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Textos em conformidade com o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa

EPGE da Amadora
Dia da Língua Portuguesa
As atividades que decorreram neste dia foram realizadas pelos alunos do Curso Profissional de Técnico de
Comunicação-Marketing Relações Públicas e Publicidade, turmas 323, 324, 294, 295 e do Curso Profissional
de Técnico de Gestão, turma 290. Neste evento, os alunos deram azo à criatividade através de jogos, de uma sessão
de Teatro “A verdade Num Adeus” e de um momento musical interpretado por Andreia Serrador e Nelson Tavares,
alunos da escola.
A organização destas ações esteve a cargo da professora Isabel Arrobas. Também houve um concurso de poesia e a
atuação do grupo Capuccino que surpreendeu toda a comunidade com o Hino da Língua Portuguesa:
“Língua literalmente linda
eis aliteração
não há tão rica como esta
Ultrapassei a minha timidez
e vou cantar em bem português
amanhã de manhã……
Vou-me levantar, de casa sair
à escada chegar, e já a sorrir
vamos apreender e vamos dar voz
de Luís de Camões a Eça de Queirós
os livros na mesa, aula a começar
Língua Portuguesa sempre vou amar.”
No final houve uma merenda, no bar da escola, com produtos multiculturais.

Feira do livro
Entre o dia 21 e 25 de maio decorreu mais uma Feira do Livro. Também comemorámos o Dia do Autor Português, a 22
de maio, o que permitiu trazer uma certa dinâmica ao átrio da escola. E porque é muito importante criar hábitos de
leitura, incentivaram-se os alunos que por ali passaram, a parar e a folhear os livro expostos.
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Dia da Europa
No dia 9 de maio, Dia da Europa, expuseram-se alguns trabalhos, elaborados pelos alunos de CEF de Práticas
Técnico-Comerciais, turma 35073, subordinados aquele tema.
Da exposição fizeram parte trabalhos sobre Jean Monnet, político francês que foi o mentor da União Europeia. Monnet,
consultor do governo francês, foi um dos principais inspiradores da famosa Declaração Schuman e participou
ativamente na criação da Comunidade Europeia . Entre 1952 e 1955, foi o primeiro Presidente do órgão executivo
daquela Comunidade.
Jean Monnet era um homem simples, de vida e hábitos igualmente simples e que honrava as suas origens humildes. A
vida dele pode ser vista como uma permanente entrega à causa de servir e de aproximar os homens, as nações e os
Estados. Os seus contactos humanos desde cedo o vocacionaram para as questões e para as problemáticas inerentes
às relações internacionais.

Exposição no Dia Nacional da Energia
Neste dia foram expostos alguns trabalhos subordinado ao tema “ Dia Nacional da Energia” elaborados pelos alunos de
CEF de Práticas Técnico-Comerciais, turma 35073, e ainda da turma 322, do Curso Profissional de Técnico de
Gestão e Programação de Sistemas informáticos.
Relembrou-se a importancia da energia na nossa vida do dia a dia e destacou-se a necessidade de a poupar. Por que
cada vez mais as energias renováveis estão na ordem do dia, foram construidos alguns cataventos.

EPGE da Arruda dos Vinhos
Concurso INOVA – Jovens Criativos
No dia 27 de abril, a escola selecionou um Júri Escolar para a eleger os projetos INOVA- Jovens Criativos 2011/2012.
O júri constitui-se da seguinte forma: professor Leal, em representação da nossa escola, Drª Liseta Oliveira, pela
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Arruda e a Drª Cláudia Jaleco pelo Departamento de Comunicação da
Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos.
Dos seis projetos a concurso, foram eleitos dois: Web TV (apoiado pelo professor Tiago Rosa) e reformulação do
folheto da CPCJ (apoiado pelas professoras Vitória Pinto e Suzana Rodrigues). Estes projetos representarão a escola
perante um Júri Regional.
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Participação no Open Day no IPA
Os alunos do 1.º ano do Curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos (turma 348)
deslocaram-se ao Instituto Superior Autónomo de Estudos Politécnicos para participarem no workshop Brincar com
Arduino, no dia 4 de maio.
Nesta atividade, os alunos efetuarem diversas montagens onde tiveram oportunidade de aplicar os conhecimentos
adquiridos na disciplina de Eletrónica Fundamental e Sistemas Digitais e Arquitetura de Computadores e também na
elaboração de um Fled Suneater e nas bases para os circuitos.

Visita de Estudo ao Museu da Marinha e à Feira do Livro
No dia 11 de maio, as turmas de 2.º ano do curso CEF de Instalação e Reparação de Computadores deslocaram-se
a Lisboa para uma Visita de Estudo ao Museu de Marinha, onde preencheram um guião de observação relativo à
temática dos Descobrimentos Portugueses, no âmbito da leitura de Os Lusíadas, de Luís de Camões. No período da
tarde alunos e professores percorreram os stands das várias editoras representadas na 82.ª edição da Feira Livro.

