
Decorreu na manhã do dia 5 Fevereiro, uma Oficina de Pinturas Faciais, aberta a todos os alunos da EPGE (dos vários 
Pólos), orientada pela Profª Ana Prata e pela Mafalda Baixinho, aluna da turma 305, do Curso Profissional de Animador 
Sociocultural da Escola do Lumiar, com o objectivo de ensinar algumas técnicas das Pinturas faciais e igualmente facili-
tar a reunião de alunos de todos os cursos, criando um momento de interacção positiva entre todos os participantes. A 
sessão teve 35 participantes e foi bastante animada.

Pinturas Faciais

Teve lugar no dia 1 de Fevereiro uma Palestra sobre "Comunidade SURDA-MUDA em Portugal", apresentada por 
Mafalda Lima, ex-aluna do Curso Profissional de Animador Sociocultural, com o objectivo de desconstruir precon-
ceitos e sensibilizar para o entendimento desta comunidade, da qual sabemos tão pouco. Integrada no seu Projecto 
Final de Curso, esta Palestra visou demonstrar a importância que poderia ter o ensino da Língua Gestual nas escolas 
de 1º Ciclo, em Actividades Extra-Curriculares.

Palestra

O Pólo da Venda Nova celebrou o Dia de S. Valentim com um Concurso Poemas de Amor. Houve ainda a oportunidade 
de enviar mensagens de amor/amizade, e outras animações que tiveram como autoras várias turmas, que empenha-
das contribuíram para este dia tão especial e puderam assim tornar alguém mais feliz.
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Celebrámos o Dia de S. Valentim com poesia, mensagens de amor e amizade, painéis de mensagens, t-shirts poéticas 
e outras animações. A dinamização foi feita por alunos e professores de diferentes cursos e das várias disciplinas da 
componente Técnica, Científica e Sociocultural.

Dia de S. Valentim IN LOVE 

Teve lugar no dia 4 de Fevereiro uma Palestra sobre Comunidade SURDA-MUDA em 
Portugal, apresentada por Mafalda Lima, antiga aluna do Curso Profissional de 
Animador Sociocultural e que foi direccionada aos alunos deste curso. 
Integrada no Projecto Final de Curso da referida ex-aluna, a Palestra realçou a 
importância que teria o ensino da Língua Gestual nas escolas básicas do 1º ciclo e 
desconstruiu preconceitos, sensibilizando para a necessidade de se entender melhor 
esta comunidade, da qual se sabe muito pouco. 

Palestra - Comunidade SURDA-MUDA em Portugal

Criatividade? Imaginação? Uma transformação total…

Do que será que estamos falar? Sim… é da Exposição trabalhos de Expressão Plástica que está a decorrer na nossa 
escola e que foi organizada pelos alunos do Curso Profissional Técnico de Apoio à Infância, com o apoio da profes-
sora Andreia Dias. Os corredores estão repletos de telas, retratos a carvão e auto-caracterizações pintadas em 
pano-cru. Se nos visitarem, podemos assegurar que irão entrar numa viagem pelo mundo da Arte…

Aproveitem, desfrutem e deixem-se levar pela Imaginação       

Exposição de Expressão Plástica

Os alunos das turmas de 2º e 3º ano do Curso Profissional de Animador Sociocultural, no âmbito das disciplinas 
da área das Expressões, Dramática, Corporal e Plástica, prepararam duas actividades: uma para a comunidade escolar 
e outra para os transeuntes das ruas de Arruda dos Vinhos. 

Assim, as alunas de 2º ano criaram um espaço no átrio da escola ao qual chamaram “Correio do Amor”, onde elas 
próprias faziam de “cupido-carteiro” recebendo e entregando cartas, rosas, bolinhos, docinhos e balões.

