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NOTÍCIAS DA

A publicação desta "newsletter" surge na altura em que todos acalentamos a esperança de
que as nossas vidas voltem à normalidade, depois de um período de profundas alterações a
que todos tivemos de nos sujeitar na sequência da pandemia que afetou o regular
funcionamento da nossa escola e, de um modo geral, de toda a sociedade.
Foi - e continua a ser - um período de grandes desafios em que todos tivemos de nos adaptar
à nova realidade para que a nossa escola pudesse prosseguir a sua missão educativa e de
preparação dos nossos jovens para a vida, que é, acima de tudo, a nossa principal vocação.
Durante este segundo confinamento foi necessário recorrer à experiência adquirida no
primeiro e isso acabou por facilitar a tarefa, porque nos permitiu ser mais objetivos e práticos
nas ações necessárias à implementação do processo das aulas à distância.
Entretanto, e apesar do esforço e empenho de todos, num contexto diferente e de recurso,
como foi o caso, os resultados não são necessariamente os mesmos que seriam alcançados
em condições normais. E numa altura em que se começa a ver a luz ao fundo do túnel e que
se antevê o regresso à normalidade, o principal desafio será recuperar da melhor forma as
aprendizagens que não foram possíveis alcançar no contexto anterior, para o que vai ser
necessário a colaboração e empenho de todos.
Enquanto isto, muito em breve teremos o início de mais um ano letivo, e com ele o desafio de
continuarmos a afirmar o projeto educativo da nossa escola, tanto pela consolidação dos
indicadores já alcançados como pelo encarar de novos desafios, como se espera que venha a
ser a introdução de novas áreas de formação que irão por à prova as nossas capacidades de
organização e mobilização.
Em todo o caso, vai ser necessário contar com a intervenção e empenho de todos, pois só
assim a Escola Profissional CEFAD poderá continuar a crescer e a afirmar-se, tanto ao nível
local como regional.
Prof. António Campos,
Director Geral da EPC
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“TUDO VALE A PENA
QUANDO A ALMA NÃO É PEQUENA”
Fernando Pessoa
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DEBATES PRESIDENCIAIS 2021
No âmbito das eleições presidenciais que decorreram no dia 24 de janeiro de 2021, as
turmas de 12º TMEB e 12º TD, na disciplina de Área de Integração, realizaram um debate nos
dias 19 e 13 de janeiro, respetivamente.
Os alunos divididos em pequenos grupos assumiram o papel dos diferentes candidatos
(depois de um longo trabalho de pesquisa sobre os programas eleitorais) e defenderam as
suas posições. Desta forma, os alunos conseguiram perceber a importância de votar e de
participar na vida política, tornando-se cidadãos com uma maior consciência cívica.
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A PREPARAR O FUTURO – 12.º TD (FEVEREIRO E MARÇO)
São muitas as dúvidas que assolam os alunos nesta fase em que estão quase a terminar o
ensino secundário:
- o que fazer?
- ir para a faculdade?
- ir trabalhar? onde?
Para os elucidar, o professor Hélder Espínola, nas suas aulas, convidou algumas pessoas
ligadas ao mundo académico e também profissional, nomeadamente:
- César Lacerda - Treinador adjunto do Cova da Piedade – 2.ª Liga;
- Luciana Silva – Personal Trainer e Instrutora de Aulas de Grupo;
- Filipa Gonçalves – Personal Trainer no Dubai;
- Ciro Tavares - Coordenador de Campo de Férias;
- Diogo Marreiros – atleta profissional olímpico de patinagem.
Do mundo académico, a turma interagiu com o Presidente da Associação de Estudantes do
Instituto Superior de Ciências Educativas (ISCE), Bruno Pereira e Tiago Rodrigues do Gabinete
de Marketing e Comunicação.

FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO – 11.º TMEB
Os alunos Raúl Guerra, Beatriz Garcia, Joana Rodrigues, Anna Carvalho, Luana Botelho,
Telma Silva, Débora Alfonso e Bruna Souto continuaram, apesar do confinamento, a realizar
a sua Formação em Contexto de Trabalho, com aplicação e empenho.
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PARLAMENTO DOS JOVENS

PARL AMENTO DOS JOVENS / VIDEO-CONFERÊNCIA

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E NO NAMORO:
Como garantir o respeito e a igualdade?