Visita de Estudo a Jardim de Infância
Os alunos de CEF de Práticas de Ação Educativa, turma 35112, no âmbito da disciplina de Psicologia, fizeram uma
Visita de Estudo ao Jardim de Infância de Arruda, no dia 15 de maio.
Esta visita permitiu conhecer o espaço escolar, compreender as funções de um auxiliar de ação educativa e de trocar
impressões com a coordenadora e a responsável das auxiliares.
Estão agendadas outras duas visitas com o mesmo propósito, uma ao Centro Escolar do Telheiro e outra à EB1 de
Arruda.

Visita de Estudo ao Centro de Interpretação das Linhas de Torres e ao
Forte de Alqueidão
Na sexta feira, dia 18 de maio e no âmbito das disciplinas de Português e de Francês, as turmas de 2º ano de CEF de
Instalação e Reparação de Computadores, visitaram o Município de Sobral de Monte Agraço. A visita teve início no
Centro de Interpretação das Linhas de Torres e prosseguiu pelo Forte de Alqueidão. Desta forma os alunos ficaram a
conhecer uma parte da história nacional e regional na época das invasões francesas.
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Visita Estudo ao Jardim Zoológico
No âmbito da disciplina de Psicologia, os alunos das turmas de CEF de Práticas de Ação Educativa e do Curso
Profissional de Animação Sociocultural fizeram uma visita de estudo ao Jardim Zoológico com o intuito de observarem o comportamento animal e de o registarem numa grelha de observação.
Esta atividade decorreu no dia 22 de maio e um dos pontos altos da visita decorreu à tarde com o espetáculo dos
golfinho e a participação de uma aluna a interagir com um destes animais.

Dia da Europa
Nos dias 8 e 9 de maio, os alunos do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico de
Multimédia, turma 316, celebraram o Dia da Europa através de atividades diversas
entre as quais se ficaram a conhecer alguns pratos típicos da Alemanha, Portugal,
Espanha, Itália, França e Inglaterra. O espaço onde decorreu o evento encontrava-se
decorado com símbolos alusivos a cada uma das nações e em simultâneo
visualizaram-se imagens e ouviam-se músicas tradicionais. Pode-se concluir que foi uma
atividade de grande sucesso, na qual todos tiveram oportunidade de contactar com as
diferentes culturas europeias.

EPGE do Entroncamento
Aulas assistidas
Durante o mês de maio, e no âmbito do Programa de Orientação Escolar e
Profissional desenvolvido pela psicóloga da escola, os alunos de 2.º ano do Curso
de Instalação e Reparação de Computadores – tipo 2 e do 1º ano do Curso
de Práticas Técnico-Comerciais – tipo 3 (turmas 35078 e 35111, respetivamente), assistiram e participaram em aulas do Ensino Profissional dos Cursos de
Técnico de Apoio à Infância, Mecatrónica e Construção Civil.
Com esta iniciativa, os alunos experimentaram algumas técnicas e conteúdos
abordados nos cursos, motivando-os assim para o prosseguimento de estudos
nestas áreas e nas quais os alunos já tinham manifestado interesse anteriormente.

Visita de Estudo aos Estúdios da Plural Portugal
No dia 4 de maio, os alunos do 1.º ano do Curso Profissional de Técnico de
Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade (turma 346) visitaram os estúdios da Plural Portugal, em Vialonga e assistiram às gravações da série
juvenil “Morangos com Açúcar”.
Os alunos visitaram os estúdios de gravações e conviveram de perto com a produção
de uma série e com atores de sucesso, realidade com a qual deverão contactar em
breve, dada a área em que estudam.
Com esta ação procurou-se sensibilizar os alunos para três pontos essenciais: 1) como
é fabricada/produzida uma série de sucesso e as figuras públicas que lhe estão associadas – gestão da imagem; 2) em termos de imagem/gravações, como é construído o
produto final/a imagem que consomem diariamente enquanto espetadores televisivos;
3) reconhecer que é possível ser um profissional responsável e sério, em simultâneo,
mesmo para um jovem.
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Campanha de Adoção de Cães e Gatos
A 1.ª Campanha de Adoção de Cães e Gatos decorreu no dia 4 de maio e contou com a presença de diversas entidades
relacionadas com a proteção e os cuidados de animais de companhia: ADACA (Associação de Defesa dos Animais do
Concelho de Abrantes), ASPA (Associação Scalabitana de Proteção Animal – Santarém), Associação Protetora de
Animais “Os Bons Amigos” (Golegã), Associação Protetora de Animais da Região do Ribatejo (Tomar), Canil e Gatil
Intermunicipal de Torres Novas, Hospital Veterinário de Santarém e o Grupo Cinotécnico dos Bombeiros Voluntários de
Constância que animou a tarde com uma demonstração de busca e salvamento.
Até ao final de maio, decorreu nos 3 polos do Entroncamento uma campanha de recolha de donativos de ração para
cães e gatos, alimentos em lata, cobertores, remédios e vitaminas.
Esta iniciativa pretendeu sensibilizar toda a comunidade para a problemática do abandono e maus tratos, nomeadamente a cães e gatos, e proporcionar um novo lar a alguns dos animais disponíveis para adoção.