Dia dos Namorados

EPGE do Lumiar

EPGE de Arruda dos Vinhos



Os alunos da turma de 3º ano vestiram-se de Mimo e saíram pelas ruas de Arruda dos Vinhos distribuindo beijinhos e 
rosas de Mimo. Acompanhados pelos professores das disciplinas, passaram pela Câmara Municipal onde cantaram os 
parabéns ao Presidente aniversariante e ainda animaram os idosos do Lar da Santa Casa da Misericórdia. Entre 
sorrisos, balões e fotografias, todos se divertiram e consideraram esta actividade muito positiva.

Os alunos da turma 35055 (IRC 2º ano) têm trabalhado na reorganização do Laboratório de hardware de modo a 
melhor responder às actuais necessidades da nossa escola.

Assim e com o apoio do professor Nelson dos Santos, implementaram uma bancada de trabalho para diagnóstico e 
reparação de computadores e outra para o diagnóstico e reparação das impressoras.

As bancadas dos computadores foram reordenadas de modo a facilitar a sua utilização, tendo em conta um melhor 
aproveitamento do espaço, e implementaram-se duas ilhas para apoio às aulas teóricas e para reforço das bancadas 
de trabalho existentes.

Reestruturação de Laboratório de hardware

No âmbito da disciplina de Língua Portuguesa, os alunos das turmas de 2º ano de CEF (IRC e PAE), participaram numa 
actividade cultural, assistindo a uma peça de teatro onde se representou O Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente.

No Auditório Santa Joana Princesa, com o grupo de Teatro ACTUS, os alunos contactaram com personagens e elemen-
tos do universo Vicentino, com oportunidade para interagir com os actores em palco.
No final da representação todos mostraram interesse e curiosidade em “repetir a dose”.

Auto da Barca do Inferno



As responsáveis do Centro de Recursos, pólo 1 e 2, estão a promover um concurso de máscaras de Carnaval, como 
incentivo à criatividade dos alunos e à realização de actividades lúdicas. 
Os trabalhos são individuais, de tema livre e na sua execução têm que ser utilizados materiais recicláveis.

Concurso de Máscaras de Carnaval

As professoras responsáveis pelo Grupo de Inglês e Francês, Carla Graça e Catarina Nunes, 
planificaram e prepararam uma palestra sobre sexualidade, tendo como finalidade esclarecer 
dúvidas e encaminhar os alunos.

Esta actividade, decorreu nos dias 14 e 15 de Fevereiro, foi presidida pela enfermeira Sónia 
Bouça, do Centro de Saúde do Entroncamento, que na sua intervenção utilizou projecções e 
material alusivo ao tema. Nesta palestra estiveram presentes os alunos de todas as turmas dos 
dois pólos do Entroncamento que tiveram uma participação bastante activa.

Palestra sobre Sexualidade

Abriu este mês o Centro de Recursos do pólo 2, apresentando-se como um espaço moderno, agradável e repleto de 
materiais, desde manuais escolares, panfletos, revistas, maletas pedagógicas, cedidos, nomeadamente, por editoras e 
ONǴ s.

EsteEste novo espaço está organizado por sectores que vão desde jogos, a maletas pedagógicas, revistas, livros de diferen-
tes temáticas, entre outras e está preparado para receber exposições temáticas. Actualmente encontram-se expostos 
trabalhos dos alunos da turma do 2.º ano do Curso Profissional Técnico de Apoio à Infância. Para além da dinam-
ização do espaço as técnicas dos Centros de Recursos dos pólos 1 e 2, organizam visitas de estudo, actividades lúdico-
desportivas, acções de formação, concursos e outras actividades envolvendo toda a comunidade escolar. 

Prevêem-se a realização de cursos livres, em horário ex-escolar, em áreas como a fotografia digital, photoshop, pintura 
facial e técnica do guardanapo em tela. 

Abertura do Centro de Recursos

EPGE do Entroncamento



No dia 9 de Fevereiro, no âmbito da disciplina de Cidadania e Mundo Actual, decorreu uma Aula Partilhada com a 
precença de agentes da PSP do Entroncamento, subordinado às temáticas de Toxicodependência e Bullying em 
ambiente escolar – prevenção. 

