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No âmbito da disciplina de Português, e de modo a assinalar a data de morte de Fernando Pessoa, 
elaboraram-se vários trabalhos alusivos à vida e obra do escritor. Os alunos apresentaram 
poemas, fotografias e referências a vários marcos importantes da vida do escritor. 

Estes trabalhos foram expostos por vários espaços da escola.

Comemorar Fernando Pessoa

O Centro de Recursos Eça de Queirós dinamizou uma ação de Natal tendo como objetivo fazer uma Árvore de Natal a 
partir de materiais reciclados.

Os trabalhos foram executados com muita criatividade e encontram-se em exposição no corredor central da escola.

Actividade de Natal

No âmbito da Disciplina de História e Cultura das Artes, o professor Henrique Martins solicitou aos alunos das turmas 
de 2º ano do Curso Profissional de Marketing, Relações Públicas e Publicidade que desenvolvessem trabalhos 
relacionados com os Direitos do Homem.

Exposição sobre os Direitos do Homem

O dia da Cultura Científica foi organizado pelos professores Paulo Ernesto e Celeste Barata. As 
atividades decorreram no laboratório de Físico-química onde os alunos deram azo à criativi-
dade utilizando espuma de poliuretano da qual resultaram vários formatos, incluindo 
cupcakes.

No final, os alunos utilizaram algumas das suas criações para elaborar, em cartolina, uma cari-
catura de Albert Einstein.

Dia da Cultura Científica
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Os alunos apresentaram projetos onde abordaram vários temas tais como a homossexualidade, a religião, a liberdade 
de expressão, a pobreza, entre outros.

Durante o mês de novembro e dezembro, os alunos do Curso de Educação e de Formação 
de Adulto, (CEF) em Higiene e Segurança de Trabalho, nível 3, foram convidados a dar 
formação sobre Higiene e Segurança no Trabalho aos seus colegas dos Cursos de Ensino 
Profissional. Foi uma experiência significativa da qual se apresenta o testemunho de uma 
aluna:

QuandoQuando a Mediadora do curso de HST nos convidou para dar uma sessão de formação à turma 
do Curso Profissional de Animação Sociocultural, fiquei muito entusiasmada, porque sempre 
gostei muito de ensinar. Aliás, eu sempre quis ser professora, portanto seria a  “concretização” 
de um sonho!

Com todas as dicas que os Formadores do nosso curso nos deram e também com o que apren-
demos no módulo “Noções de Pedagogia”, consegui fazer a preparação da sessão, através de 
um Plano de Sessão e um PowerPoint sobre o tema “Sinalização de Segurança e Emergência”.

Quando chegou o dia da sessão, eu estava muito ansiosa! Combinei com o colega que ia fazer a apresentação comigo, 
para estarmos meia-hora mais cedo no local da aula para combinarmos tudo em pormenor.

Na minha opinião, a apresentação correu bastante bem, conseguimos criar empatia com as alunas e falar de uma 
forma simples e clara. As alunas colocaram-nos algumas questões, a que nós respondemos sem dificuldade.

Fiquei tão entusiasmada que, quando terminar o curso de HST, pretendo fazer o curso de Formação de Formadores, 
para poder dar formação, tanto na área de HST como na área de Geriatria.”

Formação de Higiene e Segurança no Trabalho por alunos de CEF

Para introduzir o espírito natalício na escola foram feitos vários elementos decorativos pelos 
alunos das turmas dos Cursos Profissionais de Animação Sociocultural (3.º ano) e de 
Práticas de Ação Educativa (1.º ano). Também foi pintado um cenário Natalício repleto de 
neve e executada uma árvore de natal com utilização de rede e trapilho e um presépio em 
silhueta, utilizando diversos materiais reciclados. Finalmente, foram colocadas fitas e bolas colo-
ridas em diversas espaços o que transmitiu cor e alegria à escola!

No dia 16 de dezembro celebrou-se a festa de Natal. Propôs-se à comunidade escolar que partici-
passe no projeto “Árvore Solidária” pelo que, os alunos decoraram uma das laterais da árvore de 
acordo com a área especifica do seu curso.

Este projeto consistiu em preencher a árvore com produtos alimentícios, brinquedos e roupas. 
Também foi criado um DVD com músicas natalícias e animações 2D, para, posteriormente, ser 
entregue a todos os que contribuíram para esta ação solidária. Como base para este trabalho, 
criou-se a mascote “Papi” que deu cor e visibilidade ao projeto. 

Este projeto contou com a colaboração dos alunos das turmas 288 e 349, a nível de divulgação, 
com o Diogo Santos que desenhou a mascote, com a professora Vitória Pinto que a executou em 
tamanho grande e com a professora Jussara Lomba que orientou todas as atividades.