Devido à situação pandémica de 2020, a Sessão Distrital
de 2019/2020 não se realizou como previsto, tendo sido
adiada para este ano. Assim, os nossos deputados
Francisco Tourais (12.ª TD) e Margarida Cuche (12.º
TMEB) participaram nessa Sessão Distrital, via
videoconferência, no dia 16 de março. Segundo o
Francisco, apesar de ter gostado muito da sessão, referiu
que tinha sido cansativa pela constante presença em
frente ao computador. “.
É verdade, que mesmo presencial teria sido cansativo,
pelo evento em si e pela concentração e foco que exige.
Notei, durante a sessão e em conversa com alguns
deputados, que havia escolas muito determinadas a
passar à fase seguinte.
As medidas refletiram a preparação necessária e o grau
de exigência para o combate ao tema controverso que é
a "Violência doméstica e no namoro". A nível geral,
existiram muitas propostas semelhantes, contudo não
impediu o empenho e a valorização de todos os
deputados presentes. Resumindo, foi uma experiência
gratificante que me transmitiu os valores de uma
geração jovem - em que estou inserido -, que ainda há de
apresentar grandes feitos.”

No dia 9 de fevereiro assinala-se o Dia da Internet Mais
Segura. Assim, a Microsoft e a GNR promoveram uma
campanha de sensibilização com sessões digitais
destinadas a todas as escolas:
Na EPC aconteceu no dia 18 de março, em dias sessões
(10h00 e 15h30) para que todas as turmas pudessem
assistir à apresentação.
Nelas foram abordados o respeito, as boas práticas e
apresentadas dicas de segurança.
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PROJETO CANDIDATURA – JOGOS OLÍMPICOS 2032
A turma do 10.º TD desenvolveu, em trabalho multidisciplinar com os professores Bruno
Rocha, Fernanda Duarte, Hélder Espínola, João Roseiro e Rosário Leote, um projeto de
candidatura aos Jogos Olímpicos de 2032. Os trabalhos foram realizados em grupos, tendo
sido desenvolvidos projetos para as cidades de Dublin, Istambul, Luxemburgo, Lyon, Tiblissi
e Milão. No dia 23 de março, todos os grupos apresentaram as suas candidaturas a um
júri composto pelos professores Hélder Espínola, João Roseiro, Rosário Leote e Joaquim
Videira do Comité Olímpico de Portugal (COP). Após todas as apresentações, o júri escolheu
os dois melhores trabalhos – Dublin e Luxemburgo –, seguiu-se, por isso, uma nova
votação realizada pelos alunos e a mais votada foi Candidatura de Dublin – Diogo
Fortunato, Diogo Brito, Diogo Boleto e Diogo Lino.

E AO LONGO DO CONFINAMENTO AINDA ACONTECEU…

EPC FIT@HOME – PROMOÇÃO DE UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL
Ter um estilo de vida saudável em tempos de confinamento nem sempre é
fácil, por isso, os professores Hélder Espínola e João Roseiro (coordenadores e
supervisores), preocupados com o facto de alguns alunos praticarem apenas
exercício físico nas aulas de Educação Física e estando estas suspensas,
elaboraram o projeto EPC Fit@Home.
Os objetivos gerais deste projeto são “combater o sedentarismo da
comunidade escolar nesta fase de confinamento (e no futuro)” e ”dar um
espaço para os alunos dos 2.º e 3.º anos do curso de Técnico de Desporto
poderem por em prática os conhecimentos adquiridos (…), colmatando assim
também as poucas oportunidades de prática que este contexto traz”.
Deste modo, a 1.ª aula (experimental) foi realizada pelos professores
coordenadores no dia 24 de fevereiro de 2021. Todas as outras que se lhe
seguiram foram realizadas pelos alunos dos 2.º e 3.º anos em dois turnos – o da
manhã e o da tarde – no último tempo de aulas, para que todas as turmas
pudessem participar. O projeto é também dirigido a toda a comunidade
escolar – docentes e não docentes.

