
A DECO realizou uma palestra, a pedido da escola, em que foram apresentados os vários 
serviços prestados aos consumidores, os objectivos que se propõe defender junto dos con-
sumidores, bem como as diferentes situações em que pode ser consultada para esclarecer 
dúvidas dos cidadãos.

Esta acção surgiu na sequência de um trabalho desenvolvido por alguns alunos sobre os 
Direitos e Deveres dos Consumidores que incluiu brochuras elaboradas com base nas 
informações, imagens e sugestões que a DECO apresenta no site. 

Palestra da DECO 

Na sequência do sucesso de uma actividade realizada na disciplina de Inglês pelas turmas do 1.º ano, a professora 
Helena Almeida decidiu realizá-la com as turmas do 2.º ano, adoptando a mesma metodologia.

Assim, incentivou os alunos a desenvolverem trabalhos tendo como mote a preservação do ambiente e as iniciativas 
que se podem levar a cabo para fazer desta missão, uma missão global.

Os trabalhos elaborados referiram os animais em vias de extinção e os seus habitats, as iniciativas que se podem 
desenvolver para limpar as praias, as práticas a adoptar no nosso quotidiano para reduzir o consumo de energia, o 
trabalho desenvolvido pela Greenpeace, entre outros.

Actividades da disciplina de Inglês

Teve lugar na escola uma exposição sobre Comércio Justo, instituição que, através da prática 
comercial, sensibiliza e mobiliza para que os novos modelos económicos possam ser alterados 
incluindo-nos a todos nessas transformações.

Esta iniciativa foi promovida pela Câmara Municipal da Amadora, de forma a dar a conhecer o 
Comércio Justo aos alunos de toda a comunidade educativa da Amadora. 

OsOs produtos de Comércio Justo garantem ao produtor os preços adequados pelo seu trabalho, 
valorizando o papel dos produtores locais. Pretende-se, desta forma, que exista uma relação 
directa e transparente entre quem produz e quem consome.

Exposição sobre Comércio Justo
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No dia 21 de Junho, os alunos do Curso Profissional de Técnico de Gestão deslocaram-se à 
Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (CTRSU), em Santa Iria da Azóia, Loures, no 
âmbito das actividades a realizar da parceria estabelecida entre a escola e o Eco-Espaço.

Nesta visita de estudo, os alunos viram um filme sobre a temática dos resíduos e assistiram a uma apresentação sobre 
o trabalho e a área de abrangência da Valorsul, a reciclagem e a importância de valorizar os resíduos orgânicos, o modo 
como o lixo é tratado, os aterros e a sua organização. 

Devidamente equipados, os alunos visitam a fossa (local onde todo o lixo é colocado quando chega às instalações da 
CTRSU) e os fornos onde, posteriormente, o lixo é incinerado. 
No final, ainda houve oportunidade para os alunos colocarem dúvidas e de nos transmitirem interesse por este tipo de 
actividades, no quotidiano escolar.

Visita de Estudo à Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos

À semelhança do ano passado a EPGE foi convidada  pelo Agrupamento de Escolas e Jardins de Infância de Arruda dos 
Vinhos a participar na comemoração do Dia Mundial da Criança  e fê-lo com muito entusismo, no Pavilhão Multiusos da 
vila. 

OO tema para animar as cerca de mil crianças foram as histórias de encantar do Peter Pan, em torno do qual os alunos 
do 2.º ano do Curso Profissional de Animação Sociocultural prepararam A Hora do Conto. Os espaços foram 
decorados de modo a parecerem uma selva mágica . Também houve stands de pinturas faciais, de modelagem de 
balões e ainda jogos sobre o Corpo Humano, organizados pelos alunos do Curso de Práticas de Acção Educativa. 
Por fim, os alunos de 1.º e 2.º Ano do Curso Profissional de Técnico de Multimédia realizaram uma fantástica 
foto-reportagem.

Participação no Dia Mundial da Criança

Entre os dias 9 e 12 de Junho realizaram-se as tradicionais Festas Populares no concelho de Arruda dos Vinhos, onde 
estivemos representados com um stand onde se puderam ver trabalhos feitos pelos alunos dos Cursos Profissionais 
de Animação Sociocultural, Técnicos de Gestão de Equipamentos Informáticos e Técnicos de Multimédia. 

Nestes festejos participaram alunos e professores da nossa escola que colaboraram na animação e execução de 
pinturas faciais e também na exposição de trabalhos. 