Visita de Estudo à Feira Medieval
No dia 4 de maio, os formandos do Curso EFA de Proteção Civil (turma 37012) visitaram a Feira Medieval - " Feira
Quinhentista", em Torres Novas, que retratou as Cortes de 1525.
Entre outros objetivos, esta visita procurou: atuar tendo em conta o potencial de oportunidades laborais resultantes da
progressiva atenção dada pelas políticas locais à valorização do património rural e urbano enquanto fator de desenvolvimento e qualificação dos territórios; identificar novas áreas de oferta profissional: turismo urbano, turismo rural,
turismo de habitação, turismo cultural e turismo de aventura.
Através da representação teatral, da música, da dança, gastronomia e diversas outras artes, os formandos viajaram
pelo século XVI. No Centro Histórico, puderam ver o palco natural e privilegiado, a Praça 5 de Outubro, os Templos
situados nas imediações, bem como a malha urbana que os liga, espaços carregados de História. De um mesmo modo,
tiveram a oportunidade de visitar o vale dos leprosos, onde se encontravam figurantes bem caraterizados e que
souberam transmitir como era a vida dos leprosos naquela época. Mais tarde, assistiram à chegada de D. João III a
Torres Novas, acompanhado dos seus fidalgos e demais nobreza e os representantes dos Concelhos do Reino.

Visita de Estudo à Tapada Nacional de Mafra
Esta visita de estudo, que se realizou a 4 de maio, permitiu consolidar e enriquecer os conteúdos lecionados, bem como
facultar um clima de aprendizagem pela descoberta, através de um ambiente pedagógico mais livre e criativo,
fomentando a motivação dos alunos.
Durante a visita, os alunos fizeram um percurso de comboio, sob a orientação de um guia local, com paragem no Museu
de Carros de Tração Animal, no Museu dos Ecossistemas da Tapada e num espaço onde foi apresentada uma demonstração de falcoaria. Avistaram e contactaram de muito perto com diferentes espécies em estado selvagem: veados,
gamos, aves diversas, batráquios e javalis.
O almoço decorreu na Praia da Ericeira a que se seguiu um passeio à beira-mar. Participaram nesta visita os alunos de
2.º ano do Curso Profissional de Técnico de Construção Civil (turma 296), do Curso Profissional de Técnico de
Gestão de Equipamentos Informáticos (turma 301), do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância
(turma 309), do Curso de Instalação e Reparação de Computadores – Tipo 2 (turma 35078) e do 1º ano do
Curso de Práticas Administrativas – Tipo 2 (turma 35110).
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Viagem pelo Património do Ribatejo
Os formandos do Curso EFA de Proteção Civil (turma 37012) realizaram uma
viagem pelo património do Ribatejo, no dia 5 de maio, que os motivou para conhecer
e valorizar a cultural da região.
O percurso teve início na Casa Museu dos Patudos, em Alpiarça, classificada como
Imóvel de Interesse Público e que encerra em si o vasto e valioso legado deixado por
José Relvas, com destaque para a coleção de arte portuguesa do princípio do século
XX.
Após esta visita, o grupo almoçou em Almeirim, onde apreciou a típica e famosa
Sopa da Pedra, candidata finalista das Sete Maravilhas da Gastronomia.

EPGE@Torreshopping
No âmbito de uma parceria estabelecida com o TorreShopping, a EPGE participou na Exposição “Trajes Medievais – Feira
Medieval de Torres Novas”, entre os dias 9 e 12 de maio, no piso 1 deste centro comercial.
A escola esteve presente com uma Oficina da Terra (workshop de técnicas de construção tradicionais), exibições de
dança medieval e montras vivas e com trajes medievais gentilmente cedidos pelo Teatro Virgínia e que integraram a
Feira Quinhentista de Torres Novas 2012.
Dinamizada pelos Cursos Profissionais de Técnico de Apoio à Infância e Construção Civil, esta foi a primeira de
muitas ações EPGE@TorreShopping.

Visita à Resitejo – Centro Novas Oportunidades
No dia 11 de maio, um grupo de adultos do Centro Novas Oportunidades Gustave Eiffel do
Entroncamento, com idades compreendidas entre os 27 anos e os 62 de idade, deslocou-se
à Resitejo, entidade responsável pela gestão e tratamento dos resíduos da região do Médio
Tejo. Esta visita pretendeu estimular, nos adultos envolvidos em processos de qualificação,
o desenvolvimento de competências de cidadania, fomentando atitudes responsáveis em
prol da preservação do Meio Ambiente, bem como potenciar o processo de evidência de
competências no âmbito das áreas de Cidadania e Profissionalidade e Sociedade,
Tecnologia e Ciência.

