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Escola Premiada com Bolsas Sociais EPIS
A nossa escola foi premiada com duas bolsas de estudo de 400€, durante três anos, no âmbito do Programa “Bolsas 
Sociais EPIS – 2012”, CATEGORIA 1 - Boas práticas organizativas de inclusão social em escolas com Ensino Secundário 
ou com Cursos Profissionais de nível de qualificação equivalente, com o apoio da Caixa Geral de Depósitos. 

Esta candidatura distinguiu-se pela qualidade pedagógica e elevada empregabilidade da sua oferta formativa e pelo 
rigor dos métodos de apoio aos jovens mais carenciados, com resultados distintivos em termos de integração no 
mercado de trabalho dos alunos no final dos cursos profissionais ministrados.

u

As turmas do Curso de Técnico de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e 
Publicidade do 1º ano da Amadora, acompanhados pelas professoras Catarina 
Monteiro, Isabel Arrobas, Celeste Barata e a técnica do Centro de Recursos, 
participaram no Projeto Media Lab, "Faz o teu jornal!" do jornal Diário de 
Notícias (DN).

Alunos e professoras visitaram o Media Lab e a galeria do DN o que proporcionou 
conhecer o histórico edifício onde nasceu há 145 anos este matutino da capital e 
de seguida visualizou-se, no auditório, um curto filme sobre a história deste 
jornal.

Dia do Diploma
No dia 28 de Setembro, comemorámos o Dia do Diploma. A diretora de polo, Paula Rodrigues, distribuiu alguns 
diplomas aos alunos de forma a assinalar mais uma etapa vencida das suas vidas de estudantes. 

Por fim, nas instalações do Media Lab, os alunos elaboraram a primeira página do seu jornal com acesso a todo o 
material necessário e com o apoio de monitores especializados.
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Adesão à DECO
No âmbito da adesão à DECO Jovem, a nossa escola irá receber, mensalmente, a publica-
ção da Revista Deco, que constituí uma fonte de informação em matéria de educação do 
consumidor, disponível para todos.

Aproveitamos para informar que a DECO Jovem tem um novo espaço online  
http://decojovem.pt para os mais jovens.

Dia do Professor
Comemorámos o Dia do Professor no dia 5 de outubro elaborando pequenas 
lembranças para oferecer à comunidade docente e foi também executado um postal 
com uma frase alusiva ao professor, ao seu trabalho e à sua importância na nossa 
sociedade. Nesta ação participaram também as técnicas do Centro de Recursos. 

Comemoração da Implementação da República
A atividade foi promovida pelo Centro de Recursos para dar a conhecer a toda a comunidade educativa alguns dos 
acontecimentos mais significativos da nossa História. 

Das ações desenvolvidas destacam-se:

• Projeção do documentário “Um momento… RES PUBLICA”;
• Questionário sobre o tema a decorrer no Centro de Recursos.

A Deco vai lançar, mensalmente, alguns desafios. O próximo será no âmbito da Semana Europeia da Prevenção de 
Resíduos e para o qual contamos com a participação de toda a comunidade escolar.

EPGE da Arruda dos Vinhos

Visualização do filme Linhas de Wellington
No dia 19, os alunos das turmas dos Cursos Profissionais de Técnico de Multimédia (373, 349 e 316) e de 
Animação Sociocultural (371 e 347) foram convidados pela Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos a estarem 
presentes na estreia, no auditório municipal, do filme Linhas de Wellington. Este filme retrata as famosas Linhas de 
Torres das quais Arruda dos Vinhos fazia parte.

Antes do início da visualização da película, os historiadores da Câmara fizeram a contextualização deste facto histórico 
de modo a proporcionar uma melhor compreensão deste acontecimento.
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Cursos de Aprendizagem
Estão abertas as inscrições para os Cursos de Aprendizagem de Técnico/a de: Instalações Elétricas; 
Mecatrónica; Cozinha/Pastelaria e Mesa/Bar.

Estes cursos, promovidos pela Cooptécnica Gustave Eiffel, têm a duração de 3 anos e são dirigidos a todos os jovens 
com idade inferior a 25 anos e detentores do 3.º Ciclo do Ensino Básico (9º ano ou equivalente) ou que não tenham 
concluído o Ensino Secundário (12º ano).

Os cursos, após conclusão, dão equivalência ao 12º ano de escolaridade.

A frequência é gratuita e os formandos podem receber os seguintes apoios: bolsa de profissionalização, bolsa para 
material de estudo, subsídio de alimentação, despesas de transporte ou subsídio de transporte e subsídio de acolhi-
mento.