VISITA-NOS:

NEWSLETTER TRIMESTRAL 2 / PÁGINA 5

NOTÍCIAS DA ESCOLA PROFISSIONAL CEFAD

LIVRO DIGITAL – 10.º TMEB
CLUBE DE LEITURA

CARTOONISTAS – 10.º TD

Tudo teve início numa aula de Português,
ainda na escola… Foi proposta à turma a
indicação de palavras (12), as quais foram
sendo escritas no quadro; depois lançou-se o
1.º desafio – escrever uma história com aquelas
palavras e os alunos começaram a criar as suas
histórias, umas mais longas, outras mais
curtas. No final da aula, a aluna Andreia
Vicente falou com a prof.ª Fernanda de edição
de livro digital – algo em que ela já trabalhava
e daí surgiu a ideia de trabalhar em conjunto
com a prof.ª Rosário Leote o livro digital,
usando o programa BookCreator (online). Os
alunos aderiram bem à ideia e já apresentaram
alguns trabalhos; trabalhos esses que
continuarão a ser desenvolvidos nas aulas de
Português e TIC, também no próximo ano
letivo.

Numa aula de Português, abordou-se o
Cartoon – os alunos estudaram as suas
características, intencionalidades e áreas de
intervenção. Depois disso, os alunos tiveram
como tarefa a criação de um cartoon em papel
subordinado ao tema “Escola e Novas
Tecnologias”. Para que o trabalho pudesse ser
ainda mais aproximado do real, a prof.ª
Rosário Leote trabalhou com a turma o
“cartoon digital”.

A POESIA É TUDO – 10.º TMEB
Para dar início à lírica camoniana, os alunos
leram um poema sobre o que é a poesia – “A
Poesia é Tudo” –; a partir da leitura e da análise
do mesmo, cada um dos alunos fez um
desenho
relacionado
com
o
poema,
evidenciando os tópicos abordados no poema.
E a poesia é:
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NO PAPEL DE CESÁRIO VERDE - 11.º TD
A turma de 11.º TD iniciou o estudo sobre Cesário Verde e, para tal, foi proposto, na aula de
Português, que cada um tirasse uma foto da paisagem que avistava de uma das janelas de
suas casas; posteriormente, os alunos, com base nessa foto, escreveram duas quadras e
descobriram-se poetas…

Estava um belo dia de quinta feira
Enquanto eu estava no quintal
A tarde ficou muito serena
Era preciso a Concha chegar.
Ela estava muito irrequieta
Pois eu tinha as aulas a acabar
É a cadela mais bonita
Mas está me sempre a chatear.

João Varela
É questão de sermos livres,
sentirmo-nos seguros,
onde podemos ser nós próprios,
onde somos felizes.
O mar lava-nos a alma,
Dá-nos paz,
E assim seguimos em frente,
Sem olhar para trás

Maria Valente
Da minha varanda eu consigo ver
Muitos passarinhos a viver
E esta paisagem vou descrever
Para vos entreter
Do meu lar acolhedor
Com todo o seu valor
Vejo belos campos verdejantes
Que são muito semelhantes.

Tomás Leitão
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Para este poema
Estou com poucas ideias
Esta é a vista
De algumas aldeias.
Naquela montanha lá ao fundo
É onde o sol desperta
Nesta foto conseguimos ver
Que a rua continua deserta.

Rui Sebrosa

Nesta paisagem onde o sol reflete
A água, pura e límpida, remete
A tempos que para muitos não mais
existem.
Um sítio onde a calmaria e a natureza
coexistem.
Não só a água como também a terra,
Não apresenta quaisquer sinónimos de
guerra.
Ela verde reflete no espelho e dá vida a
este cenário,
Esta vista não tem páreo.

Luís Santos

Esta imagem representa o sítio onde
cresci
e o lugar onde continuo a crescer,
um sítio maravilhoso a qual chamo casa,
onde as praias e enseadas são o quintal
da rapaziada.
Na minha vida quase tudo se resume a
este sítio,
que me deu em que acreditar,
preparou-me para o que estava lá fora
e acima de tudo pôs-me a mim a sonhar.

Tomás Cunha
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PROJETO CIDADANIA
Apesar do confinamento, as turmas dos 10.º e 11.º anos prosseguiram com os seus projetos de
Cidadania, continuando a reformulá-los, adaptando-os à situação pandémica presente.