Decorações de Natal e Árvore de Natal Solidária

EPGE da Arruda dos Vinhos
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Mais uma vez os alunos das turmas do Curso Profissional de Animação Sociocultural em parceria com a Biblioteca 
Municipal de Arruda dos Vinhos, prepararam uma peça de teatro para apresentarem a todas as crianças do ensino pré-
escolar, do Agrupamento de Escolas de Arruda dos Vinhos.

Assim, no dia 15 de dezembro e no âmbito das disciplinas de Expressão Corporal, Expressão Dramática e Expressão 
Plástica, foi representada para 300 crianças do concelho, a peça de teatro “O Natal dos Gnomos” no Auditório do 
Município de Arruda dos Vinhos.

Entre músicas natalícias, cenários de Natal e muitas palmas, as personagens permitiram que os mais pequenos viajas-
sem pela magia, em que os Gnomos e a Fada dos Bosques salvam mais um Natal das mãos trapalhonas dos Troles que 
o querem destruir. 

Teatro: O Natal dos Gnomos

Para diversificar as aulas de Edição de Som do Curso Profissional de Técnico de Multimédia, a professora Vitória 
Pinto, convidou o músico, Nuno Pereira, que apresentou e explicou alguns efeitos sonoros que podem ser aplicados 
em vídeo, música e animação.O aluno Adilson Paulino explicou aos colegas o funcionamento de uma mesa de mistura, 
e foi assim que, de uma forma prática, e num ambiente descontraído, todos os alunos interiorizaram as diversas apli-
cações dos efeitos/modulações sonoras.

Uma aula especial de Multimédia

Na sexta feira, dia 2 de dezembro, os alunos do Curso Profissional de Animação Sociocultural, acompanhados 
pelo professor Pedro Reis, participaram num workshop de fantoches, na Biblioteca Municipal de Arruda dos Vinhos. No 
decorrer desta ação os alunos aprenderam e desenvolveram algumas técnicas de reciclagem de materiais que 
permitem a construção de fantoches.

Workshop de fantoches

No mês de dezembro, a escola apresentou o projeto “Pessoa(s) & Vida(s)” sobre o escritor 
Fernando Pessoa e que foi realizado pelos alunos das três turmas de 3.º ano, pelas quais se 
dividiram as diversas tarefas, sob a orientação das professoras Joana Segurado, Ana Simão 
e Ana Ribeiro.

OO projeto consistiu na produção de um texto dramático feito pelos alunos do Curso 
Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, e que foi encenado 
e dramatizado pelos alunos do Curso Profissional de Animação Sociocultural. Os 
cenários utilizados nesta representação foram concebidos pelos alunos do Curso 
Profissional de Técnico de Multimédia.

A peça de teatro foi apresentada no Auditório Municipal para os alunos do 1.º ciclo do 
Agrupamento de Escolas de Arruda dos Vinhos, no dia 6 de dezembro.

AAtravés deste projeto, os alunos e os membros da comunidade educativa aprofundaram os 
seus conhecimentos acerca da vida e obra de Fernando Pessoa.

Projeto Pessoa(s) & Vida(s)
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Numa primeira fase utilizaram-se pacotes vazios de leite que serviram de base para o corpo dos fantoches ao qual se 
juntaram tecidos, bocados de lã e outros tipos de materiais. Numa segunda etapa o corpo dos fantoches foi feito com 
meias a que se acrescentaram os mesmos materiais utilizados na primeira etapa, de forma a dotar os fantoches de 
roupa, cabelo e outros acessórios.

Foi uma excelente oportunidade de conhecer novas técnicas e aumentar o nível de conhecimentos destes alunos.

O Desfile de Mãe e Pai Natal decorreu no dia 15 de dezembro e foi organizado pelos alunos das turmas de CEF/PAE. O 
som da música natalícia, ajudou ao convívio de alunos, professores, funcionários e encarregados de educação. O júri 
elegeu a aluna Andreia Dinis como vencedora do desfile. 

Desfile de Mãe e Pai Natal

O final do 1.º período ocorreu a 16 de dezembro, com a realização de diversas ativi-
dades dinamizadas por alunos e professores dos vários cursos. A jornada começou com 
algumas mensagens de Boas Festas e de motivação proferidas pelos professores. 

De seguida apresentou-se a peça de teatro “O Natal dos Gnomos”, preparada e drama-
tizada por alunas do Curso Profissional de Animação Sociocultural, no átrio princi-
pal da escola que, com cenários criados em sala de aula se transformou num bosque 
encantado. A alegria dos atores e a magia do teatro permitiu que todos se sentissem 
envolvidos nesta história natalícia e cheia de fantasia.

