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No arranque deste novo ano 2022 será importante fazer um balanço do
primeiro período do ano letivo 2021/2022, que terminou no passado mês de
dezembro.
Fomos de novo confrontados com a necessidade de adaptação a novos
problemas e situações, e é certo que a nossa capacidade de resposta
aumentou, sendo agora possível evitar o cancelamento das atividades
previstas, espelhadas nesta newsletter.
O esforço de toda a comunidade escolar contribuiu novamente para que a
recuperação das aprendizagens continuasse, permitindo aos nossos
alunos a consolidação das suas competências.
Apesar de todas as dificuldades e contingências, foi também possível
levar a cabo a mobilidade Erasmus, uma verdadeira oportunidade de os
nossos alunos conhecerem novos destinos e realidades. Mais uma vez, o
empenho dos docentes que acompanharam este processo foi
fundamental para o seu sucesso.
O início deste ano letivo 2021/2022 marca também o começo do percurso
escolar na nossa EPC dos alunos do 10º das turmas de Desporto e
Massagem de Estética e Bem-Estar. Contamos que o seu caminho seja
preenchido por desafios na busca de uma formação profissional que
responda às suas ambições e necessidades do mercado.
A coesão da equipa pedagógica assim como a manutenção de uma
comunicação assertiva e eficaz com os nossos alunos e encarregados de
educação e restante comunidade educativa são ferramentas estratégicas
para que nos consigamos manter focados e ajudar os nossos alunos a
ultrapassarem as dificuldades provocadas por um tão longo período de
isolamento, responsável algumas vezes por comportamentos mais
disruptivos.
Estamos conscientes de que os desafios vão continuar, mas certos de que,
com o empenho de todos, a concretização dos nossos objetivos será mais
fácil. Estamos orgulhosos do nosso caminho e com confiança no futuro.
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Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar
a vida com paixão, perder com classe e vencer
com ousadia, pois o triunfo pertence a quem se
atreve... A vida é muita para ser insignificante.

Charles Chaplin
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ERASMUS+ HEALTHY
EUROPE – NEXT STEP

Em setembro, os alunos finalistas de TMEBE, Diogo, Mariana, Margarida, Inês Dias,
Andreia, Catarina, Inês Pereira e Fabiana tiveram a sua preparação para a
Mobilidade Erasmus+ Healthy Europe - Next Step - Viena de Áustria, a qual decorreu
no mês de outubro.
Os alunos, em Viena, fizeram trainnings presenciais no Institut Loebel - Escola
Particular de Massagens e Terapias Holísticas. Heinz Loebel, especialista em
massoterapia, trabalhou com o grupo técnicas da massagem clássica vienense, de
tratamento articular e ainda treinos de postura.
Os alunos aproveitaram também para realizar algumas visitas culturais: Parque de
Diversões Prater (o mais antigo do mundo), o Palácio Belvedere, a Opera, a
Universidade de Medicina, entre outros.

Os alunos finalistas das turmas do 12.º de Desporto (2019/2020 e 2020/2021), André
Patrício, Rita Alves, Pedro Grosso, Hugo Santos, João Marques e Tiago Henriques
realizaram a mobilidade Erasmus + Healthy Europe - Next Step – em Barcelona, dando
apoio aos treinos de futvolei a atletas profissionais, bem como a realização de estágio
numa escola de formação para treinadores de futebol.
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APADRINHAMENTOS
– NOVAS TURMAS
Para celebrar a entrada de novos alunos e alunas na EPC, realizou-se uma sessão de
Apadrinhamento no dia 20 de setembro, organizada pelos professores Bruno Rocha e
Rosário Leote, na qual os alunos do 10º e 11º ano se apresentaram de forma a se
conhecerem melhor, identificando os hobbies que tinham em comum, bem como as
suas expectativas.
No final da tarde, os alunos e alunas do 10º ano escolheram o seu padrinho ou a sua
madrinha, consoante a afinidade sentida durante o momento de convívio.