Projeto “Voluntário, precisa-se!”
Decorreu no dia 15 de maio mais uma iniciativa de voluntariado. Desta vez tratou-se de uma intervenção na Reserva
Natural do Paúl do Boquilobo, na Golegã, onde se procedeu a trabalhos de limpeza do espaço interior e exterior do
edifício sede da reserva, colaborando na limpeza e arrumação de documentos do arquivo e limpeza de ervas com
recurso a algumas alfaias agrícolas. Os alunos tiveram oportunidade de adquirir novos conhecimentos sobre a fauna e
a flora, de reconhecer a importância das reservas e parques naturais para a preservação da Natureza e obter informações sobre a história do Paúl do Boquilobo.
Participaram nesta ação os alunos do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico de Construção Civil (turma 296),
acompanhados de duas docentes e de uma técnica do Centro de Recursos.
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Ação de Sensibilização “Cuidar para Proteger”
A ação de sensibilização “Cuidar para Proteger – preparar o sucesso a partir de casa”,
organizada pelo Núcleo Local de Inserção do Entroncamento, do qual a Escola
Profissional Gustave Eiffel faz parte, decorreu no dia 15 de maio.
Esta atividade envolveu 25 beneficiários do Rendimento Social de Inserção do
concelho do Entroncamento e procurou sensibilizar os presentes para os benefícios
associados a uma correta gestão e organização da vida doméstica e familiar, incidindo
em temas como Alimentação Saudável, Gestão de Atividades Domésticas e Saúde,
Segurança e Higiene.
A EPGE participou ativamente na preparação desta ação, apoiando logisticamente a organização, gestão e divulgação,
bem como disponibilizando materiais incluídos nas pastas dos formandos.
No final, o sentimento de satisfação era generalizado, e acreditamos ter dado o nosso contributo para os que estão a
viver momentos de infortúnio mas que, apesar de tudo, não perderam a esperança.

EPGE@Festas da Chamusca
Entre os dias 16 e 20 de maio, a EPGE esteve presente nas Festas da
Chamusca “Ascensão é na Chamusca”, com a participação das alunas do
2.º ano do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância (turma
309).
Visando a divulgação da oferta formativa da escola, as alunas participaram neste evento com pinturas faciais e venda de artigos artesanais
confecionados por elas.
Como forma de reconhecimento pelo trabalho e dedicação deste grupo de
alunas, a escola decidiu que todos os lucros revertessem a favor da
turma, para investimento em atividades a realizar futuramente.
Consideramos que esta ação foi um sucesso e a escola agradece à
Câmara Municipal da Chamusca o espaço cedido a título gratuito, bem
como a colaboração prestada.

Percurso pedestre no Paúl do Boquilobo
No dia 17 de maio, os alunos do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico de Construção Civil (turma 296)
realizaram um percurso pedestre nas áreas de proteção da Reserva Natural do Paúl do Boquilobo, sob a orientação do
arquiteto paisagista e supervisor Fernando Pereira, que alertou para a importância dos valores naturais a preservar em
áreas protegidas.
Durante o percurso, foram abordadas questões relacionadas com os cuidados a ter no contacto com elementos naturais
protegidos (flora, fauna, geomorfologia) de modo a garantir e preservar os ecossistemas existentes. Tais fatores
revelaram-se de grande importância, uma vez que a atividade de topografia exige um grande contacto com ações
exteriores e com toda a envolvente natural, pelo que esta assume uma grande responsabilidade na preservação dos
recursos naturais.

Entroncamento com Histórias
No âmbito do Dia Internacional dos Museus, 18 de maio, os alunos do 1.º ano do Curso Profissional de Técnico de
Energias Renováveis (turma 345) e do Curso Profissional de Técnico de Comunicação – Marketing, Relações
Públicas e Publicidade (turma 346) participaram em “Entroncamento com Histórias”, no Salão Paroquial do
Entroncamento.
Com a presença de jovens de outras instituições de ensino do concelho (de vários níveis de ensino), os nossos alunos
tiveram a oportunidade de assistir aos testemunhos de personalidades locais, ex-ferroviários e alunos da Universidade
Sénior que relataram histórias, episódios e algumas curiosidades da vida do Entroncamento de outros tempos. No final,
colocaram-se algumas questões aos intervenientes.
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Esta atividade, organizada pela Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Ginestal Machado, proporcionou um
enriquecendo cultural e um novo olhar sobre o património histórico da cultura oral.

Fundação Museu Nacional Ferroviário
Armando Ginestal Machado

Dia da Unidade – Escola de Tropas Pára-quedistas
A convite do Comandante da Escola de Tropas Pára-quedistas, Tenente-Coronel José Manuel Duarte da Costa, no dia
23 de maio, a EPGE esteve presente na Escola de Tropas Pára-quedistas, no âmbito das comemorações do Dia da
Unidade. A cerimónia, presidida pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, General Artur Pina Monteiro, constou de
diversas atividades, com destaque para as demonstrações terrestres e de para-quedismo.
A parceria entre a EPGE e a Escola de Tropas Pára-quedistas foi formalmente estabelecida em 2007, no âmbito de
diferentes modalidades de educação e formação de jovens e adultos.