Os alunos do Curso de Técnico Profissional de Multimédia, do 1.º ano, não 
quiseram deixar de participar e, para tal realizaram uma flash mob de um tema de 
Natal. Ensaiou-se uma coreografia, com a ajuda da professora Jussara Lomba, e, 
depois da representação da peça de teatro, as alunas irromperam dançando por entre 
a multidão, contagiando todos os presentes.

PPara finalizar, os alunos da turma do Curso Profissional de Técnicos de Apoio à 
Gestão Desportiva, sob a orientação do professor Pedro Reis, organizaram um 
torneio de futsal com equipas masculinas e femininas. Este torneio iniciou-se com um 
jogo disputado entre professores e alunos que terminou com um honroso empate É de 
salientar o elevado fair play com que este jogo foi disputado.

Iniciou-seIniciou-se depois o torneio entre os alunos onde as várias equipas disputaram a vitória 
final do torneio de Natal, com os alunos a demonstrarem todo o conhecimento 
adquirido no jogo com os professores. 

Este foi o primeiro evento organizado pelos alunos do Curso Profissional de 
Técnicos de Apoio à Gestão Desportiva que teve início, pela primeira vez, este ano 
letivo.

Festa de final de 1º período

Segunda-feira, dia 12 de dezembro os alunos do Curso Profissional de Animação 
Sociocultural e uma turma do polo da Venda Nova, fizeram uma Visita de Estudo à Vila 
Natal, em Óbidos, acompanhados pelas professoras Filipa Trovão, Suzana Rodrigues e Ana 
Prata e pela técnica Isabel, do Centro de Recursos da Venda Nova.

OsOs alunos tiveram oportunidade de observar várias atividades, tais como pista de gelo, car-
rossel mágico, rampa de gelo, karts, mercado de natal, casa do Pai Natal, fábrica dos 
brinquedos, oficinas de Natal, bar de gelo e insufláveis e de trocar impressões com os ani-
madores que se encontravam a dinamizar aqueles espaços. Com esta Visita de Estudo 
permitiu-se que os alunos observassem e tivessem um contacto direto com os animadores 
das diversas ações a decorrer neste evento.

Visita de Estudo a Óbidos
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EPGE do Entroncamento

A Árvore de Natal Humana prevista para o dia 13 de dezembro, na praça Salgueiro Maia, 
no Entroncamento mas não se pôde realizar devido às condições climatéricas. Esta ativi-
dade pressupunha a realização de diversos ateliês (pintura facial, escultura de balões, 
dança, jogos), e uma campanha de solidariedade de recolha de bens alimentares, ves-
tuário, brinquedos e materiais escolares, para apoiar instituições locais. 

Deste modo optou-se por visitar as diversas instituições que tinham confirmado a sua 
presença no evento e no dia 13 de dezembro deslocamo-nos à escola João de Deus e no 
dia 15 de dezembro ao Colégio dos Navegantes, ambas instituições escolares do 
Entroncamento. Felizmente que as instituições tinham reunido diversos donativos. É rel-
evante salientar a inter-ajuda entre as turmas e a troca de conhecimentos, o que propor-
cionou empatia entre todas. 

Árvore de Natal Humana

Finalizou a 17 de dezembro a Campanha de Solidariedade de bens alimentares, vestuário, brinquedos e material 
escolar, organizada pelo Centro de Recursos. A campanha foi desenvolvida nos 3 polos do Entroncamento, e foi com 
grande felicidade que conseguimos unir donativos para diversas instituições, nomeadamente para o Banco Local de 
Voluntariado do Entroncamento, Trendirivir - Associação Sócio-Cultural para o Desenvolvimento do Entroncamento, 
Cere - Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento (famílias carenciadas), Santa Casa da Misericórdia do 
Entroncamento, o Centro Social do Divino Espirito Santo e o Centro de Acolhimento Temporário da Praia do Ribatejo. 
AgAgradecemos o esforço e sensibilidade de todos os que participaram nesta ação solidária e esperamos, sinceramente, 
poder repetir a campanha, ainda com mais força! Um especial agradecimento aos alunos que ajudaram na separação 
de donativos e embrulho de prendas para as crianças. 