NA ONDA DOS DEBATES E SIMULAÇÕES ORAIS:

DEBATE – “A IMPORTÂNCIA DA FELICIDADE NA VIDA
PESSOAL”
As turmas dos 12.º anos, na aula de Português, realizaram um debate
subordinado ao tema “A importância da felicidade na vida pessoal”. O aluno
Gonçalo Santos, do 12.º TD, convidou um amigo – João Coelho (que, e incluindo
o Francisco Tourais, fazem parte de um itinerário de iniciação cristã da Igreja
Católica, denominado "Neocatecumonal" que tem como base o
aprofundamento da fé e dos valores católicos) – para participar no debate da
turma, partilhando as suas opiniões e respondendo às questões dos alunos.
Nela foram abordados o respeito, as boas práticas e apresentadas dicas de
segurança.
As turmas de 12ªano, na disciplina de Inglês, exploraram a aplicação da Língua
Inglesa em contexto profissional. Escolheram uma situação de comunicação,
específica à respetiva área profissional (Desporto e Massagem/Bem Estar),
construíram um diálogo e realizaram o Role-Play em registo de vídeo.
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No 12.º TD alguns alunos decidiram fazer uma simulação de debate televisivo
sobre clubes de futebol, potenciando o seu interesse e conhecimento num
exercício de comunicação autêntica em Inglês. Outros optaram por um cenário
de trabalho em ginásio ou com um PT.
No 12.ºTMEB, várias alunas concretizaram uma situação de comunicação em
possível cenário real de trabalho num SPA ou Clínica de Estética.

As turmas do 11ºano, na disciplina de Inglês, pesquisaram sobre problemas
ambientais e alterações climáticas, causas e consequências. Cada grupo
escolheu um subtema, realizou uma pesquisa e selecionou a informação,
posteriormente, construiu um Mapa Conceptual e fez a apresentação à turma,
em registo de vídeo.
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O HOMEM E O AMBIENTE
As turmas de 11º TMEB e 11º TD, no âmbito das disciplinas de
Área de Integração e Matemática, elaboraram e aplicaram
inquéritos à população de Lisboa, com o objetivo de identificar
e caracterizar situações de degradação ambiental na cidade.
Desta forma, foi possível analisar os resultados obtidos e
verificaram que ainda existe um longo caminho a percorrer
para uma verdadeira consciencialização da importância de
conservar o ambiente.

SITES DAS REGIÕES PORTUGUESAS
As turmas de 10º TMEB e 10º TD, no âmbito das
disciplinas de Área de Integração e TIC,
desenvolveram competências na área das
tecnologias da informação e comunicação e da
geografia, através da elaboração de sites relativos
às diferentes regiões portuguesas. Assim, os
alunos tiveram contacto com a diversidade de
elementos naturais e humanos que caraterizam o
nosso país.

CONSELHO CONSULTIVO DA EPC

No dia 17 de Março decorreu a reunião do Conselho Consultivo da EPC, um
importante momento para o funcionamento da EPC e principalmente no
sistema da Qualidade (EQAVET), onde todos os Stakeholders internos e
externos da escola participaram..Nesta reunião tivemos os seguintes
participantes:
Diretor geral da EPC: António Campos
Diretora pedagógica: Valéria Afonso
Coordenadora da Qualidade: Inês Luís Carvalho
Representante dos docentes: Bruno Rocha
Representante dos alunos: Francisco Tourais
Representante doa encarregados de educação: Bruno Alexandrino
Representante do Poder local (Junta de Freguesia de São Domingos de
Benfica) - Filipe Silveira
Representante da área de formação de massagem estética e bem estar Filipa Baptista
Representante da área de formação de Desporto - Hugo Caixeiro
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ERASMUS 2020/2021
A EPC acredita que os Erasmus são mais um passo que irá melhorar o teu desenvolvimento,
tornando-te muito mais preparado para o teu futuro.
Assim, no presente ano letivo, a EPC, realizará com as turmas dos 12.ª anos a mobilidade
Erasmus, com a duração de 23 dias.
Da turma de Desporto foram selecionados 8 alunos com destino a Barcelona e da turma de
Massagem foram selecionadas 7 alunas para Viena de Áustria.
Barcelona, alunos do 12.º TD:
Sofia Gonçalves, Mateus Nascimento, Carolina Francês, Pedro Grosso, Francisco Tourais,
Gonçalo Santos, Henrique Rebelo, André Patrício e André Veloso (suplente)
Viena de Áustria, alunas do 12.º TMEB:
Andreia Rodrigues, Fabiana Pereira, Inês Dias, Inês Pereira, Inês Cardoso, Margarida
Cuche, Mariana Almeida e Tatiana Vieira (suplente)
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