
COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA PRESERVAÇÃO 
DA CAMADA DO OZONO 

Para comemorar o Dia da Preservação da Camada do Ozono pu-
blicou-se uma edição do jornal temático “Sabias Que...”, que contou 
com a colaboração da professora Isabel Domingues, da disciplina 
de Física e Química, com artigos sobre a Química do Ozono e a 
Teoria de Chapman. 
Nesta edição deu-se também visibilidade às substâncias regu-
lamentadas pelo Protocolo de Montreal e aos perigos inerentes à       
destruição da camada de ozono. Alertou-se ainda para a perspetiva 
de Lomborg sobre os problemas ambientais.

RECECÃO AOS ALUNOS 

Os novos alunos iniciaram o ano letivo no dia 5 de setembro, e 
foram recebidos pela diretora do polo e pelos coordenadores de 
curso, que lhes deram as boas vindas e também algumas orien-
tações e informações úteis. Seguiu-se uma visita guiada pelas 
instalações e realiza-ram-se várias atividades, de modo a propor-
cionar aos alunos uma boa integração no espaço escolar e um 
primeiro contacto com os serviços.
No dia 6 de setembro foram recebidos os alunos de 2ºs e 3ºs anos.

A Escola Profissional Gustave Eiffel deseja a todos, alunos, 
professores e funcionários, um ótimo ano letivo 2013/2014.

EXPOSIÇÃO

No âmbito da disciplina de Design e do módulo Redesign, os alu-
nos da turma 356, do Curso Profissional Técnico de Design 
construíram, representações técnicas de máquinas de café. 
Utilizando várias técnicas e materiais, os alunos esforçaram-se 
por renovar um produto já existente, reformulando a sua apresen-
tação.
Estes trabalhos, de grande qualidade e detalhe, encontram-se em 
exposição na entrada da escolar e foram orientados pela profes-
sora e coordenadora de curso, Susana Dores.

DIA ABERTO AO PROFESSOR- TAPADA DE MAFRA

No dia 21 de setembro, alguns professores, participaram no “Dia Aberto ao 
Professor” na Tapada Nacional de Mafra que teve como objetivo a apresen-
tação do Programa de visitas para as escolas, do presente ano letivo. 
Os professores assistiram a uma sessão de divulgação das visitas pedagógi-
cas, bem como a uma pequena demonstração das atividades lúdicas com-
plementares que podem ser desenvolvidas: batismos equestres, sessões de 
falcoaria, ateliês, tiro com arco e atividades de apicultura. 
Para finalizar, realizou-se o circuito de comboio com um técnico que deu a 
conhecer a floresta.

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO JUNIOR 
ACHIEVMENT PORTUGAL

No dia 25 de setembro, os alunos assistiram a uma apresentação do 
Projeto “A Empresa”, no auditório da escola. A sessão foi dinamizada 
por um elemento da Junior Achievment Portugal e teve como principal 
objetivo promover o gosto pelo empreendedorismo. Já estão forma-
das, até agora, sete mini-empresas que esperamos que venham a ter 
muito sucesso.

APADRINHAMENTO 

Realizou-se, pelo quarto ano consecutivo, no Auditório Brazão 
Farinha, a cerimónia de apadrinhamento dos novos alunos, pelos 
seus colegas de 2ºs e 3ºs anos. 
Orientados pelos coordenadores de curso, os alunos foram um a um 
acolhendo o respetivo afilhado, num compromisso de entreajuda. 
Consideramos que esta é uma forma interessante de auxiliar na in-
tegração dos novos alunos e de, simultaneamente,responsabilizar 
os já “veteranos” incutindo-lhes um sentimento de pertença à escola.

Destaque

PROTOCOLO ACES  - AULAS DE GINÁSTICA 

No intuito de promover a saúde, o equilíbrio e o bem-estar dos 
nossos colaboradores, bem como os do Agrupamento de Centros 
de Saúde (ACES), e na sequência de um protocolo entre esta or-
ganização e a nossa escola começaram, no dia 19 de setembro, a 
decorrer no ginásio, aulas de ginástica, ministradas pelo professor 
de Educação Física, Tiago Amaral. Este protocolo visa realizar e/
ou promover ações que ajudem a valorizar a nossa comunidade 
escolar.
Neste momento estão inscritas 32 pessoas.
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