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Destaque
PALESTRA “SEXUALIDADE E PLANEAMENTO FAMILIAR”

Destaque

No âmbito da disciplina de Cidadania e Mundo Atual, realizou-se no
dia 30 de abril uma palestra sobre Sexualidade Juvenil e Planeamento Familiar, monitorizada pela enfermeira Sónia Bouça, do Centro de
Saúde do Entroncamento.
Foram tratados os seguintes temas: sexualidade, requisitos para uma
sexualidade saudável e feliz, órgãos sexuais femininos e masculinos
e sua higiene e métodos contracetivos para o planeamento familiar.
No final, houve um debate sobre os temas em análise e que foi bastante
participado pelos alunos, que colocaram as suas dúvidas com espontaneidade e interesse.
A atividade envolveu os alunos dos CEF - tipo 2, de Serralharia
Mecânica (1º ano, turma 35114) e Cozinha tipo 2 (1.º ano, turma
35116).

VISITA DE ESTUDO AO ARQUIVO MUNICIPAL
DO ENTRONCAMENTO
ORIENTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ESTÁGIOS
No dia 23 de abril, os alunos do 2.º ano do Curso de Educação e
Formação para Jovens (CEF- tipo 2) de Práticas Administrativas
(turma 35110) realizaram uma visita de estudo ao Arquivo Municipal
do Entroncamento.
Com esta visita, os alunos puderam enriquecer os seus conhecimentos, observar o trabalho que se desenvolve e compreender e tomar
consciência de tudo o que é feito num arquivo desta natureza.

ATIVIDADES DO CENTRO DE RECURSOS

VISITA DE ESTUDO AO CONTINENTE E RETAIL PARK
Os alunos do 2.º ano de Educação e Formação para Jovens (tipo
2) de Práticas Administrativas (turma 35110) visitaram a empresa
Continente e o espaço Retail Park, ambas de Torres Novas, no dia 7
de maio.
Esta visita de estudo permitiu aos alunos um contacto com a realidade
empresarial e com as questões de organização e gestão diárias de
uma empresa com aquelas características.

O Centro de Recursos é um local de trabalho onde os alunos podem
requisitar diversos livros e recursos audiovisuais, ter apoio na elaboração de trabalhos escolares, mas também um espaço de convívio e
de aprendizagens diversificadas. Para além das diversas atividades
lúdico-pedagógicas organizadas pelos técnicos ao longo do ano, que
pretendem contribuir para a formação integral dos alunos, organizamse diversos ateliês que procuram ir ao encontro dos interesses dos
nossos jovens.
Durante o mês de maio, foram dinamizados ateliês de construção
de figuras com feltro, cartões alusivos ao dia da mãe, decoração de
dossiês temáticos e construção de cartazes para uma campanha de
adoção de animais que irá decorrer em junho, no Campus Escolar.

PARTICIPAÇÃO NAS JORNADAS DE PREVENÇÃO DA CPCJ
No dia 8 de maio, no âmbito da disciplina de Cidadania e Mundo Atual,
e a convite da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) do
Entroncamento, os alunos dos Cursos de Educação e Formação para
Jovens de Serralharia Mecânica (turma 35114) e Cozinha (turma
35116), ambas de 1.º ano, participaram nas Jornadas de Prevenção
daquela comissão.
Foi abordada a temática da Sexualidade Responsável, com a intervenção de Vítor Cotovio, médico psiquiatra e psicoterapeuta e de Isabel Chagas, professora auxiliar da Universidade de Lisboa.

PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DA EUROPA DE TORRES NOVAS

GRUPO DE VOLUNTARIADO
Decorreu no dia 15 de maio, a 2.ª ação de voluntariado dinamizada
por um grupo de alunos inscritos no grupo de voluntariado da EPGE.
Esta ação decorreu na Universidade Sénior do Entroncamento (USE)
e teve como objetivo o tratamento e embelezamento do jardim daquela instituição. Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer as instalações, bem como o seu funcionamento. No final, houve um momento
de convívio com um lanche-surpresa e o contacto com algumas pessoas que se encontravam a desenvolver alguns trabalhos artísticos,
nomeadamente trabalhos em estanho. Agradecemos a participação
dos alunos Hugo Pereira, Inês Lopes, Jéssica Santos, Daniela Agostinho e Patrícia Pena, que demonstraram um especial interesse e
envolvimento nesta ação.

No dia 15 de maio, no auditório do polo 3, decorreu mais um Seminário de Orientação e Preparação de Estágios, para os alunos que
iniciaram este mês a sua Formação em Contexto de Trabalho.
O Seminário foi constituído por dois painéis:
1. Preparação ao nível pessoal, a cargo do Gabinete Editorial e
Relações Públicas (GERP) que abordou os seguintes temas:
comunicação interpessoal, dicas para apresentações públicas,
postura durante o estágio, relacionamento e imagem, principais
instrumentos de comunicação escrita e dinâmicas de grupos.
2. Entrega da documentação oficial (cadernos e guiões de estágio), instruções sobre o seu preenchimento e assinatura das declarações de compromisso do formando.
A entrega dos documentos foi feita pela adjunta da diretora de polo,
na presença de coordenadores de curso e orientadores educativos
de turma.
Esta iniciativa teve como objetivo preparar os alunos para o estágio e para um novo desafio, que em breve será o seu desempenho
profissional.

