
Os nossos alunos tiveram uma óptima participação e obtiveram o 2º lugar na competição mas-
culina de equipas e o 2º e 3º lugares na competição feminina individual.

Inserida nas actividades do Desporto Escolas, promovidas pelo Ministério da Educação, os 
alunos dos pólos da Amadora e Venda Nova, estiveram na competição de corta-mato em que 
participaram as escolas dos concelhos da Amadora, Cascais, Sintra e Oeiras.

No dia 27 de Janeiro teve lugar no auditório Brazão Farinha, um Workshop subordinado ao tema Automação 
Industrial sob orientação da equipa de Engenharia da Rockwell Automation. Esta actividade que se dirigiu sobretudo 
aos alunos dos Cursos Profissionais de Técnico de Mecatrónica e Técnico de Electrónica Automação e 
Comando foi organizada pelo professor José de Almeida.

Para comemorar o aniversário da Declaração dos Direitos da Criança, o Curso de Práticas de Acção Educativa 
promoveu um concurso de cartazes subordinado ao tema Os Direitos das Crianças em Cartaz, dirigido aos alunos 
dos Cursos Profissionais de Animador Sociocultural e Técnico de Apoio à Infância.

Com estes resultados a escola ficou apurada para a fase seguinte, que se realizará em Sintra a 
a 10 de Fevereiro. Os responsáveis pela participação e acompanhamento dos alunos foram os 
professores Tiago Oliveira e Catarina Santos.



As Técnicas do Centro de Recursos incentivadas por alguns alunos, forraram uma caixa e fizeram um pequeno cartaz 
para que a escola se envolvesse numa nova campanha de solidariedade, ligada à recolha de tampinhas.
Após uma pesquisa na Internet, ficámos a saber que, desta vez, este género de campanha se destina a ajudar o 
Rodrigo, um menino de dois anos de idade que nasceu sem a mão direita. Para que o Rodrigo obtenha a sua prótese, 
é necessário reunir o total de 12 toneladas de tampinhas. 

Até ao final do ano lectivo vão ser recolhidas tampas 
plásticas no Centro de Recursos.
Tal como já devem ter conhecimento, este tipo de inicias-
tivas realiza-se com bastante frequência, tendo como 
objetivo auxiliar os mais carenciados a adquirirem, por 
exemplo, cadeiras de rodas.
Neste caso, esta recolha destina-se a ajudar o Rodrigo.

Recolha de tampinhas

Em articulação com o Eco-Espaço  da Câmara Municipal da Amadora, todas as turmas do pólo  
se encontram inscritas em diversas actividades no âmbito do Programa de Educação Ambiental 
2010/2011.

As actividades visam a preservação do ambiente e destacam a importância de um desenvolvimento 
sustentável. 

Os Orientadores Educativos de Turma escolheram actividades para desenvolver em contexto escolar 
e a serem exploradas pelas turmas, de modo a que todos os alunos participem.

AsAs actividades que adquiriram maior visibilidade, foram as de recolha de pacotes de bebidas e 
garrafas de plástico para o ecoponto amarelo, a de reciclagem de óleo alimentar e de rolhas de 
cortiça. Os alunos de uma turma de CEF irão visitar, em breve, as instalações do Eco-Espaço, na 
Amadora, que lhes permitirá adquirir novos conhecimentos sobre toda esta temática.

OsOs alunos de algumas turmas têm dinamizado as actividades essencialmente através de cartazes e 
pequenas informações/curiosidades que vão espalhando pelos placards da escola, ou pela elabora-
ção de informações que são lidas a todas as turmas, de modo a que todos contribuam para estas 
acções. 

Esta iniciativa poderá trazer outros benefícios, pois das escolas participantes uma será eleita vence-
dora, e os prémios vão desde material pedagógico, a equipamentos de deposição selectiva de 
resíduos, vistas de estudo a montados ou a fábricas, entre outros.

Actividades do Eco-Espaço

EPGE da Amadora



Após um pequeno acidente, uma das paredes do primeiro andar da escola ficou danificada. Como forma de preservar 
o espaço e de o tornar mais atractivo lançámos um concurso dirigido a todos os alunos: apresentação de uma proposta 
de desenho para colocar naquele espaço. 

A data para entrega destes projectos é 31 de Janeiro. Com esta iniciativa pretende-se que os alunos respeitem e se 
apropriem do espaço escolar, sentindo-se como parte dele e que, por outro lado, se evitem novos acidentes.

Pinta a parede

No dia 14 de Janeiro realizou-se uma Palestra com a temática Empreendedorismo e o Mundo do Trabalho que 
contou com a presença da jovem estilista/artesã Marta Monteiro.

Esta Palestra, direccionada para os terceiros anos do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância, teve o 
intuito de sensibilizar os alunos para o Mundo Profissional - mercado nacional e internacional - realçando a necessi-
dade de inovação de ideias e conceitos e constatando que as oportunidades podem estar onde nós as criarmos.

Palestra - Jovens Empreendedores e o Mundo Profissional

O Curso Profissional de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade  possui um cariz muito criativo 
pelo que se decidiu que os trabalhos realizados, e após serem avaliados, ficarão em exposição no Centro de Recursos, de modo 
a partilhá-los com toda a comunidade educativa.

O primeiro trabalho destes trabalhos foi executado pela Raquel Almeida, aluna de 1º ano, que de uma forma dinâmica, breve 
e colorida conta um pouco a história do Marketing. 

Exposição de trabalhos dos alunos

EPGE do Lumiar



A Escola Profissional Gustave Eiffel, pólo do Lumiar, com o contributo da professora 
Teresa Byrne, vê a sua missão cumprida: estabelecer uma relação interactiva entre 
a comunidade escolar e o museo que representa a Instituição Presidencial, 
fometando o estudo da história da Presidência da República e a vida e obra dos 
vários Presidentes.

No dia 13 de Janeiro, os alunos do Curso Profissional de Comunicação - 
Marketing, Relações Públicas e Publicidade visitaram o Palácio Nacional de 
Belém e o Museo da Presidência da República.

No Palácio Nacional de Belém, acompanhados pela professora de Eventos e 
Protocolo, Teresa Byrne, responsável pelos Assuntos Políticos e Protocolo da 
Presidência da República, os alunos da turma 247 visitaram as salas protocolares, 
onde tiveram informações acerca das principais cerimónias que ali têm lugar. Por 
fim, na companhia de uma técnica de Acção Educativa, visitaram o Museu da 
Presidência onde obtiveram conhecimentos de ordem histórica e arquitectónica.
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