Para mais informações e inscrições: 912282402  ou gerp.ent@gustaveeiffel.pt.

EPGE do Entroncamento

Comemoração do Dia da Implantação da República

No dia 4, no âmbito da disciplina de Integração, módulo 3.1. “A Construção da 
Democracia”, realizou-se com os alunos das turmas do 3.º ano, uma comemoração 
simbólica da Implantação da República, contextualizando esta data da nossa 
história nos conteúdos do módulo. A data foi ainda assinalada com a entrega de 
uma bandeira portuguesa, em miniatura, onde constava (no verso) toda a simbolo-
gia associada. 

A professora da disciplina destacou a Fundação da Nacionalidade, a Batalha de 
Ourique, as conquistas de D. Afonso Henriques aos Mouros representadas pelos 7 
castelos, a época dos Descobrimentos representada pela Esfera Armilar, a cor verde 
como símbolo do ideário positivista e republicano, a cor vermelha como símbolo das 
revoluções liberais e democráticas.

Adoção de oliveiras
Todas as turmas se reuniram no Campus Escolar, no dia 10, juntamente com os professores, para dar início a uma das 
atividades centrais deste ano letivo: a adoção de oliveiras.

Este projeto visa, por um lado, a prossecução de um dos objetivos estratégicos para este ano – a centralização e 
desenvolvimento de atividades tendo como ponto central a escola e os seus espaços – e, por outro lado, o estreita-
mento de laços entre toda a comunidade escolar.

Para o efeito, a cada turma foi atribuída uma oliveira do Campus Escolar. Juntamente com os Orientadores Educativos 
de Turma, e mediante assinatura de Termo de Responsabilidade, os alunos e respetivos Orientadores Educativos 
assumiram a guarda e a responsabilidade sobre as árvores, no que concerne à sua manutenção, preservação e dinami- 
zação dos espaços envolventes. Durante o ano letivo, decorrerão alguns workshops alusivos à temática (apanha da 
azeitona, fabrico do azeite, entre outros).

Neste dia, foram também oferecidos aos alunos os polos (camisolas) oficiais da EPGE para este ano. 
E assim se pintou de azul o verde do Campus!
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Visita de estudo ao Parque Eco-Sensorial
No âmbito da disciplina de Expressão Corporal, Dramática e Musical, decorreu no dia 12 uma visita de estudo ao Parque 
Eco-Sensorial da Pia do Urso (S. Mamede - Batalha), com os alunos do 3.º ano do Curso Profissional de Técnico/a 
de Apoio à Infância (turma 309). 

Este é um parque que está adaptado a invisuais e apela aos diversos sentidos e às diversas expressões artísticas. O 
percurso apela aos sentidos através dos sons, cheiros e formas e está inserido num cenário natural e com infraestrutu-
ras tradicionais (aldeia). É constituído por 6 estações sensoriais: estação do planetário, estação do ciclo de água, 
estação jurássica, estação abstrata, estação lúdica e estação musical. Para além do percurso, os alunos ficaram a 
conhecer a origem do nome “Pia do Urso”, pois reza a lenda que um urso aproveitava para se refrescar numa pia de 
água fria, esculpida na pedra. 

A visita procurou ir ao encontro dos objetivos específicos do programa: permitir o contacto com um projeto educativo 
especialmente dirigido para invisuais com recurso a diversas expressões artísticas, proporcionar uma atividade de 
enriquecimento pessoal e social, contribuir para a definição das áreas/temas a desenvolver na Prova de Aptidão 
Profissional e proporcionar a visita e interação com as diversas figuras criadas no percurso, com o respetivo levanta-
mento fotográfico do mesmo.

Comemorações do Dia Mundial da Alimentação
No âmbito do Dia Mundial da Alimentação que se assinalou no dia 16, decorre-
ram diversas atividades relacionadas com a temática, promovidas pelo Clube de 
Higiene e Segurança no Trabalho (HST) dos Cursos de Educação e Formação 
de Jovens (CEF). Procurou-se não só celebrar este dia, mas também salientar 
a importância dos hábitos alimentares como forma de prevenir doenças, garan-
tido a saúde de toda a população. 

