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Casual Day
As alunas Catarina Costa, Filipa Morais e Soraia Carrego, da turma 295, do Curso 
Profissional de Técnico de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e 
Publicidade, com o apoio da professora Catarina Monteiro, no âmbito da disciplina CPC 
e a professora Vânia Costa, no âmbito da disciplina CGA, elaboraram um cartaz a sensibili-
zar os alunos para vestirem a camisola da escola num dia a que chamamos Casual Day.

Veste a camisola e dá cor à nossa escola foi a mensagem transmitida.

A receção de boas-vindas aos alunos de 1º ano de Ensino Profissional foi feita turma a turma com a presença da 
diretora de polo, Paula Rodrigues, os coordenadores de cursos e a técnica do Centro de Recursos. Para esta receção, 
foram convidados alguns ex-alunos que nos presentearam com a sua presença. Foram muito interessantes os teste-
munhos que partilharam com os novos alunos, desde o relato de experiências vividas na escola bem como algumas 
sugestões que os poderão ajudar na sua integração. 

Acompanhados por professores, os novos alunos fizeram uma visita à escola e no final foram brindados com a atuação 
do grupo Cappuccino.

Dia Europeu das Línguas
O Dia Europeu das Línguas, 26 de setembro, celebra a diversidade linguística na Europa e promove o conhecimento de 
um número cada vez maior de línguas por parte dos cidadãos. Aprender e dominar várias línguas não só favorece a 
comunicação entre as pessoas, como afasta muitas barreiras interculturais.
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Abertura do ano letivo

O ano letivo, na nossa escola, teve início a 7 de setembro para os alunos do 1.º ano e a 8 de setembro para os restan-
tes alunos. Na apresentação e receção aos alunos estiveram presentes os professores e os funcionários. A direção do 
polo deu as boas vindas e transmitiu aos discentes as principais regras da escola e as atividades a desenvolver durante 
o ano letivo. De seguida os Orientadores de Turma acompanharam os alunos para as respetivas salas onde tiveram 
oportunidade de esclarecer as dúvidas existentes por parte de alunos e/ou encarregados de educação.

 

EPGE da Arruda dos Vinhos

Workshop de fotografia
No dia 19 de setembro, o freelancer em fotografia Dário Branco realizou um workshop de fotografia para os alunos das 
turmas do Curso Profissional de Técnicos de Multimédia de 1º, 2º e 3º ano (turma 373, 349 e 316), no âmbito 
do módulo de fotografia digital da disciplina de Design, Comunicação e Audiovisuais. 

A primeira parte do workshop decorreu no Laboratório de Multimédia, onde foram abordados os conceitos gerais sobre 
a “Fotografia Digital”. Durante a segunda parte realizou-se um exercício prático em que os alunos tiveram que tirar 
fotografias na zona envolvente à escola, pondo em prática os conhecimentos adquiridos na parte teórica. 

Os trabalhos deste profissional podem ser vistos em dbranco-fotos.blogspot.com. 

 

Para marcar este dia, a professora Helena Almeida em colaboração com o Centro de Recursos, realizou, para toda a 
comunidade educativa, Name your Country. Esta atividade permitiu desenvolver e aplicar conhecimentos referentes 
aos países europeus, tais como bandeira, capital, cumprimentos e despedidas, entre muitos outros. Nesta ação 
destacaram-se os alunos da turma 324 do Curso Profissional de Técnico de Comunicação – Marketing, Relações 
Públicas e Publicidade.
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Um novo ano letivo
Embarcamos em mais um ano letivo, com novos projetos, novos cursos, novas ideias e espaços transformados. Um 
ano em que a NOSSA escola será o ponto central do desenvolvimento de projetos e iniciativas. Desejamos a toda a 
comunidade um bom trabalho, pautado por um espírito de equipa constante.

Que este ano seja mais uma vitória, mais um sucesso!

 

EPGE do Entroncamento

Centros de Recursos
Na sequência dos melhoramentos diversos das instalações da EPGE, também o Centro de Recursos do Campus Escolar 
sofreu algumas alterações.

Sedeado agora na sala 2 do pavilhão laboratorial, o Centro de Recursos conta hoje com uma sala mais ampla e mais 
acessível a todos.

Alunos e colaboradores podem usufruir dos Centros de Recursos e respetivos serviços que possibilitam: pesquisa 
bibliográfica/informática; elaboração de trabalhos escolares individuais/de grupo; promoção de ativi-
dades lúdico-artísticas e de interesse para toda a comunidade escolar; colaboração na implementação de 
iniciativas do plano geral de atividades da escola; apoio logístico.

