
O acolhimento aos alunos do 1º ano de Ensino Profissional fez-se com uma receção de boas-vindas, por turma, com a 
presença da diretora do polo, os coordenadores dos cursos e as técnicas do Centro de Recursos. 

A convite da escola, também estiveram presentes alguns alunos de outros anos que partilharam as suas experiências 
e deram várias sugestões que podem ajudar na integração dos novos alunos.

Após esta sessão, os alunos acompanharam as técnicas do Centro de Recursos numa visita guiada pela escola, onde 
para além de conhecerem os “cantos à casa” também foram interagindo uns com os outros o que lhes permitiu um 
primeiro contacto com os colegas de turma dos próximos três anos. 

Ano letivo 2011/2012

O Centro de Recursos da Amadora foi batizado com o nome Eça de Queirós. 

Após algum debate, concluiu-se que o nome do romancista era o mais adequado, não só pelo reconhecimento que o 
autor merece, mas também pela familiaridade que todos os alunos têm com o autor de “Os Maias”.

Centro de Recursos Eça de Queirós

Durante a primeira semana de aulas, os alunos Hugo Marinho (3º ano 
de TGPSI) e Cláudia Cavaco (2º ano de TCMRPP), apresentaram às 
técnicas do Centro de Recursos a Campanha Dá e Recebe.

InspiInspirados em campanhas que vão surgindo cada vez com mais 
frequência, os alunos propuseram a criação de um “banco” de livros, 
através da doação dos manuais escolares de que os alunos já não 
precisam, de modo a serem reutilizados pelos colegas com dificuldades 
económicas.

AoAo longo das últimas semanas, têm sido muitos os livros recebidos no 
Centro de Recursos e que, organizados pelos alunos responsáveis pela 
Campanha, são entregues a quem deles necessita. 

Para o sucesso desta iniciativa contribuiu o espírito solidário de todos os que se encontram atualmente a estudar na 
escola, mas também dos alunos diplomados (contactados durante esta iniciativa) que trouxeram à escola os manuais 
de que já não necessitam.

Campanha Dá e Recebe
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O arranque do ano letivo ocorreu a 8 de Setembro com uma receção aos alunos inscritos pela primeira vez, muitos dos 
quais chegaram acompanhados pelos encarregados de educação.

O diretor do polo deu as boas-vindas e alguns professores proferiram mensagens de acolhimento. Posteriormente 
mostraram-se as instalações e os equipamentos que se encontram à disposição de toda a comunidade escolar.

Seguiu-se um lanche que permitiu momentos de agradável convívio entre todos os presentes.

A receção aos outros alunos, 2ºs e 3ºs anos decorreu no dia seguinte. 

Abertura do ano letivo

Decorreu no dia 7 de Setembro o 3º Seminário organizado pelo Centro Novas Oportunidades Gustave Eiffel do 
Entroncamento intitulado “Literacia Financeira - Economia Doméstica: Estratégias de Poupança e de 
Remediação”.

Esta iniciativa contou com a presença de Inês Tristão Ouro, Economista e colaboradora do Gabinete de Formação da 
DECO e do Gabinete de Apoio ao Sobre-endividado da DECO, de Carla Martins, Diretora do Centro Novas Oportunidades 
e com António Miguel, Diretor do Entroncamento On-line, que moderou o seminário. 

OsOs trabalhos iniciaram-se com Carla Martins que contextualizou o tema no âmbito da crise nacional e internacional 
salientando a importância da literacia financeira para um exercício de uma cidadania responsável. Apresentou também 
as principais conclusões de um inquérito sobre o mesmo tema, realizado em 2010, em que se constata a fraca sensibi-
lidade dos portugueses para a poupança e para a planificação financeira, o frágil sentido crítico e uma comparação 
entre os produtos financeiros aquando da aquisição e o exponencial endividamento das famílias.

A representante da DECO falou da campanha “Brigadas – Gerir € Poupar, Faça Contas à Vida” e apresentou su- 
gestões para otimizar a gestão das finanças domésticas, exemplificando com casos reais do quotidiano das famílias 
portuguesas. Reforçou, ainda, a necessidade de elaborar um orçamento familiar, de poupar para uma situação impre-
vista (doença, desemprego, divórcio, etc.) e de avaliar/ ponderar as ofertas de crédito.

Finalizou a intervenção dando sugestões sobre o que fazer quando as contas se complicam e informando a que enti-
dades recorrer em caso de necessidade.
O seminário terminou com um período de perguntas e respostas, alguns comentários e reflexões do público presente.
O próximo Seminários decorrerá em Outubro e refletirá sobre Higiene e Segurança no Trabalho.

Ciclo de Seminários - A conversar também se aprende
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No dia 21 de Setembro comemorou-se o Dia Internacional da Paz que foi dinamizado pelas técnicas do Centro de 
Recursos.

Foram afixados vários cartazes alusivos ao tema incentivando não só à reflexão mas também ao que cada um pode 
fazer para contribuir para esta causa.