Palestra sobre “Higiene Pessoal e Sexualidade Juvenil”
No dia 24 de maio, decorreu a palestra “Higiene Pessoal e Sexualidade Juvenil”, com a participação da enfermeira Sónia
Bouças, responsável pelo Programa de Saúde Escolar, do Entroncamento.~
A sessão iniciou com a apresentação de um filme sobre os órgãos sexuais/ aparelho reprodutor e os métodos contracetivos masculinos e femininos a que se seguiu uma intervenção sobre doenças sexualmente transmissíveis e a sua
prevenção.
Como é habitual, os alunos esclareceram as suas dúvidas de modo a aprofundarem os conhecimentos sobre o tema e
ficarem melhor preparados para os desafios que a vida sempre apresenta.
Participaram nesta atividade os alunos de 2.º ano do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância (turma
309) e do Curso de Instalação e Reparação de Computadores – Tipo 2 (turma 35078), bem como os alunos de
1º ano do Curso de Instalação e Reparação de Computadores – Tipo 2 (turma 35109) e do Curso de Práticas
Administrativas – Tipo 3 (turma 35110).

Visita de Estudo a Sintra
A visita de estudo a Sintra, no dia 31 de maio, permitiu conhecer o Palácio da Pena, fazer o percurso Queirosiano,
contactar com o Património Cultural Português e estimular o gosto para a leitura e estudo da obra “Os Maias” de Eça
de Queirós.
Participaram nesta atividade os alunos de 2.º ano dos Cursos Profissionais de Técnico de Gestão de
Equipamentos Informáticos (turma 301), Construção Civil (turma 296), Apoio à Infância (turma 309) e
Mecatrónica (turma 318).
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Tarde Aberta@EPGE e Hora Aberta@EPGE
A EPGE abre as suas portas a toda a comunidade com Tarde Aberta@EPGE e Hora Aberta@EPGE, no Campus Escolar.
A Tarde Aberta@EPGE decorre todas as quartas-feiras, entre as 15h e as 17h, e dirige-se sobretudo aos jovens que
pretendam concluir o 9.º ou o 12.º ano. Esta atividade permite um contacto pessoal com os professores coordenadores
das diversas áreas de estudo, que explicam os planos de formação de cada curso e as técnicas práticas, mostram
trabalhos realizados pelos alunos e conduzem os jovens numa visita pelas instalações da Escola Profissional Gustave
Eiffel.
A Hora Aberta@EPGE decorre todas as quartas feiras, entre as 18h30min e as 20h, e destina-se sobretudo a pais,
encarregados de educação e educandos com a presença dos professores coordenadores das diversas áreas de estudo
que falam sobre os cursos, as disciplinas, as saídas profissionais e outras questões pertinentes e esclarecem dúvidas.
Ambas as iniciativas têm uma perspetiva de orientação vocacional, que a EPGE considera de grande relevância quer no
percurso escolar quer no profissional. Desta forma pretende-se ajudar os jovens que neste momento se interrogam
sobre que profissão seguir.
Quem nos visita na Tarde Aberta@EPGE ou na Hora Aberta@EPGE tem oportunidade de esclarecer dúvidas e
conhecer, de forma mais aprofundada, as várias formações que a escola irá proporcionar no próximo ano letivo.

Vai acontecer no próximo mês...
EPGE@Festas
A escola volta a marcar presença em festividades tradicionais da sua zona. Entre os dias 7 e 10 de junho, estaremos
na Feira do Tejo – Mostra de Artesanato (XXVI edição), em Vila Nova da Barquinha.
De 20 a 24 de junho, estaremos presentes nas Festas de S. João e da Cidade do Entroncamento.

Palestra sobre Competências Parentais
O Centro de Recursos promove a palestra “Ser Pai de um (Pré)Adolescente”, no dia 22 de junho, das 19h às 22h, no
Auditório do polo III.
A iniciativa, que se dirige a pais e encarregados de educação da área do Entroncamento que tenham educandos em
idade escolar, tem como objetivo proporcionar um espaço de debate/troca de ideias em torno da problemática da
adolescência e das competências fundamentais que os educadores devem possuir para poderem lidar de forma mais
eficaz com os problemas e as dúvidas dos jovens e adolescentes. A psicóloga Liliana Dias, da Associação Vidas
Cruzadas, orientará a palestra.