Campanha de Solidariedade 

Decorreram no dia 16 de dezembro as atividades do final do 1.º período. O programa incluiu, de manhã, um torneio 
de futebol entre alunos e professores e de tarde uma exposição, com fotografias resultantes da visita interdisciplinar 
a Torres Vedras e Óbidos e na qual foi implementado um peddy-papper fotográfico e sobre algumas atividades desen-
volvidas durante o 1.º período, em diversas disciplinas, incluindo também o trabalho do Centro de Recursos. Decorreu 
também uma feira de material escolar, a visualização de um filme alusivo à época natalícia, um lanche-convívio e a 
entrega de prémios do concurso de presépios e árvores de natal. De referir que na feitura dos presépios e das árvores 
dede natal os alunos foram alertados para a necessidade de proteger o meio ambiente e para a importância da recicla-
gem. 

Atividades de final do 1.º Período

No âmbito da disciplina de ECDM (Corporal), a turma do 2.º ano do Curso Profissional de 
Técnico de Apoio à Infância, desenvolveu, pela primeira vez, a técnica de luz-negra, 
apresentando uma sequência de coreografias, com a duração de 20 minutos, intitulada 
“Arco-Íris”. Grupos como Art of Noise, Caetano Veloso, Entre Aspas, fizeram parte do re-
pertório e proporcionaram momentos de magia. Este espetáculo foi apresentado no CERE- 
Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento e na festa de Natal do Agrupamento de 
Escolas de Riachos. A apresentação pública deste trabalho permitiu um contato direto com 
públicos com necessidades muito específicas e também a observação da organização. Para 
além destes fatores, o fato das alunas mostrarem o seu trabalho e serem saudadas é um 
fator motivador e que proporciona união entre todas.

Espetáculo de Luz-Negra 

Finalizou a 17 de dezembro a Campanha de Solidariedade de bens alimentares, vestuário, brinquedos e material 
escolar, organizada pelo Centro de Recursos. A campanha foi desenvolvida nos 3 polos do Entroncamento, e foi com 
grande felicidade que conseguimos unir donativos para diversas instituições, nomeadamente para o Banco Local de 
Voluntariado do Entroncamento, Trendirivir - Associação Sócio-Cultural para o Desenvolvimento do Entroncamento, 
Cere - Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento (famílias carenciadas), Santa Casa da Misericórdia do 
Entroncamento, o Centro Social do Divino Espirito Santo e o Centro de Acolhimento Temporário da Praia do Ribatejo. 
AgAgradecemos o esforço e sensibilidade de todos os que participaram nesta ação solidária e esperamos, sinceramente, 
poder repetir a campanha, ainda com mais força! Um especial agradecimento aos alunos que ajudaram na separação 
de donativos e embrulho de prendas para as crianças. 

No âmbito da disciplina de ECDM (Corporal), a turma do 2.º ano do Curso Profissional de 
Técnico de Apoio à Infância, desenvolveu, pela primeira vez, a técnica de luz-negra, 
apresentando uma sequência de coreografias, com a duração de 20 minutos, intitulada 
“Arco-Íris”. Grupos como Art of Noise, Caetano Veloso, Entre Aspas, fizeram parte do re-
pertório e proporcionaram momentos de magia. Este espetáculo foi apresentado no CERE- 
Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento e na festa de Natal do Agrupamento de 
Escolas de Riachos. A apresentação pública deste trabalho permitiu um contato direto com 



Os alunos dos Cursos de Educação e Formação de Práticas Administrativas e Práticas Técnico Comerciais, 
efetuaram no dia 29 de novembro, uma visita de estudo ao Centro Tecnológico da indústria de Curtumes, em Alcanena 
e à tipografia Indugráfica, em Fátima. 

Nesta visita os alunos contactaram com a realidade empresarial, nomeadamente as linhas de produção, a movimenta-
ção de produtos, o visionamento das matérias-primas em bruto até chegarem ao produto final, o armazém, a higiene 
e segurança no trabalho, a arrumação dos artigos e a higiene, e por último, tomaram conhecimento das dificuldades 
relacionadas com stocks, localização, movimentação, codificação, produção e documentação.

Visita de Estudo

No dia 15 de novembro, no âmbito da disciplina de Cidadania e Mundo Atual, decorreu uma Palestra com agentes da 
PSP do Entroncamento, sobre Toxicodependência e Bullying em Contexto Escolar – prevenção. Os agentes Jorge 
Miranda e Artur Ribeiro realizaram uma apresentação audiovisual em que referiram as funções e objetivos da autori-
dade policial, alertaram para várias questões tais como bullying, delitos, droga, tabaco, álcool e suas consequências.

