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Destaque
APANHA DA AZEITONA - EPGE ENTRONCAMENTO
Nos dias 19 e 20 de novembro, os alunos dos cursos de Restauração e de Cozinha realizaram a apanha da azeitona das oliveiras que se encontram no Campus Escolar. Posteriormente, entregaram-na no lagar da Quinta do Juncal, Pernes, onde observaram
e ficaram a saber como se faz o processo de extração do azeite.

DOÇARIA EM TODOS-OS-SANTOS

CERIMÓNIA INTERNACIONAL HERITY

Os alunos do curso de Cozinha/Pastelaria, no dia de Todos-os-Santos,
1 de novembro, confecionaram vários bolinhos, tenderam as broas e
fizeram algumas compotas.

Participámos na Cerimónia Internacional HERITY, no dia 1 de novembro, no Convento de Cristo. Neste evento, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) promoveu a certificação de 26 bens culturais
e patrimoniais da região através da entidade internacional HERITY, organização reconhecida pela UNESCO para a avaliação e certificação
da qualidade na gestão do património cultural em todo o mundo.

CELEBRAÇÕES DO HALLOWEEN

DIA MUNDIAL DA POUPANÇA
No dia 31 de outubro, no âmbito da disciplina de Economia, assinalouse o Dia Mundial da Poupança com a realização de cartazes e trabalhos de pesquisa sobre o tema e ainda de uns pequenos porta-moedas
com abóboras miniatura, associando o tema ao Halloween.
Esta atividade foi levada a cabo pelos alunos da turma de 2.º ano do
Curso Profissional de Restauração - Cozinha/Pastelaria.

No âmbito da disciplina de Inglês, celebrou-se o Halloween com a decoração várias abóboras que foram expostas e sujeitas a votação. Os
alunos do 2.º ano do Curso Profissional de Energias Renováveis
venceram o concurso.
O Clube de Leitura e Escrita também colaborou nesta celebração expondo os contos de Terror feitos pelos alunos do 1.º ano do Curso de
Restauração.

No âmbito da disciplina de Inglês, celebrou-se o Guy Fawkes Day. As
turmas do 2.º ano do Curso de Comunicação - Marketing, Relações
Públicas e Publicidade, do 3.º ano de Energias Renováveis e do
3.º ano de Mecatrónica acenderam uma fogueira e assaram alguns
marshmallows.

CET DE PROTEÇÃO CIVIL E
SOCORRO: PRAZO PARA CANDIDATURAS ALARGADO

VISITA AO CENTRO DE CIÊNCIA VIVA
A turma do 1.º ano do Curso de Energias Renováveis visitou o Centro de Ciência Viva de Constância no dia 7 de novembro, no âmbito
das disciplinas de Desenho Técnico e Higiene, Segurança e Ambiente. Os alunos ficaram a conhecer o Observatório do Sol e participaram na construção de um relógio de sol.

Vai acontecer no próximo mês
VISITA DE ESTUDO À QUINTA DA REGALEIRA E PALÁCIO
DOS MILHÕES
VISITA DE ESTUDO À TAPADA NACIONAL DE MAFRA
No dia 1 de novembro, no âmbito do módulo “Ambiente e Desenvolvimento” - disciplina de Cidadania e Mundo Atual, realizou-se uma visita
de Estudo à Tapada Nacional de Mafra com as turmas dos Cursos de
Educação e Formação do 2.º ano de Serralharia Mecânica e do 2.º
ano de Cozinha.

•
•

No âmbito da disciplina de Português, no dia 18 de outubro todas as
turmas de 3.º ano visitaram a Quinta da Regaleira e o Palácio dos
Milhões, em Sintra.
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Feira do Livro@EPGE de 2 a 6 de
dezembro
Campus de Férias Gustave Eiffel
nas férias de Natal