EPGE do Lumiar
Atividades do Curso Profissional de Técnico de Construção Civil
Continuam os estágios dos alunos, de acordo com o planeado e paralelamente também decorrem as visitas dos Tutores
de Estágio. Até ao momento, tem sido positiva a opinião transmitida pelos orientadores de estágio aos Tutores.
No Projeto Tecnológico (PT), os alunos estão a executar a planta de alinhamentos e em complemento à cobertura tipo
plana da moradia, estão a executar uma cobertura inclinada.
Para tal, a estrutura resistente é composta de perfis metálicos enformados a frio, em que estes perfis têm, em geral,
uma espessura inferior a 4 mm. Em termos práticos, para determinadas estruturas em que se utiliza a construção
metálica, (por ser mais leve e se adaptar ao local) aplicam-se os perfis enformados a frio em vez dos perfis laminados
a quente. Os elementos de consulta dos perfis resultam da recolha de catálogos obtidos da visita de estudo à Tektónica.
Os alunos do 1.º ano, em OET projeto, receberam conteúdos referentes ao CAD, estando a desenhar plantas de
compartimentos e de pequenas redes elétricas de edificações.
Ainda e de acordo com o módulo de Carpintarias e Serralharias, os alunos 1.º ano betonaram a base do depósito de
materiais inertes, (areias e britas) estando para breve o levantamento das paredes de separação dos inertes.
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Realizou-se também uma palestra sobre impermeabilizações, dedicada essencialmente à impermeabilização de
coberturas planas e à proteção de estruturas que estão permanentemente em contacto com solos. Neste evento
contámos com a colaboração da empresa Imperalum que se deslocou à nossa escola.
A arquiteta Kátia Romão, começou a palestra entregando aos alunos e aos formadores documentação técnica e
amostras que serviram para, ao longo da explanação, melhor compreender os conteúdos expressos na tela. A palestra
permitiu o visionamento dos materiais que se aplicam nas coberturas, quer no seu aspeto, quer na sua textura e
formato e que poderão ser aplicados no PT.
Os alunos participantes (turma 310), foram acompanhados, em sala de aula, pelos formadores da Componente
Tecnológica.

Visitas de Estudo
A EPGE foi informada de que a empresa Cype, empresa de software para Engenharia, ia desenvolver um Workshop
sobre produtos informáticos relacionados com a Construção Civil. Assim, foi decidido que os alunos do 2.º ano do
Curso Profissional de Técnico de Construção Civil, turma 310, deveriam participar neste evento, apesar disso não
estar previsto no âmbito das suas atividades. A palestra decorreu na ESAI (Escola Superior de Administração
Imobiliária).
Apresentação dos diversos programas, baseou-se num edifício de 13 pisos com todas as especialidades de engenharia
introduzidas e calculadas no programa de cálculo estrutural CYPE, com a particularidade dos elementos construtivos
terem sido obtidos a partir do Gerador de Preços CYPE (base de dados de artigos construtivos integrada no CYPE). Este
gerador de preços é uma ferramenta avançada no campo das estimativas e custos (nível VI) mas não houve qualquer
problema em os alunos terem conhecimento deste programa para deste modo verem a interligação entre os módulos
de MO e as estimativas de custos. O objetivo é avaliar cada opção do projetista de qualquer especialidade de engenharia, tendo em conta a sustentabilidade económica e ecológica.
Os alunos puderam deste modo ver em projeto a dificuldade em interligar as várias redes técnicas da engenharia e ter
a percepção das dificuldades que certos engenheiros têm em calcular os materiais para que as habitações tenham um
bom conforto térmico e acústico em simultâneo.
Esta visita inseriu-se no âmbito do módulo 2.2 TC (Edifícios I) e os alunos foram acompanhados pelo professor Carlos
Gomes.
Os principais objetivos da visita foram reconhecer as dificuldades em trabalhar com diversas redes técnicas, identificar
as competências básicas para trabalhar com outros técnicos, conhecer os diversos programas de cálculo de especialidades de engenharia e motivar para as diversas aprendizagens.
Os alunos também se deslocaram à Tektónica, Feira de Construção Civil que se dedica, essencialmente, à
amostragem e divulgação de materiais e à divulgação e amostragem de aplicação de soluções de materiais e processos
construtivos para isolamentos, acabamentos, revestimentos e materiais estruturais, para pisos, paredes, vãos e coberturas. Em termos escolares e didáticos, a visita de estudo à Tektónica permitiu que os alunos vissem, no local, os
diversos materiais quer no seu aspecto, quer na sua textura e formato que se podem aplicar no Projeto do PT, recolher
materiais a aplicar no PT, quer em termos de redes técnicas e de acabamentos.

10

Atividades do Curso Profissional de Técnico de Higiene e
Segurança do Trabalho e Ambiente
No âmbito da Comemoração Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho, realizaram-se as primeiras Jornadas
de Técnicos de SHT da Escola Profissional Gustave Eiffel, no dia 27 de abril no Auditório do ISEC. Neste evento participaram os seguintes oradores: Ruben dos Santos, da empresa Jorge Lozano-Trabalhos em Altura/Formação e Serviços,
Úrsula Carrasco, do Departamento de SHT da Câmara Municipal da Amadora; José Delgado, Presidente da Secção
Regional Sul da Ordem dos Engenheiros Técnicos; Gandra do Amaral, Presidente do Colégio de Engenharia da
Segurança da Ordem dos Engenheiros Técnicos, Luís Lopes, Coordenador Executivo para a Promoção da Segurança e
Saúde no Trabalho da Autoridade para as Condições do Trabalho, Maria Vieira, da União Geral de Trabalhadores, Hugo
Deodato ex-aluno e atual formador da escola e Alexandre Gomes, Coordenador da Licenciatura da Engenharia de
Segurança do Trabalho do ISEC.
Neste dia decorreu também a apresentação de Projetos Tecnológicos e Provas de Aptidão Profissional dos
alunos do Curso Profissional de Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente do ano letivo
2010/2011.