Palestra - Toxicodependência e Bullying em Contexto Escolar - prevenção

No âmbito da disciplina de Atividades Económicas, foi organizada uma aula no exterior com o objetivo de aplicar um 
inquérito sobre consumo, integrado nos conteúdos de Atividade Económica. O Consumo e as Famílias, os Fatores que 
influenciam o consumo e os Direitos e Deveres do Consumidor foram alguns dos temas analisados nesta aula que se 
realizou no dia 16 de novembro.

ComCom o intuito de conhecer melhor algumas problemáticas relacionados com o consumo, planificou-se, em grupo, e 
com a colaboração de todos os alunos, um questionário com diversas perguntas a dirigir aos estabelecimentos comer-
ciais da cidade, inquirindo sobre as dificuldades que sentem no seu dia a dia enquanto estabelecimento comercial e 
quais as áreas mais fortes e mais sensíveis do seu negócio.

Aula no exterior e inquérito sobre consumo
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Decorreu no dia 30 de novembro um workshop sobre Laboratórios no Ensino Profissional, cujos objetivos centrais 
assentaram nas seguintes questões:

 • Para que serve um laboratório na formação profissional?
 • O que se pretende de uma aula prática? 
 • Como incentivar os alunos a desenvolver o espírito de investigação, a curiosidade pela descoberta e a necessidade  
  de novos conhecimentos?
 • Que regras de segurança deverão ser adotadas em laboratório?
  • Que procedimentos devem ser realizados num laboratório?
 • Como elaborar guiões e relatórios de atividades?

EsteEste encontro proporcionou um espaço de debate e trabalho, envolvendo os docentes das diversas áreas, procurando 
um consenso sobre as práticas a adotar em contexto laboratorial. O workshop teve como destinatários, todos os 
docentes e contou com diversas comunicações técnicas de introdução à temática. Paulo Resende, de Proteção Civil falou 
sobre “Segurança contra incêndios em Laboratórios”, Nuno Marques falou sobre “Regras de Higiene e Segurança em 
Laboratórios”, Ana Correia sobre “Guiões de Trabalho/Debate de Ideias” e para finalizar Renata Almeida, Psicóloga, 
desenvolveu um tema sobre Laboratórios nas Ciências Sociais. Na segunda parte do encontro formaram-se 2 grupos, 
por áreas técnicas, que tpor áreas técnicas, que trabalharam a questão central e finalizaram com a apresentação das conclusões. 

Workshop - Laboratórios na Formação Profissional - Que práticas?

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
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A visita de estudo teve como principal objetivo mostrar alguns aspetos da cultura local no âmbito do conteúdo 
Associativismo Cultural e Participação Cultural dos Cidadãos na sociedade local. 

O grupo de alunos foi recebido por Fernando Sousa, técnico do Museu, que fez uma breve introdução e referiu as razões 
da sua fundação, a origem dos Caminhos de ferro em Portugal, a sua importância, evolução e desenvolvimento.

Aproveitou-se para fazer uma visita guiada pela zona da Rotunda, explicando as características de cada locomotiva 
exposta, bem como alguns acontecimentos relacionados com a sua história.

EstaEsta atividade decorreu no dia 13, no âmbito da disciplina de Cidadania e Mundo Atual integrada no tema Sociedade 
Civil – As Múltiplas Pertenças.

Visita de Estudo ao Museu Ferroviário 

No âmbito do Curso Profissional de Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente, no dia 25 de 
novembro, a escola fez-se representar pelos alunos daquele curso, no workshop “Obrigações do Empregador em 
matéria de Segurança e Saúde no Trabalho” organizado pela Empresa AESintra, na Junta de Freguesia de Agualva. 

Workshop - Obrigações do Empregador em matéria de 
Segurança e Saúde no Trabalho

No âmbito do Curso Profissional de Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente, realizou-se, no 
7 de dezembro, uma Visita de Estudo ao Instituto Tecnológico Nuclear, que teve como principal objetivo contactar 
com aplicações pacíficas da energia nuclear em Portugal e conhecer o plano de proteção e os equipamentos disponíveis 
em matéria de proteção radiológica, radioatividade ambiente e segurança nuclear.

Nos dias 7 e 14 de dezembro desenvolveram-se atividades de reconhecimento de situações de emergência, com a uti-
lização de extintores e túnel de fumo no Instituto de Tecnologias Náuticas, com os alunos das turmas do Curso 
Profissional de Técnico de Proteção Civil.

Visita de Estudo ao Instituto Tecnológico Nuclear 
e ao Instituto de Tecnologias Náuticas

No dia 13 de dezembro os alunos do Curso Profissional de Animação Sociocultural, organizou em colaboração 
com a professora Mafalada-Pé-Curto, uma oficina de trabalho para a ISU - Núcleo do Instituto de Solidariedade e 
Cooperação Universitária, na Alta do Lumiar. Esta oficina teve como objetivo a construção de elementos de Natal com 
materiais reciclados e a troca de saberes e experiências entre os vários jovens presentes.