Dia Internacional da Paz

O primeiro dia de aulas foi marcado pela receção aos cerca de 200 novos alunos. Os 
preparativos realizaram-se meticulosamente para que todos se pudessem sentir con-
fortáveis na nova escola. Logo de início foram feitas várias fotografias “o Momento 
Polaroid “ que registou os grupos/turmas. 

Um professor por turma acompanhou-os em todas as atividades e fez uma visita 
guiada pela Escola com o propósito de apresentar todos os espaços, o modo de fun- 
cionamento e também o equipamento e infraestruturas que existem ao serviço dos 
alunos tais como o campo de treino, ginásio, salas de informática, centro de recursos, 

entre outras. Também houve oportunidade de elucidar toda a dinâmica e propósito do ensino profissional e os coordena-
dores de cada curso explicitaram, em detalhe, os objetivos específicos do curso, disponibilizando-se para colaborar com 
todos nesta nova etapa de 3 anos.

A Direção da Escola, para além de dar as boas-vindas, apresentou algumas regras de conduta a serem cumpridas no 
espaço escolar.
De modo a proporcionar a interação entre os alunos realizaram-se atividades ao ar livre, estimulando o convívio e 
momentos de descontração entre todos. No final os alunos receberam uma lembrança para recordar este dia.

Primeiro dia de aulas

Os alunos Gonçalo Tarouca, Luís Teixeira e Gonçalo Lage, da turma 272, do Curso 
Profissional de Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e 
Publicidade, venceram o concurso de Criatividade para Escolas Grande C na 
categoria de Fotografia, subcategoria Paisagem, com o trabalho Planet 911. 

TTrata-se de um conjunto de onze fotografias analógicas editadas em Photoshop, 
que sensibilizam e alertam a sociedade civil para o estado atual do mundo com a 
seguinte mensagem: “Está na altura da mudança, o nosso planeta precisa 
de um remix…”

A aluna Ana Filipa Lourenço, também da turma 272, recebeu uma Menção Honrosa pelo seu trabalho Campo|Cidade, 
na categoria Fotografia. 

Parabéns a todos os envolvidos neste concurso e fica o repto: não desistam, esta vitória é apenas um primeiro 
sucesso! 

Alunos vencem o Grande C – concurso de Criatividade para Escolas
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Os comentários enchem de orgulho os participantes e são um incentivo para novos desafios.

Alguns dos trabalhos realizados:

As paredes brancas da escola contrastam com os expositores onde figuram os auto-retratos de alguns dos nossos 
alunos do Curso Profissional de Técnico de Animação 2D e 3D. Esta ação superou as expetativas da professora de 
História e Cultura das Artes que dinamizou a atividade. As fotos tipo passe, formais e informais, constituem como que 
um retrato que o aluno/artista fez de si mesmo. Quem passa pelo local da exposição não deixa de parar e observar 
estes trabalhos.

Exposição de auto-retratos

EPGE da Venda Nova

A 8 de Setembro abriram-se as portas da escola aos alunos do 1º ano e aos seus 
encarregados de educação que foram recebidos pela diretora de polo e pelos 
coordenadores de curso. Nesta cerimónia, em que foram dadas as boas vindas, 
prestaram-se informações e orientações.

OsOs técnicos do Centro de Recursos conduziram uma visita guiada pela escola a 
que se seguiram várias atividades que proporcionaram o contato com os 
espaços, serviços e departamentos da escola com o objetivo de facilitar a inte- 
gração dos novos alunos.
Os encarregados de educação presentes manifestaram-se positivamente ao 
desenvolvimento destas ações.

Início das aulas

A cerimónia de apadrinhamento dos novos alunos pelos seus colegas de terceiros anos (dos cursos correspondentes) 
decorreu de forma animada e “cúmplice” no átrio da escola. Tal como no ano passado, esta sessão foi impulsionada 
pelos técnicos do Centro de Recursos Ferreira Cardoso.

Esta atividade, que teve início no ano letivo anterior, é um apoio complementar que ajuda na integração dos novos 
alunos na escola e no sistema de ensino profissional e que, simultaneamente, responsabiliza os alunos dos terceiros 
anos, fornecendo-lhe uma maior consciência académica, social e cívica.

Assim,Assim, a um projeto embrionário seguiu-se outro de maiores dimensões com o envolvimento de todas a turmas de pri-
meiros e terceiros anos.

Apadrinhamento dos novos alunos
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Os técnicos do Centro de Recursos Ferreira Cardoso estão a criar um Banco de Livros/ 
Manuais Escolares. 

O propósito é que, este Banco, se constitua através de uma doação voluntária de 
manuais escolares por parte dos alunos de 2.º e 3.º ano, que já deles não necessitam 
de modo a que possam ser distribuídos pelos alunos cujas famílias se encontram com 
acentuadas dificuldades económicas.  

AA campanha de sensibilização apela a todos, alunos, encarregados de educação e 
docentes para que participem de forma ativa neste processo.

Banco de Livros/Manuais Escolares


