
EPGE@...
 

Em agosto e setembro, a EPGE marcou presença em diversos es-
paços públicos, numa perspetiva de divulgação dos projetos da es-
cola.
Mostrámos o trabalho desenvolvido por alunos e explicámos o fun-
cionamento de alguns equipamentos com que trabalhamos.
Agradecemos a abertura de todos os espaços que nos acolheram de 
forma extraordinária e que proporcionaram as seguintes exposições:

- EPGE@Parque de Vila Nova da Barquinha (14 de setembro)
- EPGE@Seven Torres Novas (agosto/setembro)
- EPGE@Torreshopping (agosto/setembro)
- EPGE@Restaurante Central da Golegã (agosto/setembro)

GUIA DO ALUNO

O Guia do Aluno do Ensino Profissional contém as normas relacio-
nadas com vários aspetos da vida dos alunos enquanto estudantes 
da EPGE. Os alunos devem traze-lo sempre consigo, uma vez que 
que a informação lá contida é de grande utilidade.

REGRESSO À EPGE
 

Iniciámos um novo ano letivo.
Com ele nascem novos projetos, sonhos, amizades, trabalhos,               
conhecimentos.
Desejamos a toda a comunidade escolar e aos nossos parceiros um 
excelente ano com muitos sucessos pessoais e académicos.
A EPGE estará sempre presente e disponivel para colaborar convosco!

Destaque

Este documento é enviado sob a legislação em vigor.
Se não desejar voltar a receber mensagens deste endereço de correio eletrónico responda com REMOVER.
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ENTREGA DE PRÉMIOS

No âmbito de duas exposições de desenho que organizámos no Tor-
reshopping, em parceria com o Bowling House, foram entregues os 
prémios e certificados aos vencedores dos passatempos.
Houve dois tipos de votação, uma dos participantes e outra dos visi-
tantes.

Os vencedores com a votação dos participantes:
Cláudia Mota, do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infân-
cia, com a participação na exposição “Reinterpretação da Torre Eiffel, 
o olhar dos alunos e professores da EPGE”;
Vânia Borges, do Curso Profissional de Técnico de Comunicação 
- Marketing, Relações Públicas e Publicidade, com a participação 
na exposição “Reinterpretação da Torre Eiffel, o olhar dos alunos da 
EPGE sob correntes artísticas”.

A classificação dos vencedores com a votação dos visitantes:
1.º Prémio - José Abelho, que recebeu um telemóvel;
2.º Prémio - Elisabete Ferreira que recebeu um passaporte de work-
shops na EPGE;
3.º Prémio - não foi reclamado e constava de 10 partidas de bowling.

O nosso agradecimento a todos os que participaram. Fiquem atentos 
aos próximos passatempos. 
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Entroncamento

• Realização de vários clubes para  
toda a comunidade escolar.

Vai acontecer no próximo mês

•	


