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Destaque

DIA DO ESPANHOL
Os alunos da turma 401001, do Curso Vocacional do Ensino Básico, e da turma 385, do Curso de Técnico de Turismo, celebraram este dia,
com a realização de uma exposição de trabalhos sobre Espanha e os Países de Língua Oficial Espanhola. Simultaneamente, os alunos da turma
401001 promoveram um passatempo que divulgou alguns aspetos culturais daqueles países. O vencedor, Eduardo Costa, da turma 322,foi premiado com um CD.

SEMANA DO COMBATE À POBREZA E À EXCLUSÃO
SOCIAL

Durante a semana de 14 a 18 de outubro, os alunos de diversas turmas assistirem a palestras da AMI, UNICEF e Amnistia
Internacional, com o intuito de fomentar o espírito solidário e
consciência social nestes jovens. Esta iniciativa insere-se, entre outras, no projeto do «Ano da Integração», a decorrer em
todos os polos da EPGE.

DIA DO PROFESSOR
Comemorou-se o dia do professor oferecendo uma lembrança à comunidade de docentes, uma iniciativa levada a cabo pelas técnicas do Centro de
Recursos, num gesto de reconhecimento pelo trabalho cada vez mais exigente daqueles profissionais.

DIA MUNDIAL DO TURISMO

Com a participação dos alunos da turma 385, do 1.º ano do Curso de Técnico de Turismo, dinamizaram-se diversas atividades: exibição de
documentários relacionados com o turismo, execução de cartazes e exposição de brochuras e panfletos turísticos.

Vai acontecer no próximo mês
VISITA DE ESTUDO A MONUMENTOS EM BELÉM
No âmbito do estudo d’ Os Lusíadas e da Mensagem, os alunos de 3.º ano visitaram o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém, reconhecendo nestes espaços os conteúdos referentes às obras estudadas na disciplina de Português.
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Palestra sobre Literacia Financeira
Visita de estudo à Fil – Inovação e Empreendorismo e à Empresa Continente
Comemoração do Dia de S. Martinho
Projeto Importas-te (integrado no Ano
da Integração)
Celebração do Halloween - Pumpkin
Carving Contest