Foram várias as turmas, de todos os níveis de ensino, que participaram na Feira da Europa, no Palácio dos Desportos em Torres Novas,
no dia 10 de maio, no âmbito das disciplinas de Cidadania e Mundo Atual, Integração e Economia, a convite da Europe Direct de Santarém.
Este evento assinalou o Dia da Europa, alertou para as problemáticas
atuais da União Europeia e sensibilizou os jovens para a Cidadania
Europeia e a construção da identidade europeia no âmbito da vida
social, estudantil e profissional.
Durante a manhã, os alunos assistiram à Cerimónia de Abertura com
os discursos das entidades convidadas, a uma atuação do grupo do
Conservatório Regional e à entoação do Hino da Europa. Puderam
ainda visitar os stands institucionais e recolher alguma documentação
sobre temas europeus, realizar algumas atividades lúdicas e usufruir
de um coffee-break oferecido pela organização.
Na parte da tarde, os alunos visitaram outros stands, realizaram algumas atividades lúdicas e participaram no workshop “Juventude em
Ação” sobre o programa de Voluntariado Jovem Europeu.
A atividade envolveu os alunos das turmas 374, 375, 376 e 377, 35109,
35110, 346 e a turma do Curso de Aprendizagem.

REPRESENTAÇÃO NAS FESTAS DA CHAMUSCA
Entre os dias 8 e 12 de maio, estivemos representados nas Festas
da Ascensão, na Chamusca, onde se desenvolveram diversos ateliês e demonstrações sobre várias áreas profissionais.
A nossa representação neste evento só foi possível graças ao envolvimento e dedicação de professores e alunos. O nosso agradecimento para todos eles.
Estar presente nestes eventos é uma oportunidade de divulgar e
expor o trabalho que desenvolvemos e também um compromisso
com a comunidade local.

PASSEIO DE BICICLETA EPGE
No passado dia 17 de maio realizou-se o habitual passeio de bicicleta, que contou com a participação de muitos alunos e professores da nossa escola. A atividade decorreu em ambiente de boa
disposição, contribuindo para o incentivo de práticas saudáveis.
Pelas 13 horas os alunos degustaram um saudável almoço de
churrasco, no parque da Barquinha. No final do dia os alunos estavam satisfeitos com a atividade e ansiosos por um próximo passeio.

VISITA DE ESTUDO À QUINTA DO CASAL DA COELHEIRA
No dia 16 de maio, os alunos da turma 35115 (CEF tipo 3 de Serviço
de Mesa) visitaram a Quinta do Casal da Coelheira, no Tramagal.
Os alunos enriqueceram os seus conhecimentos ao ficaram a conhecer todo o processo que envolve a produção do vinho, desde a receção da uva até ao engarrafamento.

VISITA DE ESTUDO AOS ESTÚDIOS DA PLURAL PORTUGAL
E À EXPOSIÇÃO DE JOANA VASCONCELOS
Os alunos do 1.º ano do Curso Profissional de Técnico de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade (turma 377)
visitaram, no dia 16 de maio, os estúdios da Plural Portugal onde assistiram às gravações da novela “Mundo ao Contrário” e conversaram
com a equipa responsável e com alguns atores.
No mesmo dia, visitaram a exposição da conceituada artista portuguesa Joana Vasconcelos, no Palácio Nacional da Ajuda. Para além
de ficarem a conhecer o Palácio e de poderem admirar as obras da
artista plástica, os alunos puderam observar como foi organizada uma
exposição de arte num espaço simbólico como é o Palácio da Ajuda.

Vai acontecer no próximo mês
•
•
•
•
•
•
•

EXPOSIÇÃO NO BOWLING HOUSE DO TORRESHOPPING
Entre os dias 28 de maio e 2 de junho, organizámos uma exposição de
desenhos no espaço do Bowling House, no Torreshopping, em Torres
Novas.
Os desenhos expostos, da autoria de alunos e professores, foram realizados num ateliê de desenho à mão levantada, na “Expo Línguas
EPGE: as línguas nas profissões” que decorreu no Campus Escolar,
no mês de março.
A exposição está aberta ao público e os desenhos vão ter uma votação
para eleger o melhor trabalho. Quem vota e quem expõe habilita-se a
vários prémios.

Ciclos de Conferências
Inauguração do Terrace Events Gustave Eiffel
Exposição de desenhos no Bowling House
ExpoNatura EPGE
Presença nas Festas de Vila Nova da Barquinha
Participação nas Festas de S. João do Entroncamento
Apresentação Pública do Curso de Especialização Tecnológica em Proteção Civil e Socorro
com exercício/simulacro

APRESENTAÇÃO DA EPGE
No dia 23 de maio, e a convite da Escola Básica 2,3 de Fazendas de
Almeirim, apresentámos a EPGE a cerca de 90 alunos daquele estabelecimento de ensino.
A nossa escola está sempre disponível para visitar outras instituições e
é uma honra poder apresentar e partihar o nosso projeto pedagógico.
Obrigado pelo convite e pela forma simpática como fomos recebidos.
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