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EPGE do Entroncamento
Encerramento do Ano Letivo
No dia 6 de julho, foi marcado o encerramento de mais um ano letivo, com a promoção de diversas atividades no
Campus Escolar: torneios inter-turmas de futsal e ténis de mesa e um ateliê de culinária (cozinha cabo-verdiana).
Estas atividades registaram a participação de vários elementos da comunidade escolar.

Apresentação de PAP, PT e PAF
Durante o mês de julho, foi encerrada mais uma etapa para diversos alunos da nossa escola, com a apresentação
pública de Provas de Aptidão Final (PAP), Projetos Tecnológicos (PT) e Provas de Aptidão Final (PAF).
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Provas de Aptidão Final apresentadas:
• turma 35078 (2.º ano do Curso de Educação e Formação de Jovens Tipo 2 de Instalação e Reparação de
Computadores)
• turma 35111 (1.º ano do Curso de Educação e Formação de Jovens Tipo 3 de Práticas Técnico-Comerciais)
Projetos Tecnológicos apresentados:
•
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•
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Construção Civil – Topografia)
Mecatrónica)
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EPGE do Lumiar
Curso Profissional de Técnico de Higiene
e Segurança do Trabalho e Ambiente
No dia 13 de julho decorreram as apresentações das Provas de Aptidão Profissional (PAP) do Curso Profissional de
Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente. O júri contou com a presença de Gabriela Barata representante da Autoridade para as Condições de Trabalho, um elemento da Ordem dos Engenheiros Técnicos, Gandra do
Amaral, a Coordenadora do Curso, Mónica Gomes e as Formadoras da Componente Técnica/Orientadores Educativas
de Turma, Débora Mestre e Ângela Matos.
As apresentações das PAP realizaram-se com sucesso tendo em consideração a boa prestação dos formandos e os
resultados obtidos.

Atividade ao ar livre
Os alunos de duas turmas de 1.º ano do Curso Profissional de Técnico de Comunicação, Relações Públicas e
Publicidade realizaram uma atividade ao ar livre, na Lagoa de Albufeira, Sesimbra, no dia 30 de junho. Com espírito
de aventura, o grupo praticou canoagem, windsurf e Stand Up Paddle. Das atividades desenvolvidas ficaram boas
recordações de um dia pleno de aventuras.
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Atividade do Curso Profissional de Técnico de Construção Civil
Neste mês, terminou o estágio para a grande maioria dos alunos e também as respetivas visitas dos tutores. Foram
muito positivas as classificações dos estágios tendo em consideração os relatórios apresentados.
Os alunos apresentaram os Projetos de Aptidão Profissional e os Projetos Tecnológicos, compostos pelos projetos de
arquitetura, estrutura e projetos de redes técnicas, redes prediais de águas e de esgotos.
Alguns alunos optaram por adiar a apresentação dos Projetos para o mês de setembro de forma a poderem melhorar
os conteúdos e obter uma melhor classificação.
Os alunos do 1º ano, da turma 336 e 342, em OET Projeto, colocaram em prática os conhecimentos de CAD, desenhando diversas plantas de tipologias de edifícios.
Também inserido em OET projeto, fez-se pela primeira vez na escola um modelo de estrutura de edifício à escala 1/20,
representando lajes maciças vigadas, formando pórticos nas duas direções. O modelo apresenta 5 pisos ou seja 6 lajes
à escala 1/20.

Palestras sobre Alumínios, Cofragem, Defeitos em Impermeabilizações
No mês de julho realizaram-se 3 palestras. Na palestra sobre Alumínios esteve presente a empresa SAPA (maior
fabricante Mundial de alumínio) que demostrar as diferentes aplicações do alumínio. André Batista, antigo aluno da
EPGE e o engenheiro Artur Mexia foram os oradores.
Esta atividade foi dedicada essencialmente à amostragem dos diversos tipos de caixilharia aplicadas às janelas de
sacada, de peitoril e portas de vários e diversos tipos. Os oradores tiveram o cuidado de mostrar algumas das soluções
mais avançadas no ramo. Foi muito bem referenciado que uma caixilharia de alumínio deve em primeiro lugar suportar
as pressões do vento e das águas pluviais e em segundo plano ter as capacidades isolantes às intempéries provenientes das diferenças de temperatura diárias e anuais.

