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Destaque

PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO
SABER PORQUÊ

PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO
NACIONAL DE JOGOS DE MATEMÁTICA

Os alunos do 3.º ano do Curso Profissional de
Técnico de Construção Civil, turma 310, continuam a participar no concurso Saber Porquê
do programa O Mundo na Escola. Este mês,
os alunos, juntamente com o professor Rui
Januário, responderam à pergunta Porque é
que os vaivéns espaciais não andam a gasolina?
Este vídeo, que ainda está em fase de apuramento, pode ser visualizado em: http://www.
youtube.com/watch?v=0Zo_DsVB3bI
Parabéns pela participação e pelo projeto apresentado!

A nossa escola participou pelo quarto ano consecutivo no 9.º Campeonato Nacional de Jogos
de Matemática que se realizou em Évora, no dia
1 de março.
A competição é composta por duas fases: a fase
de apuramento, em que é selecionado um aluno
de cada grupo de doze, e a fase final.
Os alunos da nossa escola ficaram classificados em 2º, 4º e 9º lugar das respetivas fases de apuramento. À esquerda da fotografia
encontra-se o professor Rui Januário seguido
dos três alunos que participaram no campeonato: Denis Strungari, José Davide Diogo Ferreira.

SEMANA DA PROTEÇÃO CIVIL NO STRADA OUTLET

VISITA DE ESTUDO AO CONVENTO DE
MAFRA

FINAL DO 2º PERÍODO

Na semana de 4 a 10 de março, os alunos do
Curso Profissional de Técnico de Proteção
Civil estiveram presentes na exposição organizada pelo SMPC de Odivelas, no Strada Outlet.
Os alunos de 2.º e 3.º ano participaram em
atividades de sensibilização com crianças
e idosos e deram a conhecer aspetos específicos e importantes da área da proteção
civil. Uma das atividades mais apreciada foi o
jogo do dado, em que os participantes respondiam a questões sobre o tema.

No âmbito do estudo da obra Memorial do Convento, do escritor José Saramago, efetuou-se
uma visita de estudo ao Convento de Mafra, no
dia 16 de março.
Esta visita organizada pelos professores da disciplina de Português, envolveu os alunos das
turmas 308 do Curso Profissional de Apoio à
Infância, 310 do Curso Profissional de Construção Civil, 312 do Curso Profissional de
Proteção Civil e 315 do Curso Profissional
de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente. Os alunos foram acompanhados pelos
professores Ana Ladeira, Carla Garcia e Luís
Pereira.

Para assinalar de forma diferente o final do 2.º
período letivo recebemos na escola o grupo de
dança KingSize. O grupo KingSize animou
este dia com as suas danças e mobilizou
toda a comunidade escolar a participar de
forma ativa.
Esta atividade decorreu no espaço exterior da
escola onde não faltou animação. Pode visitar a sua página no facebook: http://www.facebook.com/KingSizeTM
A turma 366, do Curso Profissional de Técnico de Comunicação, Marketing, Relações
Públicas e Publicidade, organizou este evento.

COMEMORAÇÃO DO DIA DA ANIMAÇÃO

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA
ÁRVORE E DO DIA MUNDIAL DA ÁGUA

VISITA DOS ALUNOS DA ESCOLA MFR
LA PALMA
Este mês recebemos um grupo de alunos que
frequenta o curso equivalente ao de Técnico
de Apoio à Infância - CAP Petit Enfance - da
escola MFR La Palma, situada em Arbresle,
Lyon. Realizaram-se várias atividades preparadas e desenvolvidas pelos alunos do Curso
Profissional de Técnico de Apoio à Infância,
nos dias 21 e 22 de março. Cada turma preparou uma intervenção, nomeadamente através
de exposições de Expressão Plástica e TPIE,
jogos de Expressão Corporal e Dramática e
almoços de convívio e troca de informação.
Esta ação revelou-se muito enriquecedora uma
vez que proporcionou uma grande partilha entre os alunos.

DIA MUNDIAL DA PROTEÇÃO CIVIL

Para comemorar o Dia Mundial da Proteção
Civil, realizou-se um seminário sobre o Voluntariado em Proteção Civil com a participação dos Serviços Municipais de Proteção
Civil de Lisboa e a AMI. Também houve dois
workshops, um de Suporte Básico de Vida
dinamizado pela enfermeira Diana Silva e
por um elemento da Cruz Vermelha Portuguesa, da delegação da Amadora, e outro
sobre os procedimentos a fazer para evacuação de um edifício.
Esta comemoração foi organizada pelo Curso
Profissional de Técnico de Proteção Civil.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
No âmbito do projeto de OET, a turma 363 do
Curso Profissional de Animador Sociocultural distribuiu flores a todas as alunas e funcionárias da escola, no dia 8 de março para
comemorar o Dia Internacional da Mulher.
Os alunos distribuíram flores, com mensagens alusivas ao dia, pelas professoras e
alunas da escola.