Os agentes Jorge Miranda e Artur Ribeiro, realizaram uma apresentação audiovisual em que foram abordados temas 
tais como: drogas, tabaco, álcool, substâncias estupefacientes, consequências do consumo de drogas e  bullying. 
Foram referidos casos reais relacionados com os temas apresentados e realçadas algumas ideias fundamentais, com 
maior interesse para o quotidiano destes jovens. Também se visualizaram filmes sobre as mesmas temáticas.

No final houNo final houve um debate o que permitiu que os alunos pudessem colocar questões e esclarecer dúvidas. 
A actividade envolveu os alunos de várias turmas de CEF que se mostraram interessados e participativos.

Aula Partilhada sobre Toxicodependência e Bullying 

Os alunos da turma CEF - Instalação e Reparação de Computadores – para comemorar o Dia Internet Segura 2011, 
realizaram panfletos, cartazes e apresentações electrónicas sobre diversos temas, com a colaboração da professora 
de Tecnologias da Informação e Comunicação.
Também se realizaram debates sobre Cyberbulling, Redes Sociais, Utilização do Telemóvel, Vírus, nos quais os 
alunos intervieram de forma animada.

Dia Internet Segura 2011

Os alunos dos cursos de CEF de Práticas Administrativas – T3 e Práticas Técnico 
Comerciais - T2, efectuaram no dia 3 de Fevereiro, uma visita de estudo à empresa 
Renova, na Zibreira, Torres Novas.

EstaEsta actividade proporcionou-lhes contactar com o mundo empresarial, nomeada-
mente com as linhas de produção, stocks, localização, movimentação, codificação, 
produção e documentação, a movimentação de produtos, visionamento das matéri-
as-primas em bruto até chegarem ao produto final, o armazém dos produtos, a 
higiene e segurança no trabalho, a arrumação dos artigos e a reciclagem. 

Os alunos demonstraram motivação e interesse e participaram activamente nesta 
visita, o que lhes permitiu adquirir e consolidar conhecimentos de uma forma 
prática.

Visita de Estudo à Renova 



Os alunos das turmas 265, 263, 293 e 294 participaram numa actividade de corta-mato, na Academia Militar da 
Amadora. Nesta primeira fase inscreveram-se e participaram diversos alunos. O Ruben Costa e o Vasco Pinto foram 
apurados para a etapa seguinte, desta vez a nível regional em que o Ruben terminou a prova em 23º lugar, resultado 
que não foi suficiente para passar para a prova de nível nacional.

Também teve início um torneio de Basquetebol em que numa primeira fase jogam todas as turmas. Estas actividades 
decorrem durante a pausa para almoço dos alunos.

Actividades de Desporto Escolar

No dia 26 de Fevereiro os alunos do 2.º ano do Curso Profissional Técnico de Protecção Civil e do Curso de 
Educação e Formação para Adultos de Técnico de Protecção Civil, deslocaram-se a Almeirim em visita de 
estudo, no âmbito das disciplinas de Tecnologias e Processos e Operações de Extinção em Incêndios Florestais e visi-
taram as instalações do Centro Distrital de Operações e Socorro do distrito de Santarém, em Almeirim. 

Os alunos tiveram oportunidade de contactar com as diferentes metodologias adoptadas naquele centro, no desem-
penho da intervenção da Protecção Civil e assistiram a uma apresentação com a caracterização da área territorial 
sob a tutela do CDOS. 

Nesta apresentação foram apontados os riscos e vulnerabilidades desta região: cheias, transportes de matérias peri-
gosas, incêndios e sismos. Ainda na sala de operações e comunicações, os alunos testemunharam a actividade dos 
operadores, metodologias adoptadas e puderam analisar e interpretar os quadros com as diferentes informações 
exteriores: clima, barragens, acidentes rodoviários, etc. 

Esta actividade teve como finalidade contactar com os Sistemas de comando, controlo e direcção de ocorrências, 
visualizar os Sistemas de monitorização e alerta utilizados no Distrito de Santarém, compreender todo o sistema de 
gestão de operações e identificar os Sistemas de Comunicações utilizados pela Protecção Civil no Distrito. 