ISU - Núcleo do Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária

No dia 23 de novembro, e em colaboração com a Associação Nacional de Voluntários de Proteção Civil (Rede), 
realizaram-se exercícios práticos para treinar Medidas de Autoproteção em caso de sismo, com os alunos das turmas 
do Curso Profissional de Técnico de Protecção Civil e de Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho e 
Ambiente.

Medidas Autoprotecção

Cooperativa de Ensino e Formação Técnico Profissional, CRL | Rua Elias Garcia, 29 ; 2700-312 Amadora | Telefone: 214 996 440 | Fax: 214 996 449
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No dia 15 de dezembro, foi mais uma vez concretizada uma ação de voluntariado pelos alunos dos polos da Amadora, 
Venda-Nova e Lumiar que realizaram centenas de elementos natalícios para a decoração da Cantina da Universidade 
de Lisboa, que alberga neste mês, centenas Sem-Abrigo ou pessoas carenciadas. Os alunos e professores envolvidos 
também tiveram o seu papel na montagem da decoração no próprio local.

O Curso Profissional de Técnico de Construção Civil desenvolveu até ao presente, um conjunto de atividades que 
complementam os conteúdos programáticos com aplicações práticas diversas.

Assim, a turma 310, do 2.º ano, preparou em projeto, um depósito para receber as areias e britas de modo a poderem 
realizar-se ensaios de betão. Através da supervisão do formador Paulo Batista, fizeram-se as peças desenhadas refer-
entes ao depósito, quantificando também os materiais de construção.

A construção do depósito de materiais será feita com os alunos de 1.º ano das turmas 336 e 342, no módulo de arga-
massas e betões e, em complemento, também se fará a execução dos ensaios destes.

Também se efetuou uma Visita de Estudo ao Núcleo de Betões, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), 
no dia 6 de dezembro, e os alunos foram acompanhados pelos formadores Carlos Gomes e Paulo Batista. Ali, puderam 
observar vários testes relacionados com a capacidade de resistência do betão e assistir ao ensaio de compressão de 
um cubo de 15 cm de aresta e de flexão de um cilindro e respetivo rebentamento dos provetes. 

O técnico do LNEC fez um prO técnico do LNEC fez um provete de Betão Ciclópico Compactado que se aplica essencialmente em barragens ou em 
peças de betão de grande espessura. Foi ainda apresentada uma máquina que deteta armaduras inseridas em peças 
estruturais de betão e um esclerómetro, peça que dá o valor aproximado da resistência à compressão do betão. 

Observou-se também a câmara de saturação e na área das argamassas, fizeram-se testes de vários tipos e foram 
mostrados vários materiais a aplicar no mercado que utilizam argamassas.

NoNo passado mês de novembro, a empresa Ródio, ofereceu à escola, 2 kits de sondagens efetuadas pela empresa e em 
breve irá oferecer outros. Essas sondagens serão aplicadas no módulo do Estudo do Terreno, como complemento aos 
conteúdos programáticos.

Os alunos da turma 267 e 268, do 3º ano iniciaram as Provas de Aptidão Profissional (PAP), apresentando, numa 
primeira fase, as peças desenhadas referentes à Arquitetura e Estrutura, sob a orientação dos formadores Andrea 
Guedes e Carlos Gomes.

Atividades de Construção Civil
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A Feira do Livro decorreu entre os dias 12 e 16 de dezembro no 
Centro de Recursos Fernando Pessoa e contou com a colaboração da 
Leya. 

EstaEsta iniciativa trouxe mais dinamismo ao Centro de Recursos, numa 
semana em que os alunos estão mais sensibilizados para o espírito 
natalício que esta época evoca. Muitos dos que passaram pela feira 
aproveitaram para ler as sinopses de alguns dos livros expostos e 
solicitaram aconselhamento tanto da parte das técnicas, como dos 
professores e dos colegas que ali se encontravam. 

Feira do Livro

www.gustaveeiffel.pt
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Este ano, a PAP terá como base um edifício multiusos que engloba uma cave. Na área estrutural, será feita a inserção 
de estacas nas fundações e nas lajes, a aplicação de lajes fungiformes maciças com ábacos e de lajes fungiformes 
aligeiradas. O seu aligeiramento será feito através de moldes recuperáveis de 900 mm e 800 mm entre eixos.
Na área da arquitetura utilizar-se-ão, em simultâneo, tetos e pavimentos falsos.

