
WORKSHOP SOBRE CURRÍCULO VITAE E CARTA DE 
APRESENTAÇÃO 

No dia 13 de março realizou-se o 1.º workshop para pais, pro-
movido pelo Centro de Recursos Ferreira Cardoso subordinado 
ao tema “Construção de Currículo Vitae e carta da apresentação”. 
Esta ação foi ministrada pela psicóloga e especialista na área de 
recrutamento humano, Lídia Abreu.
O workshop, que teve uma adesão considerável e onde pre-
dominou a boa disposição, foi uma mais-valia para os partici-
pantes e uma experiência gratificante para a organizadora. No 
final da sessão proporcionou-se um momento de convívio entre 
todos os participantes. 
No dia 17 de abril será ministrada uma ação sobre “Procura ativa 
de emprego” que será ministrada pela Dr.ª Ana Figueira. 

EXPOSIÇÃO DE CASAS EM PEDRA - ARQUITETURA 
TRADICIONAL PORTUGUESA” 

Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Design no âm-
bito das atividades do curso e da disciplina de Materiais e Tec-
nologias, lecionada pela professora Sónia Santos, construíram 
miniaturas de casas tradicionais portuguesas utilizando vários 
materiais.
Estes trabalhos, encontram-se expostos na escola e foram reali-
zados pelos alunos das turmas 325 e 326, inseridos no programa 
do módulo 2.3 - Pedra.

CORTA MATO ESCOLAR - NACIONAL

O aluno Diogo Correia, do Curso de Práticas de Ação Educa-
tiva, turma 35091, competiu no Corta-mato Nacional, realizado no 
dia 1 de março, em Coimbra. 
Este aluno, acompanhado pelo professor de Educação Física, 
Tiago Amaral, conquistou o 73.º lugar na geral e o 1.º lugar da 
sua categoria entre todos os concorrentes do distrito.
Acreditamos no seu forte potencial e agradecemos-lhe ter levado 
o bom nome da escola a esta competição. Parabéns Diogo!

CONCURSO OVOS DA PÁSCOA

De forma a comemorar a Páscoa, o Centro de Recursos promoveu 
o concurso “Ovos da Páscoa”.
Os alunos, individualmente ou em turma, construíram um ovo 
de Páscoa, com recurso à imaginação e criatividade. Deste 
desafio resultaram vários e diversificados trabalhos que po-
dem ser apreciados junto ao Centro de Recursos. 
Os vencedores do concurso serão conhecidos na primeira sema-
na de aulas do 3.º período letivo.

ELETROCLÍNICA

O projeto Eletroclínica mantem-se em funcionamento! O ma-
terial a ser diagnosticado e reparado, pode ser entregue no 
Centro de Recursos Ferreira Cardoso, na primeira segunda e 
terça-feira de cada mês. 
A “Eletroclínica” foi criada há cerca de um ano pelos alunos do 
Curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos 
Informáticos e tem como principal objetivo a reparação de equi-
pamento informático e eletrodomésticos de modo a consolidar os 
conhecimentos e competências adquiridos pelos alunos.
Importa destacar o contributo do aluno Pedro Figueiredo, aluno da 
turma 297 do Curso Profissional de Técnico de Mulimédia, que 
elaborou o logótipo deste projeto.

Destaque

FUTURÁLIA

A escola esteve presente na Futurália, maior feira de Educação 
do país com um stand grandioso e apelativo. Foi importante o 
contacto com psicólogos, professores, jovens e encarregados de 
educação.
O Curso Profissional de Técnico de Mecatrónica do polo do 
Entroncamento e o Curso Profissional de Técnico de Eletróni-
ca Automação e Comando do polo da Amadora Sede estiveram 
presentes no stand da Direção Geral dos Estabelecimentos Es-
colares de Lisboa, que fez o convite para esta participação e que 
muito honrou a EPGE. Alunos, professores e funcionários divulga-
ram o que se faz na escola conversando com jovens, professores 
e encarregados de educação.
A animação e empenho foram uma constante e o balanço da nos-
sa participação foi bastante positivo.

Vai acontecer no próximo mês

• Torneio Pais e Filhos
• Comemoração do Dia Mundial da Saúde
•	 Workshop	para pais sobre Procura Ativa de    

Emprego
• Relembrar o “Antes do 25 de abril”
• Semana Musicada e da Educação Física
• Open Day
• Conversas ao Anoitecer
• Prevenção de maus tratos a crianças – CPCJ

VISITAS DE ESTUDO

Como forma de consolidar os conhecimentos e contribuir 
para o enriquecimento curricular dos alunos realizaram-se, 
no decorrer do mês de março, algumas visitas de estudo:
 - No âmbito da disciplina de Português, os alunos visitaram o 
Convento de Mafra. Participaram os alunos das turmas do 3º ano, 
nomeadamente a 297 – Técnico de Multimédia, 298 e 299 – 
Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, 300 – Téc-
nico de Design, 302 – Técnico de Energias Renováveis, 303 
– Técnico de Animação 2D/3D e 304 - Técnico de Eletrónica 
Automação e Comando;
 - No âmbito da disciplina de Física e Química, realizou-se uma 
visita ao Museu da Ciência de Lisboa / Laboratório de Química e 
ao Pavilhão do Conhecimento, com os alunos das turmas do 1º e 
3º ano;
 - No âmbito da disciplina de Área de Integração, os alunos con-
heceram o Centro de Arte Moderna, tendo participado na visita 
os alunos das turmas do 3.º ano do Curso de Técnico de Multi-
média (T297), Técnico de Gestão de Equipamentos Informáti-
cos (T298) e Técnico de Eletrónica, Automação e Comando 
(T304). Também se realizou uma visita ao Museu da Cidade, com 
a turma 300 do Curso de Técnico de Design.
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