CONSELHO CONSULTIVO
- SETEMBRO
No passado dia 22 de setembro, decorreu a reunião do Conselho Consultivo da EPC,
um importante momento para o funcionamento da mesma e principalmente do
sistema da Qualidade (EQAVET), onde todos os Stakeholders internos e externos da
escola participaram. Nesta reunião estiveram presentes o Diretor Geral da EPC,
António Campos; a Diretora Pedagógica, Valéria Afonso; a Coordenadora da
Qualidade, Inês Carvalho; o Representante dos Docentes, Bruno Rocha; o
Representante dos Alunos, Francisco Tourais; o Representante dos Encarregados de
Educação, Bruno Alexandrino e o Representante do Poder Local (Junta de Freguesia de
São Domingos de Benfica), Filipe Silveira.
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TÉCNICAS - MASSAGEM
No dia 14 de dezembro, as alunas do 12.º TMEBE, Naomy, Ariana, Marlén, Melissa
Joana Lima, Mariana, Luana e Débora realizaram uma Quik Massage à equipa da
Rádio Renascença.

No dia 1 de outubro, as alunas Luana,
Mariana, Débora, Bruna, Inês e Naomy, da
turma do 12º TMEB, participaram num
evento criado pela Junta de Freguesia de
São Domingos de Benﬁca, para a
Celebração do Mês do Idoso, com
massagens ao público geriátrico,
proporcionando momentos de carinho e
relaxamento. O principal objetivo desta
atividade foi promover a saúde e os
cuidados de prevenção dirigidos às
pessoas idosas.

Nos dias 22 e 23 de outubro, os alunos do
12.º TMEBE, Raul, Anna, Melissa, Bruna e
Inês, bem como as alunas Rita e Andreia
do 11.º Tmebe participaram no Congresso
Nacional Portugal Ativo, que decorreu no
Pavilhão do Casal Vistoso, oferecendo
massagem na cadeira aos participantes.

A 26 de novembro decorreu uma aula
prática do Módulo de Dermocosmética
com a turma do 10ºTMEBE; neste módulo
foram estudadas as características dos
tipos e estados da pele. As alunas foram
divididas em duplas e cada aluna fez a
avaliação da pele e aplicou o tratamento
de rosto de acordo com a avaliação que
haviam feito (limpeza, esfoliação, sérum e
máscara de tratamento, creme de dia e
protetor), com a orientação da professora
Cláudia Pato.

WWW.CEFAD.PT

/CEFAD.PT

/CEFAD_CENTRO_FORMACAO

NEWSLETTER TRIMESTRAL 4 / PÁGINA 5

NOTÍCIAS DA ESCOLA PROFISSIONAL CEFAD

DIA EUROPEU DA ALIMENTAÇÃO
E COZINHA SAUDÁVEIS
No dia 8 de novembro, comemorou-se o Dia Europeu da Alimentação e Cozinha
Saudáveis.
De manhã, os alunos do 11.º TMEBE, Diná, Inês, Tomás e David, apresentaram à turma
do 10.º Tmebe a Roda dos Alimentos e propuseram uma tarefa – a apresentação de
uma refeição saudável e equilibrada. As alunas Rita e Andreia, da parte da manhã,
venderam produtos alimentares saudáveis.
À tarde, as alunas Luana, Naomy e Mariana venderam lanches saudáveis e os
restantes alunos calcularam o MC aos alunos que se encontravam na escola, bem
como aos docentes e não docentes.