Na palestra sobre Cofragem, a MER, Soc de Construções Lda. fez-se representar por um antigo aluno da escola e que
desempenha atualmente as funções de Medidor Orçamentista.
Este técnico falou sobre cofragem tradicional e sobre as estruturas atuais mais arrojadas graças ao avanço das tecnologias.
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A palestra sobre Defeitos em Impermeabilizações foi apresentada por Octávio Fernandes, da empresa IRI, Lda.
com uma enorme experiência neste ramo de atividade. O orador fez uma apresentação dos defeitos usuais que as
impermeabilizações apresentam, tendo como base a experiência dos trabalhos de reparação realizados ao longo de 25
anos.
Na dissertação, realçou as principais causas de uma má impermeabilização e, posteriormente, apresentou imagens
bem explícitas dos tipos de defeitos provocados por impermeabilizações defeituosas, interpelando os alunos sobre as
causas que podem levar aos problemas por ele descritos.

1.º workshop de Construção Civil
1.º workshop de Construção Civil começou com as intervenções do Diretor Pedagógico, Pedro Rodrigues, e da Diretora
de polo Anabela Pedro. Ambos agradeceram a participação das empresas e dos técnicos ali presentes e salientaram a
importância desta ação inovadora na EPGE, manifestando o desejo de que estas se voltem a repetir no futuro.

De seguida, a empresa Pentagonal, através do engenheiro Frederico Figueiredo, fez a primeira apresentação sobre
“Fachadas em vidro nos edifícios”.
As intervenções dos alunos foram constantes e pertinentes. O tema teve uma boa aceitação e os alunos mostraram
interesse pelas situações apresentadas.

A empresa Pentagonal ofereceu “aranhas” e outros elementos complementares, fixadores dos vidros às fachadas,
várias amostras de vidro, explicando as vantagens de cada amostra e a respetiva composição e funcionalidade. Foram
referidas as fragilidades e as vantagens do vidro auto lavável.
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Em seguida, o professor da escola João Ribeiro falou sobre Comportamento Térmico em Edifícios, dando destaque
aos isolamentos térmicos e às soluções a implementar no futuro, tendo em conta as soluções de coberturas planas. Em
complemento, informou sobre o que é uma cobertura plana tradicional, plana invertida e uma cobertura jardinada,
apresentando detalhes fotográficos e de desenho. Com a apresentação de situações diversas foi explicado as opções
de aplicação de cada cobertura e as dificuldades e vantagens de cada solução.

Bruno Semedo, engenheiro da ArcelorMittal – Construções Portugal, SA. falou sobre Estruturas Metálicas e ofereceu
parte de uma chapa colaborante a usar em lajes e uma bibliografia oficial da empresa. Chamou a atenção de quando
é útil o uso de estruturas metálicas em relação às estruturas de betão, tendo em contal o fator tempo, a falta de espaço
para estaleiro e a qualidade.
Os alunos participaram com empenho e intervieram colocando questões diversas.

Em termos formativos e didáticos, o workshop permitiu que os alunos visualizassem os materiais, quer no seu aspeto,
quer na sua textura e formato.
Em cada palestra, houve projeção de fotos e imagens para melhor elucidar os temas em questão. Este workshop, transportou a EPGE para o mundo profissional da área da Construção Civil, pois as algumas das empresas ali representadas
não tinham conhecimento do que era uma escola profissional nem do tipo de aprendizagens que os alunos ali adquirem.
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EPGE de Queluz
Visita de estudo a Sintra
No dia 6 de julho realizou-se uma visita de estudo a Sintra com os alunos das turmas 35094 e 35095, do curso de
Instalação e Reparação de Computadores (CEF) acompanhados pelos professores Eduardo Passos, Rute Rodrigues
e Teresa Alexandre.
Esta visita destinou-se a sensibilizar para a participação mais ativa em atividades de caráter cultural, reconhecer o
património cultural português e incentivar para a sua divulgação e preservação, motivar para alguns conteúdos do
curso e promover a dinâmica relacional entre turmas.
Desta atividade fizeram parte uma visita guiada ao Palácio Nacional de Sintra a que se seguiu um almoço convívio no
Parque dos Castanheiros e, da parte da tarde, a visita ao Museu de História Natural de Sintra e à Quinta da Regaleira.