O Clube de HST fez um questionário a todos os alunos, de forma a melhor 
conhecer os seus hábitos alimentares. Realizaram-se também várias sessões de 
informação e sensibilização sobre o tema “Hábitos Alimentares”, a que assisti-
ram os alunos das turmas de 1.º ano dos CEF e as alunas do 3.º ano do Curso 
Profissional de Técnico/a de Apoio à Infância (turma 309). Esta atividade 
teve como principal objetivo sensibilizar para a necessidade de criação de 
rotinas/hábitos alimentares que promovam um completo bem-estar não só 
físico, mas também mental e social.

Ateliê de Pintura Facial
Decorreu no dia 17 de outubro o 1.º Ateliê de Pintura Facial do presente ano letivo, dinamizado pelo Centro de Recursos 
e aberto a toda a comunidade escolar. O ateliê iniciou-se com a apresentação dos diversos materiais que constituem 
um estojo de pintura facial e os respetivos cuidados a ter no manuseamento desses materiais, seguindo-se uma 
primeira experiência livre de pintura e de uma recriação do catálogo exposto na sala. 

O ateliê contou com a participação de alunos de diversas turmas, na sua maioria de CEF. 

Pretende-se dar continuidade a esta iniciativa ao longo do ano letivo, no sentido de promover não só a aquisição da 
técnica, mas também de proporcionar o convívio e a ocupação dos tempos não-letivos de forma lúdica e educativa.

Decorreu online, na página de facebook da escola, a exposição “Imagens que Chocam”, promovida pelos alunos do 2.º 
ano do Curso Profissional de Técnico/a de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade 
(turma 346). Para esta exposição foram recolhidas imagens chocantes relacionadas com problemas alimentares: 
subnutrição, anorexia, bulimia, obesidade, entre outros. No âmbito da Disciplina de Integração, foram distribuídas 
maçãs verdadeiras e outras em papel com sugestões sobre uma alimentação saudável.
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EPGE do Lumiar

Projeto Eco-Escolas – Horta Biológica 
O Programa Internacional Eco-Escolas pretende encorajar as ações que reconhecem o 
trabalho de qualidade desenvolvido pelas escolas, na vertente da Educação 
Ambiental/EDS. Assim, a nossa escola continuará, no presente ano letivo, a desenvolver 
a Horta Biológica, em atividades extracurriculares.

Os alunos do 2.º ano do Curso Profissional de Animador Sociocultural já iniciaram 
a limpeza da terra e a sementeira de couves, alfaces, cebolo e até flores (cravos) com 
vista à comemoração do próximo 25 de Abril. Este projeto continuará a funcionar sob o 
ideal de uma prática sustentável e amiga do ambiente.

Receção calorosa aos novos alunos/Apadrinhamento
Ainda no mês de outubro, realizou-se a cerimónia de Apadrinhamento aos alunos do 1.º ano do Curso Profissional 
de Animador Sociocultural. Este acolhimento personalizado foi realizado pela turma do 2.º ano do mesmo curso. 

Segundo a Coordenadora, é um momento de conhecimento, partilha e interação muito positivo entre os intervenientes. 
Nesta ação, em que os alunos do 2.º ano testemunham experiências pessoais enquanto alunos da EPGE, também se 
realizaram jogos, dinâmicas de grupo e trocas de livros, atividades que promovem a amizade e o apoio mútuo. 

Visita de estudo à Fundação Calouste Gulbenkian
No dia 11 de outubro, as turmas de segundo ano do Curso Profissional de Técnico de Construção Civil (342 e 
336) realizaram uma visita de estudo, no âmbito da disciplina de matemática, à Fundação Calouste Gulbenkian – 
Centro de Arte Moderna.

As turmas, acompanhadas por dois professores e pela monitora da exposição, “Descobrir a matemática na arte” deba-
teram e discutiram a relação de algumas das obras de arte presentes com a matemática.

Visita de Estudo a Alfama
Os alunos do Curso Profissional de Animador Sociocultural, turma 335, saiu à rua para visitar o bairro de Alfama, 
no dia 24 de outubro. O objetivo desta visita, integrada na disciplina de Sociologia, foi dar a conhecer aos alunos este 
bairro lisboeta, com características e um estilo de vida muito próprio. 

Acompanhados pelas professoras Patrícia Raimundo e Paula Borges, os alunos viajaram de metro até ao Rossio, de 
seguida subiram pela Rua da Madalena e chegaram ao Museu do Teatro Romano, na Rua da Saudade. Aqui tiveram 
oportunidade de se ligar ao passado e de reconhecer parte das origens da cultura portuguesa. Continuando a subir 
chegaram ao Miradouro de Santa Luzia, onde observaram a cidade e o rio Tejo. 