Festas de Stº António

EPGE de Arruda dos Vinhos



Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Multimédia realizaram a cobertura fotográfica da entrega de 
diplomas aos Técnicos Superiores de Higiene e Segurança no Trabalho, que ocorreu no dia 25 de Maio.

Posteriormente gravaram essa reportagem num cdrom que foi entregue a cada um dos diplomados de modo a permitir 
recordar este dia tão especial a todos os elementos envolvidos.

Cobertura fotográfica da entrega de diplomas

No âmbito da disciplina de Português, os alunos do Curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos 
Informáticos, do 2.º ano, percorreram os espaços referidos na obra de Eça de Queirós, Os Maias. 

Visitaram o elevador da Glória e da Bica, o Teatro da Trindade, o Grémio Literário, o Teatro de São Carlos e a livraria 
Bertrand, orientando-se pelo guião que os levou à descoberta das sinuosas e enigmáticas ruas da baixa lisboeta. 

Esta visita, que decorreu num dia quente e soalheiro, terá motivado os alunos para a leitura deste clássico da literatura 
portuguesa.

Visita de estudo ao Roteiro d’Os Maias



De modo a comemorar o Dia de Multimédia, foi organizado o concurso t-shirtDesign’11. Os 
alunos do Curso Profissional de Técnico de Multimédia elaboraram vários esboços de uma 
t-shirt para representar o seu curso.

Estes trabalhos foram expostos num espaço público da escola.

Concurso t-shirt Design’11

EPGE do Entroncamento

No dia 3 de Junho, alunas do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância colaboraram com a Associação 
para a Promoção e Dinamização do Apoio à Família e o ATL Mágico, na animação do Dia Mundial da Criança, sob a 
temática Disney. 

Esta actividade que decorreu em Ourém, num espaço cheio de actividades, tais como pintura facial, manicuras,      
modelagem de balões, insufláveis, cozinha, discoteca, pintura de t-shirts e jogos de exterior, alertou para a importância 
da gestão das nossas escolhas através dos diversos ateliês pedagógicos. 

PPara estas alunas foi vivido mais um momento de experiência enriquecedora, próprio de um curso profissional, que as 
prepara para o mercado de trabalho, proporcionando-lhes um contacto directo com o público-alvo. 

Animação no Dia Mundial da Criança 

No âmbito da disciplina de Expressão Corporal, desenvolveu-se um projecto com base em 
diversas histórias de valores (incluindo uma adaptação do musical da Broadway “Cats”), que 
resultou no espectáculo A Viagem de Sphynx (Sphynx é uma raça rara de gatos sem pêlo). 
A personagem principal é uma gata diferente que viaja pelo mundo em busca do seu     
semelhante. Esta história assenta em valores como a solidariedade, amizade, igualdade, 
respeito pela diferença, entre outros.

OO espectáculo, que envolveu projecções, sombras chinesas, danças, mímica e uma grande 
dinâmica ao nível da caracterização e adereços, foi apresentado em duas sessões, no Jardim 
de Infância de Riachos, pelas alunas do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico de 
Apoio à Infância.

Este projecto proporcionou aos alunos colocar em prática os conhecimentos adquiridos que 
aplicarão no estágio curricular e, futuramente, no mercado de trabalho. 

A Viagem de Sphynx 



No dia 7 de Junho,  aplicámos  um  questionário à população do Entroncamento sob o 
tema Opinião sobre a EPGE e seu impacto no concelho, no âmbito do Módulo 
Trabalho  de  Pesquisa
 
EsteEste trabalho permitiu operacionalizar métodos e técnicas de investigação sociológica, 
nomeadamente a técnica de observação directa através de inquérito por questionário. 
Aproveitou-se esta oportunidade para conhecer melhor o que os habitantes do concelho 
pensam sobre a nossa escola e o nível de conhecimento que possuem sobre a formação 
ministrada, actividades e saídas profissionais. 

Este trabalho teve, ainda, o intuito de divulgar a oferta formativa para o próximo ano lectivo pois no final da entrevista, 
foi entregue aos inquiridos uns folheto com a apresentação dos cursos ministrados na escola.

Verificou-se uma boa receptividade da população a este trabalho e uma grande motivação e responsabilidade por parte 
dos alunos no contacto com as pessoas e as instituições. Esta actividade foi uma oportunidade privilegiada de colocar 
em prática conhecimentos teóricos e verificar, no terreno, os cuidados, procedimentos e técnicas na aplicação de um 
questionário. 