Apresentação das Provas de Avaliação Final
Entre os dias 7 e 12 de julho, decorreram as apresentações da Provas de Avaliação Final (PAF) das turmas finalistas
dos Cursos de Educação e Formação (jovens).
A primeira apresentação coube aos alunos do Curso de Práticas Técnico Comercias, turma 35081, no dia 7 de
julho, e contou com a participação de Célia Ribeiro, em representação da empresa Belmiro & Ribeiro Lda. Embora
inicialmente nervosos, os alunos fizeram as suas apresentações com elevado sentido de responsabilidade, tendo
demonstrado as competências desenvolvidas durante a realização da Formação Prática em Contexto de Trabalho.
Seguiu-se a apresentação dos alunos da turma 35082, do Curso de Técnicas de Ação Educativa, no dia 11 de julho.
Como júri externo, tivemos connosco Ana Isabel Ferreira, Psicóloga da Associação para o Desenvolvimento Juvenil
(APDJ), de Queluz. Os alunos demonstraram entusiasmo com o trabalho desenvolvido durante a Formação Prática em
Contexto de Trabalho, evidenciando a aquisição de competências profissionais.
A 12 de julho, decorreu a apresentação das turmas do Curso de Instalação e Reparação de Computadores,
35083/84, com a presença de André Negrão, investigador do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores
(INESC). Os alunos empenharam-se nesta prova que refletiu o trabalho realizado durante os dois anos de duração do
curso.
Constatou-se uma grande evolução nos alunos, que se evidenciou no seu desempenho no momento do estágio e no
entusiasmo de apresentação dos trabalhos perante o júri.
Todos os alunos finalistas estão de parabéns, pela dedicação e empenho ao longo dos dois anos letivos e pela postura
e espírito de iniciativa no decorrer da Formação Prática em Contexto de Trabalho.
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Formações Modulares Certificadas
O primeiro grupo de formandos de Formações Modulares Certificadas iniciou com uma ação de formação na área
das Ciências Informáticas, no dia 23 de julho.
Estas ações de formação para ativos, maiores de 18 anos, empregados e desempregados, destinam-se a aperfeiçoar
conhecimentos e competências. Também podem ser frequentadas com vista a processos de reciclagem e reconversão
profissional, proporcionando assim a aquisição de conhecimentos necessários a uma melhor integração no mercado de
trabalho.
As Formações Modulares Certificadas são financiadas ao abrigo do Quadro de Referência Estratégico Nacional
(QREN) no âmbito do Eixo 2 do POPH – Adaptabilidade e Aprendizagem ao Longo da Vida – na Tipologia 2.3.

EPGE da Venda Nova
Projeto Music 4 All no Bairro Alto
Elementos do Projeto Music 4 All deslocaram-se ao Bairro Alto, com o objetivo de obter filmagens, para editar um
vídeo que serviu de pano de fundo na atuação realizada no dia 3 de julho.
Esta fase do projeto envolveu alunos de vários cursos, e criou a oportunidade de pôr em prática os conhecimentos e as
competências adquiridas no âmbito da sua aprendizagem escolar. Em simultâneo, promoveu a relação interturmas.

A Sustentabilidade e o Meio Ambiente
No dia 6 de julho, para assinalar o final do ano letivo, realizou-se na praia de Carcavelos, uma
ação de sensibilização tendo como tema A Sustentabilidade e o Meio Ambiente.
Alunos e professores, com a colaboração da Capitania e da Câmara Municipal de Cascais, participaram num campeonato de volley, após o qual fizeram uma limpeza de praia.
O amarelo das camisolas da EPGE e a alegria de todos os que participaram, deram um novo
colorido à praia de Carcavelos.
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