Os alunos tiveram oportunidade de ficar a conhecer melhor esta zona de Lisboa e de viver momentos inesquecíveis. 
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Visita ao 10.º Festival Internacional de Cinema de Lisboa - DocLisboa

Os alunos finalistas das turmas do Curso Profissional de Técnico de Comunicação, Marketing, Relações 
Públicas e Publicidade, visitaram no dia 24, o 10.º Festival Internacional de Cinema de Lisboa, DocLisboa, para 
assistir à exibição do documentário The Burning Bright – Scenes From The class Struggle in Madrid, de Sylvain 
George. Após o visionamento do filme, conversaram com o realizador e participaram numa oficina e num debate 
artístico sobre o filme. 

Take a Smile, a Hug or a Kiss
No dia 25, foram afixados na escola cartazes com frases sobre relações interpessoais  -  Take a Smile, a Hug or a 
Kiss.

Esta iniciativa partiu dos alunos do Curso Profissional de Animador Sociocultural e da professora Ana Prata. Os 
cartazes foram colocados nos corredores e no Centro de Recursos. À medida que foram retirando as tiras que consti-
tuíam cada cartaz também foram distribuídos “Sorrisos, Abraços e Beijos”.

EPGE de Queluz

Visita de estudo à Kidzania 
No âmbito do Plano de Atividades do 1.º ano do Curso Profissional de Animador Sociocultural, a turma 378 foi 
visitar a Kidzania com o objetivo de mostrar aos alunos algumas especificidades do trabalho de Animação mostrando 
diferentes métodos de intervenção lúdico-pedagógicos e ver no terreno como se desenvolve o curso no Mundo das 
Profissões.

Os alunos mostraram-se entusiasmados e interessados e colocaram questões pertinentes sobre o assunto. Puderam 
observar-se alguns olhares mesclados da criança que já se foi e do adulto cuidador que irão ser em breve. Impossível 
não relembrar, impossível não sonhar!

Nesta visita contámos com a habitual simpatia e disponibilidade da Joana, responsável na Kidzania e que proporcionou 
a visita guiada.



A Cidade Verde e a Cidade Azul no Teatro Recreios da Amadora

No dia 26, e no âmbito do Curso Profissional de Animador Sociocultural, a 
turma 378 foi assistir ao espetáculo de dança “A Cidade Verde e a Cidade Azul”, 
no Teatro Recreios da Amadora. 

O objetivo desta ação foi reconhecer a Expressão Corporal e Dramática, como 
uma ferramenta essencial para o exercício de cidadania no mundo contemporâneo 
e contribuir para a promoção do conhecimento cultural e científico dos alunos. 

As Bruxas estão a chegar a Queluz!

E com o mês de outubro não chega só o outono, chegam também as bruxas…

Apesar de ser um evento tradicional e cultural que ocorre sobretudo nos países 
anglo-saxônicos, hoje em dia o Halloween já é muito celebrado no nosso país, princi-
palmente entre os mais jovens! 

Assim, é neste espírito que a turma de 1º ano do Curso Profissional de Técnico de 
Apoio à Infância (turma 379) está a preparar um conjunto de atividades para dia 
no 31 de outubro poder festejar o Halloween com toda a comunidade educativa.
 
Aprontam-se muitas surpresas, disfarces arrepiantes e uma decoração “monstruosa”. 
Até lá, apresentam-se saudações fantasmagóricas! 

EPGE da Venda Nova

Ciclos de música
Comemorou-se a 1 de outubro o Dia Mundial da Música. A nossa escola consciente 
da importância desta atividade artística para o saudável crescimento dos jovens e o 
despertar de sentimentos positivos, decidiu assinalar a data promovendo Ciclos de 
música que decorreram no Centro de Recursos. 

Do programa destes Ciclos fizeram parte as manhãs de música clássica, jazz e R&B 
e as tardes de Rock, música Celta e dos anos 80.

De 1 a 4 de outubro, professores, funcionários e alunos, puderam desfrutar de 
momentos musicais animados e, de certa forma, (re)lembrar melodias de tempos, 
por vezes, já um pouco esquecidos.

Dia do Idoso

Os idosos são, frequentemente, homens, mulheres de garra e com grande 
determinação. São pessoas com muitos acontecimentos vividos que importa 
destacar e partilhar. 

