
EXPOLÍNGUAS
 

No dia 14 de março decorreu a “Expo Línguas EPGE: as línguas 
nas profissões” que teve como principal objetivo promover o con-
tacto com as línguas inglesa e francesa e as expressões utili-
zadas nas diferentes profissões. Foram organizados laboratórios 
demonstrativos e de exploração em torno de 7 profissões: Técnico 
de Mecatrónica, Técnico de Energias Renováveis, Técnico de Co-
municação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade, Técnico 
de Restauração, Técnico de Turismo, Técnico de Construção Civil 
(Desenhador) e Técnico de Informática. 
Agradecemos ao Bowling House por nos ter cedido um técnico 
para enquadramento do jogo de bowling e oferecido centenas de 
vales para serem usados em partidas de bowling pelos nossos 
alunos.

Destaque

Destaque

ENCERRAMENTO DO 2º PERÍODO

 
No dia 22 de março, para assinalar o encerramento do 2.º período 
letivo, decorreram torneios de futebol 5x5 e de ténis de mesa. Os alu-
nos das turmas de 3.º ano realizaram uma visita de estudo ao Conven-
to de Mafra, com paragem para almoço e convívio na praia da Ericeira.

FUTURÁLIA - PROJETA O TEU FUTURO

Estivemos representados na Futurália - Projeta o teu Futuro, no 
pavilhão da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, nos 
dias 15 e 16 de março, com o Curso Profissional de Técnico de 
Me-catrónica. Com a ajuda dos alunos Ricardo Morais, Diogo Cala-
fate, Gustavo Mateus e André Gomes, do 3.º ano do Curso Profis-
sional de Técnico de Mecatrónica (turma 318) e dos professores 
Carlos Gaio, Sérgio Henriques, Jorge Fernandes, Ana Correia e Ana 
Madureira, os visitantes ficaram a conhecer melhor esta área de 
formação e fizeram gravações em chapas, manualmente, com 
mecanismos adequados.

DIA MUNDIAL DA ÁRVORE

Para assinalar a chegada da Primavera e o Dia Mundial da Árvore, os 
alunos do 1º ano do Curso Profissional de Técnico de Mecatrónica 
(turma 374) plantaram algumas árvores no Campus Escolar.

MIMAR COM PÚBLICO INFANTIL

As alunas do 3º ano do Curso Profissional de Técnico de Apoio à 
Infância (turma 309), no âmbito da disciplina de Expressão Corporal, 
Dramática e Musical, desenvolveram um projeto artístico relaciona-
do com mímica e apresentaram-no no Agrupamento de Escolas de 
Riachos (jardim de infância e escola do ensino básico), no dia 15 de 
março. Este projeto envolveu caracterização e ensaios de cenas 
quotidianas com o intuito de mimar junto do público infantil.

COMPAL AIR

No dia 14 de março, estivemos representados no Torneio de Basquete-
bol 3 X 3 da competição do Compal Air do Quadro Competitivo da 
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Fomos Campeões 
Distritais Juniores Masculinos e conquistámos também o 3º lugar 
no Pódio Juniores Femininos. Ambas as equipas foram apuradas 
para o campeonato Regional que se realizará a 21 de maio, na Escola 
Secundária do Entroncamento.

FUTSAL

Nos dias 6 e 13 de março participámos na 2ª e 3ª etapa da competição 
de Futsal do Desporto Escolar - Quadro Competitivo da DGEstE na 
Escola Artur Gonçalves e na Escola Profissional de Desenvolvimento 
Rural de Abrantes.

HÁBITOS ALIMENTARES_ UMA EMENTA SAUDÁVEL@EPGE

No dia 5 de março, decorreu a palestra “Hábitos Alimentares_Uma 
Ementa Saudável@EPGE” que pretende sensibilizar para a ne-
cessidade de ter rotinas/hábitos alimentares que impulsionem 
um completo bem-estar físico, mental e social e ainda promover 
o contacto com alimentos e ementas saudáveis. 
A palestra foi monitorizada pela Enfermeira Sónia Bouças, do Cen-
tro de Saúde do Entroncamento, acompanhada pela Nutricionista e 
Psicóloga da mesma unidade. A degustação de uma ementa sau-
dável confecionada pelos alunos do 1º ano do Curso Profissional 
de Restauração - Cozinha/Pastelaria (turma 375) foi servida pelos 
alunos do 1º ano do Curso de Educação e Formação de Jovens de 
Serviço Mesa. 
Durante a tarde proporcionou-se um espaço de atendimento individual 
e a nutricionista esclareceu as dúvidas dos jovens que a contactaram.

VOLUNTARIADO

A 1ª ação de voluntariado decorreu a 13 de março na Associação Pro-
tetora de Animais “Os Bons Amigos”, na Golegã e integrou-se no pro-
jeto “Voluntário, Precisa-se!” que dinamizamos desde 2011. 
As tarefas realizadas assentaram sobretudo na caraterização dos 
animais, peso, comprimento, reação à coleira e descrição física, 
para posterior partilha da informação num site de adoção. Os 
alunos tomaram conhecimento de algumas histórias sobre a situação 
em que foram encontrados alguns animais ali presentes e ficaram a 
conhecer o funcionamento daquela Associação, a quem entregámos 
alguns donativos.