Na área das medições e orçamentos, com base nos desenhos de estruturas realizados, já se fizeram as primeiras 
medições das peças estruturais, com a orientação do formador Hugo Deodato.

NoNo próximo mês de janeiro, iniciar-se-á o Projeto Tecnológico (PT), para os alunos do 2.º ano tendo como ideia central 
a continuação das Visitas de Estudo e o início de um Ciclo de Palestras envolvendo empresas de renome mundial, tal 
como a SIKA, WEBER e SAPA.

Algumas dessas palestras terão como oradores antigos alunos que ocupam atualmente lugares de destaque nessas 
empresas.

No âmbito da disciplina de Comunicação Gráfica e Audiovisual, os alunos do 1º ano do Curso Profissional de Técnico 
de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade, realizaram uma “Campanha Educativa de sensi-
bilização e/ou prevenção nas escolas”, abordando diversos temas inerentes aos comportamentos dos alunos na escola 
e fora dela. Desde os temas mais problemáticos, como o álcool, as drogas, a agressividade verbal, o bullyng, a violên-
cia, a descriminação social ou racial, a gravidez na adolescência, até aos de menor gravidade mas que, com o tempo, 
se transformaram em verdadeiros “cavalos de batalha” para os professores, como o Dress Code e comportamentos 
desadequados como falar, comer, cantar, gritar, usar Mp3, bater nos colegas etc., tudo isto dentro das salas de aula.

A campanha constou da criação de cartazes com imagens apelativas e uma linguagem fácil, de modo a cativar os 
alunos e de os levar a alterar/melhorar comportamentos.

Press Note

Para assinalar o final do 1.º período letivo e celebrarmos o Natal, realizámos um almoço, 
no dia 16 de dezembro, com a participação de todos os alunos, professores e funcionários 
não docentes.

Neste “mega almoço” foram também apresentadas a concurso as árvores de Natal 
executadas pelos alunos das turmas dos Cursos de Educação e Formação (CEF) e 
feitas a partir de materiais reciclados. O resultado do concurso será anunciado em 
janeiro. 

AA decoração do espaço da escola foi da responsabilidade da turma de Práticas de Ação 
Educativa, que elaborou pequenos móbiles com elementos alusivos à quadra natalícia.

Festa de Natal e Concurso

No âmbito da disciplina de Matemática, os alunos da turma de CEF de 
Instalação e Reparação de Computadores T.2, e a professora Rute 
Rodrigues, construíram os diversos sólidos de Platão, também conhecidos 
como sólidos platónicos, utilizando para o efeito plasticina, palhinhas colori-
das e fio de pesca. Os Sólidos platónicos constituem um grupo de cinco 
sólidos regulares, que segundo Platão representavam os elementos básicos 
do mundo. 

Considerou, assim, o tetraedro (Fogo); cubo (Terra); octaedro (Ar); ico-
saedro (Água) e o dodecaedro (Universo), sendo este o maior e o mais 
complexo. 

Sólidos Platónicos
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A 5 de dezembro assinala-se o Dia Internacional do Voluntário. Uma vez que a nossa escola tem, 
em pleno funcionamento o grupo de voluntariado Cidadão Eiffel, quisemos destacar este dia com 
uma palestra sobre o tema. 

Em simultâneo com a comemoração do primeiro aniversário da Cidadão Eiffel, convidámos uma 
representante do Banco Alimentar contra a Fome para nos dar o seu testemunho.

OsOs docentes acompanhados pelos alunos dirigiram-se ao Auditório a fim de escutar a palestra 
que sensibilizou para, o “presente” e para a “bênção” que é darmo-nos pelos outros e entregar-
mo-nos a causas nobres. Os voluntários da EPGE entregaram, no final, vestidos a rigor com 
t-shirts e cartazes do seu grupo, alguma publicidade relativa ao trabalho que têm vindo a desen-
volver procurando angariar novos colaboradores para este projeto. Ao mesmo tempo, tivemos 
também uma exposição de fotografias sobre as várias atividades em que o grupo está envolvido.

“ Tão pouco para quem dá, tanto para quem recebe” é o lema do Cidadão Eiffel.

Palestra do Voluntariado

Nesta quadra festiva do Natal, os livros presentearam-nos com a sua visita. Como já 
vem sendo hábito em anos anteriores é um enorme privilégio realizar uma feira onde a 
leitura e o contacto com os livros é valorizada.

Atualmente, é bastante frequente descurarmos este prazer em benefício de outros, 
contribuindo assim para índices de leitura bastante baixos.