A visita teve a orientação dos professores Paulo Resende e Ana Correia, decorreu dentro dos parâmetros normais e 
com a participação interessada dos alunos. 

Visita de Estudo ao CDOS - Centro Distrital de Operações de Socorro 

EPGE da Amadora



No âmbito da disciplina de Comunicação Gráfica e Audiovisual, duas alunas do 1º ano do Curso Profissional 
Técnico de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade criaram um spot publicitário sobre a 
Associação Acreditar.

As referidas alunas, Patrícia Araújo e Márcia Figueiredo, por iniciativa própria, entraram em contacto com a 
Associação e convidaram-na a estar presente quando da apresentação do spot à turma.

AA Associação mostrou-se desde logo interessada e disponível para se deslocar à nossa escola. Assim, para além da 
apresentação do spot, os alunos ficaram a conhecer melhor aquela Associação através das palavras da Dra. Filipa 
Carvalho, a responsável da Acreditar que esteve presente. 

Criação de spot publicitário - Associação Acreditar

Semanas antes do dia de São Valentim, um grupo de meninas do 1º ano do Curso Profissonal Técnico de Gestão, 
solicitaram colaboração aos técnicos do Centro de Recursos para ornamentarem uma caixa para colocação de mensa-
gens amorosas, bilhetes e postais para os seus namorados/as ou amigos/as.
O Centro de Recursos, com a colaboração dos alunos CEF de Práticas Técnico-Comerciais, criou a Banca do Cupido, 
onde os alunos podiam encomendar rosas para serem entregues no Dia dos Namorados.

Dia dos Namorados

A Junta de Freguesia da Venteira celebra este ano o seu 31º aniversário. Tendo em 
consideração a relação de proximidade que existe com a nossa escola, e dando 
sequência a alguns projectos que já existiam do ano anterior, os alunos Bruna 
Palmeiro e Ricardo Fontes, do Curso profissional Técnico de Comunicação, 
Marketing, Relações Públicas e Publicidade, criaram o Cartaz e o Programa da 
Festa comemorativa que teve lugar no dia 22 de Fevereiro, nos Recreios da Amadora.
NestaNesta festa o grupo de dança da nossa escola apresentou algumas das suas coreogra-
fias de danças africanas tais como Semba, Tchuco e Funana. 

Aniversário da Junta de Freguesia



Entre Fevereiro e o final de Março, o Centro de Recursos conta com a colaboração do estagiário Daniel Furtado, do 
Curso de Educação e Formação de Adultos de Técnico de Organização de Eventos que ajudará no planeamento e con-
cretização de actividades dinâmicas. 

As acções a desenvolver são: organizar a festa de Carnaval, promover um Concurso de Banda Desenha e de Fotografia 
e a primeira sessão da “Hora do Encarregado de Educação”. 

Esta última actividade visa uma maior aproximação entre os encarregados de educação e a escola e proporcionar 
debates e partilha das dificuldades sentidas no dia-a-dia. Na primeira sessão, a realizar em Março, o tema a debater  
será “Filhos de hoje, Pais de amanhã”.

Estagiário colabora com Centro de Recursos

Os alunos da turma de 3º ano do Curso Profissional Técnico de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e 
Publicidade colocaram em prática as competências que adquiriram na área do Merchandising, durante as últimas 
semanas do mês de Fevereiro. Foi atribuído um tema a cada um dos quatro grupos, em que foi dividida a turma. 

Assim, nas bancas colocadas para o efeito no corredor principal da escola, surgiram  “Cupcakes”, “Dolce Gusto”, 
Cocktails de frutas e A Vida é Bela. 

Estes alunos  esforçaram-se, investindo não só na imagem, mas também nos slogans e material de divulgação uti-
lizado. 

A actividade revelou-se um sucesso na escola e, durante os intervalos das aulas, houve sempre grandes concentrações 
de alunos em torno das bancas, revelando interesse nas propostas apresentadas. 

Técnicas de Merchandising
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