Nos dias 26 de abril e 3 de maio e no âmbito do Curso Profissional de Técnico de Higiene e Segurança do
Trabalho e Ambiente realizou-se uma visita de estudo com os alunos do 1.º ano (turmas 337 e 343) ao Reservatório
Patriarcal, em Lisboa. Observou-se o novo troço do Aqueduto das Águas Livres e as galerias subterrâneas da cidade,
parte integrante do antigo sistema de abastecimento de água da cidade de Lisboa.

No dia 3 de maio visitou-se a Fábrica da Pepsico - Matutano, no Carregado, onde se assistiu a uma apresentação da
empresa, se ficou a conhecer a área industrial e o processo produtivo, bem como se verificaram as condições e a
organização do trabalho. Participaram nesta visita os alunos do 2.º ano (turmas 311 e 315).

Atividades do Curso de Técnico de Segurança e Higiene do Trabalho,
CAP IV
Integrado no Plano de Atividades do curso de Técnico de Segurança e Higiene do Trabalho, CAP IV, turma 30440,
realizaram-se no mês de maio duas visitas de estudo, no âmbito do módulo Gestão da Prevenção.
No dia 8 visitou-se a fábrica da Matutano, no Carregado o que permitiu dar a conhecer as dificuldades das empresas,
relativamente a stocks, localização, movimentação, embalamento e codificação, produção e documentação e visionar
a linha de produção e compreender as exigências de um processo produtivo. Os futuros Técnicos de Segurança e
Higiene do Trabalho foram sensibilizados para os perigos e riscos existentes nas diferentes atividades desenvolvidas no
processo produtivo a par do sistema de organização de emergência e normas de segurança implementadas na fábrica.
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Dia 14 de maio, decorreu a visita de estudo às instalações da empresa Petrochem, em Odivelas. Ali observou-se o
processo de produção de produtos químicos, assistiu-se aos cuidados a ter na manipulação daqueles produtos e às
medidas de proteção e segurança, assim como se ficou a conhecer o novo sistema de deteção e extinção de incêndios,
autosuficiente, no qual a empresa investiu recentemente.

Por último no dia 15 de maio, realizou-se uma formação sobre trabalhos em altura “Acesso a Estruturas e Resgate e
Acesso por Cordas de Nível I”, na empresa Jorge Lozano, em Queluz.
Esta formação teve como principais objetivos, sensibilizar os formandos para a importância do cumprimento das
normas de prevenção de segurança para trabalhos em altura, bem como a importância de um bom planeamento do
trabalho em altura e do resgate dos trabalhadores, associado à correta manutenção, conservação e utilização dos EPI’s,
de modo a eliminar este tipo de acidentes de trabalho.

EPGE de Queluz
Semana da Matemática
Na semana de 7 a 11 maio, decorreu a Semana da Matemática,
organizada pelas turmas 35082,35083,35084 e 35094 em colaboração com os professores Rute Rodrigues e José Rodrigues. No âmbito
desta iniciativa, realizou-se uma exposição com trabalhos realizados
pelos alunos, uma réplica de jogos matemáticos que os alunos
visitantes puderam experimentar. Mancala, galo, damas e xadrez
foram os jogos com mais concorridos.
As turmas do curso de Instalação e Reparação de
Computadores, em colaboração com o professor José Rodrigues,
montaram dois computadores na sala da exposição, disponibilizando jogos transversais às disciplinas de Matemática e
Informática.
Contámos também com uma sessão de origami realizada pelos alunos de Práticas de Ação Educativa (turma
35082).
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Teatro
Os alunos do 2.º ano dos cursos CEF – tipo 2 (turmas 81, 82, 83 e 84) levaram à cena a peça de teatro Auto da Barca
do Inferno, numa versão adaptada pelos alunos da turma 82 para Português atual e encenada pela professora Teresa
Alexandre, no dia 11 de maio. A professora Mónica Mendes também colaborou.
A representação decorreu no átrio do Centro de Recursos, num ambiente de sã convivência e camaradagem entre os
atores e os alunos espetadores.
Foi uma agradável experiência, para a qual se contou com o empenho incondicional dos alunos participantes e que
resultou num trabalho muito bem conseguido, com lugar ao humor, mas também à reflexão sobre os comportamentos
humanos. Os atores demonstraram à-vontade na representação e, sobretudo, muito entusiasmo com o seu trabalho.
As críticas foram positivas e constatou-se que esta atividade foi do agradou geral.

