-se diversas zonas e bairros de Lisboa referidas no
romance Os Maias, de Eça de Queirós, realizando variados desafios, identificando espaços, relembrando momentos da ação e
personagens daquele romance Queirosiano, complementando assim aspetos estudados em sala de aula e que contribuíram para
uma melhor compreensão e um crescente interesse pelo autor e
pela sua obra.

Vai acontecer no próximo mês
•
•
•
•

CONCURSO – MURAL PARA A EB1 DE ARRUDA DOS VINHOS

DIVULGAÇÃO DA EPGE

Os alunos do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico de Multimédia (turma 349) fizeram parte de um concurso em que se pretendia
eleger o melhor desenho para pintar e requalificar um dos muros do
recreio da Escola Básica do 1º ciclo de Arruda dos Vinhos.
O júri, composto por um membro da Câmara Municipal, um membro
do Agrupamento de Escolas, o presidente da Associação de Pais e
um membro da direção de polo da Escola Profissional Gustave Eiffel
de Arruda dos Vinhos, elegeu, no dia 13 de maio, o melhor desenho
intitulado “Brincadeiras de Infância”.
O mural do recreio da referida escola será executado depois de aprovado na Câmara e da angariação de fundos feita em parceria com a
associação de pais e encarregados de educação.

À semelhança do que acontece anualmente, durantes os meses
que antecedem o fim do ano letivo, professores e alunos organizam
e dinamizam diversas sessões de divulgação da oferta formativa da
EPGE em escolas da região.
No mês de maio, as atividades de divulgação foram feitas no Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso, Escola Secundária Reynaldo dos
Santos, em Vila Franca de Xira, Agrupamento de Escolas da Abrigada, em Alenquer, Agrupamento de Escolas Visconde de Chanceleiros,
na Merceana.
Estas atividades permitem dar a conhecer a Escola Profissional Gustave Eiffel, cursos, projetos e atividades, aos jovens dos concelhos
vizinhos de Arruda dos Vinhos. Partilha-se experiência com a colaboração de docentes e estudantes da nossa escola.

Comemoração do Dia da Criança
Participação nas festas municipais de Santo
António
Visita de estudo à Quinta da Regaleira
Realização da festa de final de ano
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