ATIVIDADES DE DESPORTO
No dia 3 de dezembro celebrou-se o Dia
Internacional da Pessoa com deficiência.
Assim, na EPC realizou-se uma sessão de
Voleibol Sentado, envolvendo várias turmas.
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No dia 5 de dezembro decorreu a Meia
Maratona dos Descobrimentos,
organizada pela Xistarca.
Os alunos e as alunas das turmas do 10ºTD
– Ana Sousa, Guilherme, Pedro, Vasco
Ferreira e Gonçalo Marques e do 11ºTD,
nomeadamente Maria Gonçalves,
Matilde, Beatriz Silva participaram na
organização desta prova, estando nos
locais de alimentação e hidratação a
entregar produtos aos atletas e ajudaram
ainda na montagem da logística do
evento.
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TORNEIOS – ÂMBITO DO
PROJETO DE CIDADANIA
No dia 12 de novembro, decorreu o Torneio de Basquetebol que foi organizado pelos
alunos do 12.º TD: Maria Valente, André Graça e Gonçalo Alves, no contexto do Projeto
de Cidadania, subordinado ao tema “Interculturalidade”; deste modo, cada equipa
tinha o nome de um país do mundo, para estar de acordo com o tema. A equipa
vencedora foi a Síria (Diogo Boleto, Bruno Bracinhos, Tomás Carvalho, João
Manchinha e Tomás Leitão).
No dia 17 de novembro realizou-se o Torneio de Futsal organizado pelos alunos André
Castro, Tiago Borrego e Gabriel da turma do 12ºTD no âmbito do do Projeto de
Cidadania, subordinado ao tema “Racismo”. Os vencedores foram o Rodrigo Santos,
Arlindo Mendonça, João Revez, Ledimir Moniz e João Mestre.
No dia 24 de novembro realizou-se o Torneio de Voleibol organizado pelos alunos João
Varela, Rui Sebrosa e Wilker Cardoso, subordinado ao tema “Igualdade de género”. Os
vencedores foram Gabriela Santos, Tiago Pereira, João Manchinha, Beatriz Lima,
Alexandre Costa e Bruno Bracinhos.
No dia 10 de dezembro decorreu o torneio de Voleibol, organizado pelos alunos
Alexandre, João Caramujo e Afonso, do 12.º TD, no âmbito do projeto de Cidadania e
subordinado ao tema “Voluntariado”, que incluía recolha de alimentos que serão
doados à Ajuda de Berço.
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VISITAS
DE ESTUDO
No dia 13 de dezembro, a turma do 10ºTD visitou as instalações do Comité Olímpico
Portugal. Durante a visita, os alunos não só tiveram a oportunidade de conhecer a
história do olimpismo de uma forma mais aprofundada, bem como o trabalho que é
desenvolvido nesta entidade.
Posteriormente, deu-se lugar a uma breve passagem pelas instalações do Comité,
onde foi possível observar vários aspetos desde a história dos atletas olímpicos
portugueses, as diferentes réplicas das tochas olímpicas e as mascotes de cada
edição. Esta visita revelou-se bastante enriquecedora no que toca às aprendizagens e
conhecimentos adquiridos pelos alunos.
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PROJETO
DE VÍDEO
A turma do 10.º ano de Desporto encontra-se a desenvolver um projeto etwinning
subordinado ao tema “Sustainable development: an international vision”, com a
supervisão das professoras Rosário Leote e Fernanda Duarte.
A primeira tarefa deste projeto foi a realização de um vídeo sobre a escola.

DANÇAS
TRADICIONAIS
As alunas da turma de 12.º TMEBE, no âmbito das disciplinas de Português e de
Educação Física, apresentaram ao staff da EPC, no dia 2 de dezembro, as suas Danças
Tradicionais – o Bailinho da Madeira, os Pauliteiros de Miranda, Erva Cidreira e Sariquité.
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HISTÓRIA
DE NATAL
Na aula de Português, no último dia de aulas do 1.º período, os alunos do 10.º TD foram
convidados a escrever uma pequena história sobre o Natal e a ilustrar a mesma."
A NOITE DE NATAL
O Gustavo vive numa pequena aldeia no norte de Portugal, adora o Natal, é a
sua altura favorita do ano, porque é quando vê toda a sua família.
Durante todo o ano, as únicas pessoas que ele vê na rua são as que ali vivem.
Mas no Natal as coisas mudam, porque nessa época viajam até à aldeia várias
pessoas para visitar os seus familiares; a aldeia ganha uma nova vida e as pessoas
que ali vivem enchem-se de alegria.
A consoada em casa do Gustavo é cheia de alegria, a família reúne-se na sua
casa para celebrar o Natal. Uma altura com muitas tradições: cantam e dançam,
comem refeições típicas da época e trocam os presentes.
É um momento que ninguém quer que acabe, porque a única altura do ano em
que a família pode estar toda junta é na época natalícia.
Quando chega a altura da despedida, nota-se um ambiente de tristeza entre a
família, mas sabem que no ano seguinte vão voltar a ver-se novamente para celebrar
o Natal.
Diogo Monteiro
10°TD
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