Um dia saudável
No dia 17 de maio, o Grupo Celeiro veio à escola prestar informações sobre alimentação saudável.
Os alunos assistiram à palestra de uma nutricionista onde se falou sobre dos cuidados a ter com a alimentação, dos
alimentos saudáveis e dos que devemos evitar, de hábitos e comportamentos a adquirir para levar uma vida saudável
de modo a evitar doenças futuras! Os alunos ficaram também a saber quais os tipos de nutrientes e as funções de cada
um no nosso organismo e como o estudo dos mesmos permitiu que se desenvolvesse a Roda dos Alimentos.
No final toda a comunidade educativa teve oportunidade de provar diferentes produtos oferecidos pelo Celeiro, tais
como leite de soja (com diferentes sabores), patés, sumos de fruta, tostas e até hambúrgueres de soja!

EPGE da Venda Nova
Participação no Campeonato Nacional de Basquetebol em Cadeiras de
Rodas.
No dia 27 de maio, a convite da Associação Desportiva de Alcoitão, estivemos presentes no 1.º Campeonato Nacional
de Basquetebol em Cadeiras de Rodas.
Um dos participantes, Hugo Maia jogador da equipa do Grupo Desportivo de Alcoitão, e ex-aluno da nossa escola, ficou
em 2.º lugar.
Os alunos da Venda Nova e da Amadora participaram na receção aos participantes e ao público e ainda proporcionaram
vários momentos de animação. Os alunos dos grupos de dança foram acompanhados pela professora Catarina Santos
e os alunos do Grupo Capuccino, pela professora Catarina Monteiro.
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Os alunos que “pintaram” de amarelo as bancadas do Pavilhão Desportivo dos Salesianos no Estoril receberam
inúmeras manifestações de agradecimento.

Semana da União Europeia
Comemorou-se entre 15 e 18 de maio, a Semana da União Europeia. Das várias as iniciativas levadas a cabo,
destacaram-se o Dia do Espanhol e do Inglês e a Exposição evocativa de Jean Monnet, cedida pelo Centro de
Informação Europeia Jacques Delors.
Os corredores da escola encheram-se de colorido com os trabalhos feitos pelos alunos das várias turmas. As professoras Rita Cardoso e Isabel Machado, publicaram uma edição única do “Jornal da Europa”.

Vamos Ajudar a AMIAMA
Os alunos de CEF do Curso de Práticas de Ação Educativa, turma 35091, estão a
promover até ao próximo dia 15 de junho uma campanha de recolha de produtos,
cujos destinatários são os animais abandonados e recolhidos pela AMIAMA.
A AMIAMA é uma Associação, sediada na Amadora, que acolhe cães e gatos abandonados precisando de ajuda.
Esta campanha, orientada pelas professoras Raquel Carvalho e Rute Machado e desenvolvida pelos alunos, para ser bem sucedida necessita da ajuda de professores, alunos
e funcionários, Aqui fica um apelo à participação de toda a comunidade educativa.

Torneio de Futebol
No âmbito da disciplina de Educação Física e como atividade extra curricular, estão a decorrer os torneios de futebol e
de ténis de mesa. Pretende-se que os alunos ocupem os tempos livres de forma saudável, promovendo ao mesmo
tempo a prática da atividade física. Os professores Catarina Santos e João Santos são os organizadores destes
torneios.
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Banco Alimentar
Os alunos da Amadora e da Venda Nova, participaram na recolha nacional de alimentos,
efetuada pelo Banco Alimentar. Mais uma vez alunos e professores da EPGE, uniram
esforços para ajudar os que mais precisam. Apesar desta atividade ter decorrido durante
o fim de semana, foi com alegria e com o sentimento de dever cumprido, que todos
chegaram ao fim de dois dias de muito trabalho. Obrigada a todos

Participação no Festival BGreen
Os projetos dos alunos do 2.º ano Curso Profissional de Técnico de Multimédia, foram mais uma vez selecionados
para estar presentes no Festival BGreen. Neste concurso, onde participam escolas de todo o país, a EPGE da Venda
Nova chegou à final com dois projetos. No dia 1 de junho, o grupo de alunos acompanhados pelos professores Samuel
Sousa e Ana Filipa Teixeira, estiveram em Santo Tirso onde mais uma vez mostraram a qualidade dos trabalhos que se
executam na escola.

Vai acontecer em breve...
Music4all
O Music4all celebra o gosto pela música e pela dança e visa integrar os alunos na comunidade escolar de uma forma lúdica, incrementar princípios e valores determinantes para a
sua formação enquanto indivíduos e incentivá-los para a importância da vertente
académica. Este projecto pretende envolver os alunos dos diversos cursos do polo, de
forma a que apliquem os conhecimentos adquiridos na elaboração e execução de
espetáculos.
Tencionamos apresentar, em breve, uma pequena performance exemplificativa do nosso
projeto. As audições já foram realizadas, as músicas escolhidas e os ensaios irão começar
em breve.
Os professores Catarina Santos, Cláudia Santos, João Santos e Rita Cardoso são os principais incentivadores do Music4all.
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