Os resultados desta pesquisa em que são aplicadas as técnicas de tOs resultados desta pesquisa em que são aplicadas as técnicas de tratamento estatístico e análise de conteúdo, serão 
oportunamente divulgados.

Trabalho de Pesquisa 

O Centro de Recursos organizou uma ida ao Teatro Virgínia, de Torres Novas, no dia 17 de Junho, 
com os alunos das turmas do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância para 
assistirem à representação da peça Frágil, do Teatro de Marionetas do Porto.

Este espectáculo transportou-nos para o mundo das formas inanimadas que ganham vida, senti-
mentos e desejos e foi um apelo à criatividade e aos sentidos.

Teatro de Marionetas

No âmbito do Módulo de Integração Pessoa, Cultura e Identidade Regiona, realizou-se no dia 16 de Junho, uma 
Mostra Cultural e Gastronómica dos concelhos que integram o Médio Tejo. 

Esta actividade teve como objectivo operacionalizar os conteúdos programáticos do tema Identidade Regional e 
mostrar, de uma forma prática e criativa, os costumes, tradições, cultura oral, património, características geográficas 
e económicas daqueles concelhos. 

Os alunos sugeriram um concelho para pesquisar e apresentar, a partir de um enunciado proposto e um conjunto de 
trabalhos, tais como cartazes, vídeos, powerpoint, fotografias, entre outros.

Simultaneamente,Simultaneamente, decorreu uma Mostra de artesanato e de trajes típicos, uma exposição, uma Mostra Gastronómica e 
o artesão Luís Germano Pedro, de Vila Nova da Barquinha, confeccionou cestos de vime.

Esta actividade, que decorreu no pátio do pólo 1 e que cativou o interesse e a motivação dos alunos, contribuiu para a 
consolidação das aprendizagens e para a avaliação do Módulo e, ainda reflectiu uma atitude empenhada e produtiva na 
generalidade dos alunos. 

Mostra Cultural e Gastronómica



Estas Jornadas tiveram lugar no pólo II, no dia 3 de Junho, e permitiram esclarecer e 
apoiar a orientação vocacional dos alunos, uma vez que contactaram com actividades que 
se relacionam com diferentes profissões tais como: desporto-aventura , rappel, slide, 
tirolesa, lan-party, ateliês de pintura facial, simulação das técnicas de extinção de incên-
dios em tinas de ensaio, apresentação do carro buggy-line concurso de pontes de espar-
guete, actividades de topografia,  mostra de equipamentos, entre outros.

A recepção e encaminhamento dos participantes estiveram a cargo dos alunos e da coordenadora dos Cursos de 
Educação e Formação (CEF) de Práticas Administrativas e Práticas Técnico-Comerciais. 

As Jornadas culminaram com uma Mostra Gastronómica que envolveu todos os participantes. Os alunos finalistas dos 
CEF foram convidados a assistir a uma breve apresentação de outros cursos ministrados na EPGE, antecedida por um 
ateliê de músicas e danças populares.

Jornadas Profissionais: Que Profissão?

O Centro de Recursos organizou no dia 21 Junho a palestra Sensibilizar a Comunidade Ouvinte para a Língua e 
Cultura da Comunidade Surda com a presença de Elsa Abrantes, docente de Educação Especial, Ana Santana, pro-
fessora Titular de Educação Bilingue, Diogo Grilo, formador de Língua Gestual Portuguesa e quatro alunos da turma 
de Educação Bilingue.

A palestra, constituída por componente teórica e prática, iniciou-se com uma apresentação da Escola de Referência de 
Educação Bilingue de Alunos Surdos - unidade de multideficiência, do Agrupamento Vertical General Humberto 
Delgado, de Riachos, sob a Língua Gestual Portuguesa. Visualizou-se o filme da história Três Porquinhos Surdos, 
em Língua Gestual e realizou-se um jogo que permitiu que os participantes aprendessem algumas palavras em Língua 
Gestual. 

No encerramento, os alunos fizeram uma apresentação em teatro de luz-negra, como forma de apelar às sensações, 
uma vez que se trata de uma técnica que utiliza as cores fluorescentes e o movimento corporal. 
EstaEsta palestra alertou para a problemática dos surdos-mudos e sensibilizou para a necessidade de os alunos se pre-
pararem para lidar com crianças com estas características.

Palestra sobre Língua Gestual Portuguesa

Organizado pelo Centro Novas Oportunidades Gustave Eiffel, do Entroncamento 
realizou-se no dia 25 de Junho, o 2.º Seminário com o tema Nutrição e Desporto - 
Passaporte para uma vida saudável.