PALESTRA DO IPT

Nos dias 12 e 13 de março, os coordenadores dos cursos de Especia-
lização Tecnológica do Instituto Politécnico de Tomar (IPT) das áreas 
de Informática, TIC, Eletrónica, Robótica e Automação apresentaram 
uma palestra, na nossa escola, para os alunos do 3º ano dos Cursos 
Profissionais de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáti-
cos e de Mecatrónica, turmas 301 e 318 respetivamente. 
No final, os alunos colocaram diferentes dúvidas relativamente aos 
diferentes Cursos de Especialização Tecnológica, tais como as carac-
terísticas dos cursos, conteúdos programáticos, condições de acesso, 
saídas profissionais, prosseguimento para o ensino superior e horári-
os.

VISITA DE ESTUDO À CÂMARA MUNICIPAL DO 
ENTRONCAMENTO

No dia 11 de março, os alunos do 2º ano do Curso Profissional de 
Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade (tur-
ma 346) realizaram uma visita de estudo à Câmara Municipal do En-
troncamento (CME). 
Esta visita integrou-se na disciplina de Técnicas e Práticas da Comu-
nicação e Relações Públicas e pretendeu que os alunos pudessem 
aplicar os conhecimentos sobre Comunicação Autárquica e co-
nhecer o funcionamento do Setor de Comunicação, Imagem e 
Protocolo da CME. 
Os alunos foram recebidos no Salão Nobre dos Paços do Concelho 
pela Vice-Presidente do Município, Dra. Paula Costa, e orientados na 
visita pela Coordenadora da Área da Comunicação, Dra. Cristina Feio. 
A reportagem, com texto e imagem, esteve integralmente a cargo da 
turma.

ENSAIO FOTOGRÁFICO SOBRE A MULHER

No âmbito do Dia Internacional da Mulher, os alunos do 1º ano do 
Curso Profissional de Técnico de Comunicação - Marketing, 
Relações Públicas e Publicidade (turma 377) realizaram um ensaio 
fotográfico, sob o título “Ensaio Fotográfico sobre a Mulher” e que deu 
origem a uma exposição. A atividade foi desenvolvida no âmbito 
das disciplinas de Comunicação Gráfica e Audiovisual e Comuni-
cação Publicitária e Criatividade.

PALESTRA SOBRE SEGURANÇA EM CONTEXTO ESCOLAR

No âmbito da disciplina de Cidadania e Mundo Atual, decorreu, no dia 
1 de março, uma Palestra sobre “Segurança em Contexto Escolar”, 
orientada pelos agentes da PSP do Entroncamento, Carlos Heleno e 
Vítor Santos, da Escola Segura. Na apresentação audiovisual foram 
abordados os seguintes temas: classificação dos delitos mais co-
muns entre jovens, formas de prevenção, cyberbullying e institu-
ições de reabilitação de jovens. Foram apresentados alguns filmes 
sobre os vários tipos de bullying e sobre a sua prevenção. Esta pa-
lestra, que deu continuidade à que se realizou a 18 de janeiro, 
permitiu reconhecer como a segurança é importante e fundamen-
tal e como as infrações podem afetar o quotidiano escolar. 
Participaram nesta atividade os alunos de várias turmas dos Cursos de 
Educação e Formação: Serralharia Mecânica, tipo 2, Serviço Mesa, 
tipo 3, e Cozinha, tipo 2. Os alunos do 3º ano do Curso Profissional 
de Técnico de Apoio à Infância que manifestaram interesse em as-
sociar-se a esta iniciativa também estiveram presentes.

SESSÃO FOTOGRÁFICA DESPORTIVA

No dia 27 de fevereiro, decorreu uma sessão fotográfica desportiva 
que contou com a participação de diversos alunos. O registo fotográ-
fico esteve a cargo de Adamastor Monteiro.

ACADEMIA PT

Cerca de 40 alunos do 3º ano dos Cursos Profissionais de Téc-
nico de Gestão de Equipamentos Informáticos (turma 318) e de 
Té-cnico de Mecatrónica (turma 318) assistiram na sede da Coopté-
cnica Gustave Eiffel a uma apresentação do programa de estágios 
profissionais “Academia PT”, da Portugal Telecom.
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• Seminário de Orientação e Preparação dos Está-
gios - 2 de abril, no Auditório do polo 3

• Exposição de Desenhos realizados no âmbito da 
Expo Línguas - durante o mês de abril no Bowling 
House do Torreshopping.

• II Encontro do Centro de Recursos - “Do conflito 
à violência - (In) disciplina em contexto escolar: 
repercussões na aprendizagem, família e socie-
dade”- 17 de abril, no Auditório do polo 3.

Vai acontecer no próximo mês