DestaDesta feita e porque o nosso objetivo principal continua a ser, formar jovens respon-
sáveis, promovemos um contacto mais direto com a leitura. Cientes de que um livro 
pode ser um bom amigo, aquele que nos poderá levar a locais diversos e deslumbran-
tes, procurámos com esta feira “especial de Natal”, levar os alunos, os docentes e não 
docentes em busca das melhores páginas ou, quem sabe, do presente de Natal ideal. 
A adesão à feira foi bastante significativa. 

Feira do Livro

O Centro de Recursos Ferreira Cardoso lançou um desafio aos alunos para que, baseados num tema livre, pudessem, 
mediante o uso exclusivo de desperdícios e material reciclado, construir uma figura alusiva a esta quadra festiva.

A criatividade e a imaginação andaram de mãos dadas e os resultados finais, todos eles diversos e originais, foram 
expostos no corredor do Centro de Recursos.

Desta forma, foi possível pedir a docentes e não docentes a sua opinião e, proceder a uma entrega de prémios na Festa 
de Natal:
 
1.º Lugar – turma 297 - 1.º Lugar – turma 297 - Curso Profissional de Técnico de Multimédia;
2.º Lugar – turma 35092 - Curso de Práticas de Ação Educativa;
3.º Lugar – turma 35074 - Curso de Práticas de Ação Educativa;
Menção Honrosa – turma 257 - Curso Profissional de Técnico de Animação Sociocultural

Os trabalhos elaborados continuarão em exposição até ao final da primeira semana do 2.º período letivo. Desde as 
árvores de Natal aos anjos e bonecos de neve, não faltou entusiasmo no desenvolvimento destas atividades.

Concurso de Natal
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“ Tão pouco para quem dá e tanto para quem recebe”

Baseados nesta ideia de amor, os alunos do grupo de voluntariado Cidadão Eiffel, foram de sala em sala sensibilizar os 
colegas para o projeto “Anjinho no Sapatinho” que pretende “adotar” as crianças de uma instituição onde o respetivo 
grupo faça voluntariado e dar-lhes pequenas dádivas de afeto e carinho.

AA adesão foi muito boa e cada turma adotou uma criança. De forma anónima (sem conhecer as crianças visadas), os 
nomes foram surgindo bem como as suas idades e pedidos (pedidos estes que têm por base as suas maiores necessi-
dades). Assim, cada turma juntou-se em torno de um objetivo comum e com base nas dádivas puderam comprar-se 
os objetos pedidos pelas crianças. As caixas com as ofertas foram decoradas com materiais diversos, laços enormes 
e/ou papel de embrulho, bem como outros enfeites próprios do Natal.

É desta forma que, com pequenos gestos, vamos enchendo o coração dos que mais precisam e, mais uma vez, 
podemos dizer com orgulho que estamos a formar cidadãos de corpo inteiro.

Anjinho no Sapatinho

O final do 1.º período letivo assinalou-se com a Festa de Natal que foi apresentada 
em dois momentos, uma vez que a comunidade escolar da Venda Nova é bastante 
numerosa e só desta forma todos os alunos puderiam assistir.

O evento foi levado a cabo pelos alunos do Curso Profissional de Animação 
Sociocultural e pelo grupo de dança e música. 

DesteDeste modo, no dia 16 de dezembro, assistiu-se à representação de uma peça de 
teatro alusiva à realidade do nosso polo, interpretando algumas das personagens 
mais mediáticas deste universo escolar. Não foram esquecidas as questões da 
igualdade de direitos, e outros valores, mediante a teatralização de situações do 
nosso quotidiano. Também houve lugar para a música com o grupo Stubborn Five, 
formado por alunos da escola.

FinalmenteFinalmente e como já vendo sendo hábito em todas as nossas festas, o grupo de 
dança procurou animar todos os presentes com uns passinhos de dança. O resto 
ficou a cargo do nosso apresentador, que de forma muito animada, conseguiu 
manter o público atento durante hora e meia. A interação com o público foi bem 
visível e a animação foi uma constante!

Festa de Natal

A exemplo do que aconteceu em anos anteriores, a escola participou na decoração do espaço onde decorreu o jantar 
de Natal da Comunidade Vida e Paz. Os trabalhos foram feitos com a colaboração dos seguintes Curso Profissionais: 
Animação Sociocultural, Design, Animação 2D e 3D e Multimédia. A supervisão esteve a cargo da professora 
Ana Filipa Teixeira. 

Esta comunidade serve anualmente, por altura do Natal, uma ceia aos sem-abrigo da cidade de Lisboa, na Cantina 
Universitária. 

Projeto Vida e Paz
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