Esta acção contou com a presença de Filipa Guerra, nutricionista, e Nuno Fernandes, 
instrutor de fitness e musculação e com a colaboração de Ana Madureira, licenciada em 
Ciências da Comunicação, que assumiu a responsabilidade de moderação e dinamização 
do Seminário. 

AAtravés da apresentação de Filipa Guerra conheceram-se os princípios fundamentais de 
uma alimentação saudável e como os pôr em prática, o modo correcto de agrupar os ali-
mentos consoante os nutrientes que fornecem, interpretar os rótulos das embalagens ali-
mentares e como prevenir problemas/doenças relacionadas com a alimentação. 

Seminário Nutrição e Desporto – Passaporte para uma vida saudável



Palestra sobre as boas práticas da reciclagemVisita de estudo à Quinta das Conchas

Visita de estudo à Fito-Etar Visita de estudo ao Parque de Monsanto

A intervenção do instrutor de fitness referiu as diferenças entre actividade, exercício e condição física, mencionou os 
conceitos de resistência, força e flexibilidade e alertou para a importância da actividade física para uma vida mais 
saudável.

O Centro Novas Oportunidades presenteou os participantes com um coffee break constituído por alimentos saudáveis 
de modo a proporcionar a todos a energia necessária para a realização da actividade que se seguiu, a cargo do instrutor 
convidado.

OO próximo Seminário a decorrer no dia 12 de Julho, incidirá sobre Higiene e Segurança no Trabalho e dele se darão mais 
informação, oportunamente.  

Na semana de 2 a 9 de Junho, desenvolveram-se um conjunto de actividades para mais uma vez sensiblizar a comuni-
dade escolar para as questões ambientais.

No dia 2 realizou-se uma visita de estudo à Fito-Etar, no Parque Florestal do Monsanto, com alunos do Curso 
Profissional Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente.

No dia 7 efectuou-se uma outra visita de estudo desta vez à Biodiversidade do Parque Florestal do Monsanto, com os 
alunos dos Cursos Profissionais de Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente e Técnico de 
Apoio à Infância e no dia 8, uma visita de estudo à Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Xabregas. 

Ao longo da semana realizou-se também uma actividade extra-curricular que consistiu no estudo de um Ecossistema 
na Quinta das Conchas, com os alunos dos Cursos Profissionais de Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho 
e Ambiente, Técnico de Apoio à Infância, Técnico de Protecção Civil e Técnico de Comunicação Marketing 
Relações Públicas e Publicidade. Nos dias 7 e 9 desenvolveram-se, para toda a comunidade educativa, algumas  
palestras sobre Boas Práticas da Reciclagem.

Semana do Ambiente

EPGE do Lumiar



Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Marketing, Publicidade e 
Relações Públicas foram visitar o Museu Nacional de Arte Antiga, no dia 2 de 
Junho.

A visita centrou-se nos temas do Românico, Gótico e Renascimento e foram 
analisadas e interpretadas obras chave destas correntes onde o valor simbólico, a 
qualidade plástica, a perícia técnica, a excelência material ou as suas origens 
diversas, as convertem em obras de referências. 

OsOs alunos foram veículos de informação fazendo a análise das obras, com as suas 
ideias, conhecimentos e opiniões.

Visita de estudo ao Museu Nacional de Arte Antiga

A oficina decorreu no dia 21 e foi realizada pelos alunos do Curso Profissional de Animação Sociocultural e pelos 
jovens convidados da ISU - Instituição de Solidariedade e Cooperação Universitária, da zona da Alta do Lumiar. 

Nesta oficina os alunos puseram em prática dinâmicas de grupo, pinturas faciais e modelagem de balões. Participaram 
35 alunos e a experiência foi tão bem sucedida que nos foi solicitado mais trabalho em comum no próximo ano lectivo.

Oficina de Trabalho com crianças e jovens

Os alunos do Curso Profissional de Animador Sociocultural participaram na Festa da Dança que decorreu no 
Coliseu de Lisboa. Este espectáculo, organizado pela Academia de Dança de Sintra, Loures e Azambuja, realizou-se no 
dia 25 de Junho. Os alunos apresentaram-se com uma performance de Dança Contemporânea, intitulada Vinho 
Verde.