NOVA PÁGINA DO FACEBOOK
Desenvolvemos uma nova página no facebook com o objetivo de
divulgar as atividades diversas, tais como visitas de estudo,
eventos e também partilhar vídeos e fotografias da escola.
Esperamos que todos utilizem este meio da melhor forma e que
tirem partido da informação divulgada. Pode colocar o seu like aqui:
http://www.facebook.com/pages/Escola-Profissional-GustaveEiffel-do-Lumiar/487846144596507#!/pages/Escola-ProfissionalGustave-Eiffel-do-Lumiar/487846144596507

No dia 7 de março, reuniram-se no polo da Arruda dos Vinhos, as turmas do Curso Profissional de Animador Sociocultural para celebrar
o Dia da Animação Sociocultural. Este encontro
teve o objetivo de difundir a Animação Sociocultural, e motivar os alunos para o curso,
bem como para as práticas desenvolvidas
nesta área e divulgar a ação do Animador e
os seus saberes.
Foi um dia repleto de atividades, palestras e
animação que motivaram os nossos alunos a
fazer mais e melhor nesta área de intervenção
sociocultural.

No âmbito do Programa Eco-Escolas e das
comemorações do Dia Mundial da Árvore e
do Dia Mundial da Água, dias 21 e 22 respetivamente, os alunos da turma 370 do Curso
Profissional de Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho e Ambiente elaboraram
um cartaz alusivo aos temas.
Para além do cartaz, também foi possível visualizar vários filmes com mensagens de sensibilização para a preservação do meio ambiente e poupança de recursos hídricos.

VISITA DE ESTUDO AO MUSEU
NACIONAL DO TEATRO

VISITA DE ESTUDO À XVI SEMANA DA
FÍSICA NO IST

No âmbito da disciplina de Área de Estudo da
Comunidade do Curso Profissional de Animador Sociocultural, os alunos da turma 335,
do 2º ano, realizaram uma visita guiada ao Museu Nacional do Teatro, situado no Lumiar. Os
alunos puderam realizar uma observação
crítica do trabalho desenvolvido pelo Museu e identificar os métodos de intervenção
lúdico-pedagógicos usados no Museu com
diversos públicos-alvo. Esta visita contribuiu,
ainda, para motivar os alunos no desenvolvimento de competências, a traba-lhar no âmbito
da Animação Museológica.

No final do mês de fevereiro, os alunos do Curso Profissional de Técnico de Construção
Civil, da turma 310, acompanhados pela professora Ana Nunes, participaram na XVI Semana da Física promovida pelo Instituto Superior
Técnico (IST).
Esta ação promoveu a educação científica,
designadamente através da realização de
experiências em laboratório e minicursos,
complementando o programa de Ciências
das escolas.

PRESENÇA NA FUTURÁLIA
A escola esteve presente na Feira de Educação, Formação e
Orientação Formativa - Futurália, na FIL, em Lisboa.
O nosso polo esteve representado com alunos, professores e funcionários durante o decurso de toda a feira. Os alunos animaram
e cativaram os visitantes, os professores ajudaram na divulgação
dos cursos e esclareceram dúvidas e os funcionários colaboraram
para que tudo decorresse dentro dos parâmetros estabelecidos.
Os alunos realizaram um flashmob que pode ser visualizado em:
http://www.facebook.com/?ref=logo#!/photo php?v=49199404751
5050

HORTA PEDAGÓGICA | PROGRAMA ECO-ESCOLAS
A nossa horta já tem uma pequena casa de arrumação! A casinha foi construída pelo Diogo Paz, ex-aluno do Curso Profissional de Técnico de Energias Renováveis e, atual estagiário
do nosso polo.
Os alunos do Curso Profissional de Animador Sociocultural
têm mostrado que sabem cuidar bem das favas, alfaces, curgetes e morangos cultivados na horta.

Vai acontecer no próximo mês
•

Comemoração do Dia Mundial do Livro e dos
Direitos de Autor

Escola Profissional Gustave Eiffel - Polo do Lumiar
Alameda das Linhas de Torres, 179, 1750-142 Lisboa
Telefone: 210 100 328 | Fax: 210 936 406 | E-mail: secretaria.lum@gustaveeiffel.pt
www.gustaveeiffel.pt |
Este documento é enviado sob a legislação em vigor.
Se não desejar voltar a receber mensagens deste endereço de correio eletrónico responda com REMOVER.