Desta forma, e imbuídos nesta consciência social, o Centro de Recursos 
Ferreira de Cardoso em colaboração com a Direção do Polo e do Curso de 
Práticas de Ação Educativa (CEF – 35091) decidiu oferecer, simbolica-
mente, uma flor a cada utente da Associação de Reformados Pensionistas e 
Idosos da Falagueira. 7
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Foi uma atitude gratificante para quem ofereceu e agradável para quem recebeu. Gestos de afeto e ternura que 
enriqueceram todos os envolvidos e até mesmo quem os presenciou.

Dia Europeu das Línguas
No âmbito da comemoração do Dia Europeu das Línguas realizou-se no dia 4 de outubro um workshop linguístico, no 
auditório da escola, desenvolvido por alunos de diferentes nacionalidades. A organização desta ação esteve a cargo da 
professora Isabel Machado.

A principal razão de ser deste dia foi celebrar a diversidade de línguas e culturas. Assim, e na sequência desta comemo-
ração, surgiu o “workshop linguístico”, que foi posto em prática por alunos de 2.º e 3.ºs anos, de várias origens, tais 
como Europa, Moldávia, Angola, Cabo-Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil, entre outros. Contribuíram para esta ação 
multicultural e multilingue os alunos Ion Sarov, Udo Magowsky e Filipe Delgado.

Dia do Professor
Comemora-se a 5 de outubro o Dia do Professor mas como este dia correspondeu a uma data de 
feriado nacional, resolveu o Centro de Recursos assinalá-lo no dia 8 do mesmo mês. 

Assim acarinharam-se os professores com alguns miminhos doces e com a oferta de um marcador de 
página de livro com referência ao dia.

Com esta ação foram muitos os sorrisos de reconhecimento e as palavras de apreço da comunidade 
docente. É importante realçar que cada um de nós é, em parte, o reflexo daquilo que os professores 
ajudaram a construir.

Dia Mundial da Alimentação
“Uma maçã por uma vida saudável” foi o mote para a comemoração do Dia Mundial da 
Alimentação, assinalado a 16 de outubro em que foram distribuídas maçãs pela mão 
de dois alunos colocados à porta da escola. 

Com um programa abrangente e diversificado foi notório o envolvimento de toda a 
comunidade escolar.

De manhã decorreu uma sessão de medição de massa gorda, de pesagem e aconselha-
mento alimentar, promovido pelo professor de Educação Física, Tiago Amaral. 

À tarde a química invadiu a cozinha e, no refeitório da escola, pelas mãos da professora 
Isabel Domingues, confecionaram-se vários cozinhados. Também no refeitório, 
realizou-se a atividade “Apura os teus sentidos” que consistiu na identificação de frutos 
e vegetais através do seu sabor, cheiro e textura, com os participantes de olhos 
vendados.

Promover uma alimentação saudável é um dos grandes desafios dos nossos dias e uma 
das maiores apostas de saúde pública do século XXI.
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Make it Possible
Este mês teve início o Projeto Make it Possible que pretende promover a Declaração 
do Milénio, da Organização das Nações Unidas. Esta importante Declaração reflete as 
preocupações de Chefes de Estado e de Governo de 191 países que definiram reduzir 
para metade a percentagem de pessoas que vivem na pobreza extrema, fornecer água 
potável e educação a todos, inverter a tendência de propagação do VIH/SIDA e 
alcançar outros fins no domínio do desenvolvimento.

Semana da pobreza e da exclusão social
A iniciativa Pelo Combate à Pobreza e Exclusão Social fomenta a divulgação e 
partilha desta problemática, com a promoção de ações locais e nacionais desde 
2010. 

Com o intuito de sensibilizar alunos, encarregados de educação e funcionários para 
este tema, a escola inscreveu-se e participou com trabalhos de alunos do 3.º ano 
do Curso Profissional de Técnico de Multimédia (Turma 297). 

Estes trabalhos foram expostos na semana de 15 a 19 de outubro num espaço 
próximo do Centro de Recursos. 

Sabes dançar? e Music for all
Há semelhança de anos anteriores, o grupo de dança, abriu as inscrições aos interessados nesta atividade, cujo mote 
é Sabes Dançar?

Da mesma forma, o projeto Music for all iniciado no ano transato, pelas docentes Cláudia Santos e Rita Cardoso, 
promoveu um casting para a angariação de novos elementos. Em ambos os projetos foram várias as inscrições e 
começam já a preparar-se as primeiras atividades deste ano e que serão apresentadas no final do 1.º período letivo. 

Assim, através da criação de um espaço de debate e partilha e num ambiente de aprendizagem e de interação, partici-
pam nesta atividade alunos do 3.º ano e voluntários internacionais da AIESEC.