Festa da Dança no Coliseu de Lisboa

Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Marketing, Publicidade e Relações Públicas, do pólo da Amadora 
e do Curso Profissional de Animador Sociocultural do pólo da Venda Nova, trabalharam  durante o 3.º período 
lectivo, num projecto inserido nas matérias curriculares, com o tema Não sou velho, sou vivido.

Os trabalhos foram apresentados em sala de aula e, posteriormente, na rua de modo a sensibilizar os cidadãos para as 
questões que afligem a terceira Idade. 

OsOs alunos, divididos por grupos, apresentaram-se com cartazes, animação de rua e outros materiais com mensagens 
alusivas ao tema e convidaram quem passava para participar numa aula de ginástica. Alguns grupos contactaram com 
Associações da Terceira Idade para melhor se inteirarem das problemáticas deste grupo etário.  

Não sou Velho, sou Vivido

EPGE da Venda Nova



Nos dias, 24 e 25 de Junho fomos conhecer um pouco da história e da cultura de Lisboa. No âmbito da disciplina de 
Área de Integração, alunos da Venda Nova e da Amadora, acompanhados por professores visitaram Lisboa de uma 
maneira diferente…Para além de revisitarem alguns locais emblemáticos da cidade, apresentaram/conheceram alguns 
aspectos da história, cultura, gastronomia, artesanato, música e tradições da capital. 

As visitas não tiveram “guia turístico”, foram os alunos que se responsabilizaram dessa tarefa. Em cada local visitado 
efectuaram uma pequena apresentação sobre os temas anteriormente mencionados e seleccionados pelos grupos de 
trabalho. 

EstaEsta foi uma forma prática, agradável, mas também pedagógica dos alunos aplicarem os conteúdos programáticos do 
2.º módulo da Área de Integração.

As ruas, os transportes, as casas, os pátios e os monumentos emanam a verdadeira identidade desta cidade.

Visita de estudo

Dada a proximidade do pólo da Amadora com o Jardim Delfim Guimarães, e como forma de nos abrirmos à comuni-
dade local, escolhemos este jardim para desenvolver  esta iniciativa, e para a qual convidámos a participar as  
Associações de Idosos que colaboraram no estudo.

Foi uma acção que permitiu aos alunos vivenciarem um dia diferente, em que ao interagirem com os idosos lhes incutiu 
um maior respeito por eles.

Terminámos a participação da EPGE nas grandes feiras de divulgação. Estivemos presentes simultaneamente na Sintra 
Viva, e na AmadoraEduca, promovidas pelas Câmaras Municipais  de Sintra e da Amadora.
 
Relativamente à Sintra Viva fomos visitados pelo vice-presidente da Câmara, que salientou a importância da nossa 
escola no concelho,  e a participação que estava prevista para dois dias, prolongou-se por três, a pedido da organiza-
ção.
 
Também os responsáveis da Câmara Municipal da Amadora, agradeceram o nosso empenho, e salientaram a importân-
cia da EPGE neste evento, que já se tornou uma referência no concelho.

AmadoraEduca e Sintra Viva

Durante o mês de Junho decorreu nos corredores da escola uma exposição de trabalhos, realizados pelos alunos do 1.º 
ano do Curso Profissional de Técnico de Design, inserida na disciplina de Design da Comunicação. 

Exposição de trabalhos



Associando o mundo da magia e do imaginário ao gosto imenso pela leitura realizámos, no dia 30 de Junho, mais um 
dos nossos Saraus Culturais.

Depois de um bela sopa regada por um aromático chá de poemas e ao som do piano e da guitarra, viajámos pelas 
agradáveis ou tenebrosas palavras dos mais variados autores.

Palavras sentidas e ditas à margem dos sentimentos ou meros testemunhos, quase inacreditáveis, daqueles que 
connosco fazem, diariamente, o Universo EPGE.

QuemQuem conta um conto foi, acima de tudo, um reviver de outros tempos e uma forma agradável de comemorar o final 
do ano lectivo.

O tempo voou, e todos nós desde alunos, pais, professores, funcionários até aos amigos fomos invadidos por sensações 
de melancolia e de prazer envolvidas num sentimento nostálgico dos tempos que não voltam mais!

Desta forma acrescentámos um ponto ao nosso saber pois como diz o ditado popular Quem conta um conto…

Sarau Cultural

Cooperativa de Ensino e Formação Técnico Profissional, CRL | Rua Elias Garcia, 29 ; 2700-312 Amadora | Telefone: 214 996 440 | Fax: 214 996 449
www.gustaveeiffel.pt