Os Centros de Recursos têm, em permanência, uma colaboradora e funcionam nos seguintes horários:

- Centro de Recursos do polo 1 - 2.ª a 6.ª feira das 8h45min às 12h e das 13h15min às 18h;
- Centro de Recursos do Campus Escolar - 2.ª a 6.ª feira das 8h30min às 18h30min.

 

Sessões de Júri – Curso EFA de Proteção Civil
Os formandos do Curso EFA de Proteção Civil (turma 37012) apresentaram-se a júri nos dias 18 e 19 de setembro. 
Estas sessões marcaram o culminar de um percurso que durou cerca de dois anos, tendo sido realizado em horário 
pós-laboral, no Entroncamento. Em todas as apresentações finais ficou bem expresso o sacrifício pessoal e familiar dos 
adultos que agora concluíram os seus processos de qualificação, sendo unânime a sensação de contentamento perante 
o cumprimento de um sonho há muito adiado. O júri, composto pelo Coordenador da ação, Eng.º Paulo Resende, pela 
Responsável dos Cursos EFA, Dr.ª Carla Martins, pela Mediadora de Cursos EFA, Dra. Patrícia Fernandes e pelos repre-
sentantes da Câmara Municipal do Entroncamento e da Câmara Municipal de Ourém, Eng.º Nuno Valente e Eng.º Nuno 
Touret respetivamente, sublinhou o exemplo dado por estas pessoas que representam um modelo junto das suas 
comunidades e famílias. 
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Este é um percurso formativo de dupla certificação que permite a conclusão do Ensino Secundário e, simultaneamente 
a obtenção do nível 4 de formação profissional no âmbito da saída profissional. 

A todos desejamos as maiores felicidades e que o futuro lhes traga novos e aliciantes desafios! 

Apresentação de PAP
No dia 26 de setembro, foi encerrada mais uma etapa para seis alunos do Curso Profissional de Técnico/a de 
Mecatrónica (turma 317), com a apresentação pública das Provas de Aptidão Profissional (PAP).

Foram apresentados três trabalhos em temas distintos: “Mini com Sistema Hidráulico (Carlos Pires e Marco Martins), 
“Rede Elétrica de Energia Eólica” (Nuno Amoroso e Bruno Roque) e “Triciclo” (Fernando Queiroga e Ivan Mateus).

Todos os alunos estão de parabéns por terem alcançado  com sucesso mais uma etapa da sua vida académica.

Gust@ve Eiffel Digital
Acaba de ser criado o projeto “Gust@ve Eiffel Digital - o emprego à distância de um clique” que consiste num ciclo de 
5 workshops distintos na área de Informática, todos relacionados com a procura ativa de emprego. 

O objetivo central do projeto é desenvolver competências de informática, na ótica do utilizador na população ativa da 
região, tornando-a cessível a todos os interessados e estimulando o uso das novas tecnologias da informação e comu-
nicação no processo de procura ativa de emprego. 

O calendário dos workshops é o seguinte:

 • 3 de outubro | 14h30min-18h: Iniciação à Informática (inscrições até 2 de outubro)
 • 17 de outubro | 14h30min-18h: Carta de Apresentação (inscrições até 13 de outubro)
 • 31 de outubro | 14h30min-18h: Curriculum Vitae (inscrições até 27 de outubro)
 • 14 de novembro | 14h30min-18h: Correio eletrónico – e-mail (inscrições até 10 de novembro)
 • 28 de novembro | 14h30min-18h: Pesquisa e resposta a anúncios de emprego (inscrições até 23 
                de novembro)

Os workshops decorrem no polo 3 da EPGE, são de frequência gratuita e têm como público-alvo a população em 
situação de desemprego e/ou emprego precário e com idade igual ou superior a 18 anos de idade. 

As inscrições são limitadas a 15 pessoas por sessão e podem ser efetivadas presencialmente, na receção do polo 3 da 
EPGE. 

Centro Novas Oportunidades em funcionamento até ao final de 2012
O Centro Novas Oportunidades Gustave Eiffel mantém-se em funcionamento até ao final do corrente ano. Esta decisão 
surge no seguimento da informação recebida por parte da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional 
IP, entidade reguladora desta atividade, que prorrogou a data de funcionamento destas estruturas. Continuaremos, 
assim, a valorizar a população da nossa comunidade.



No âmbito dos vários percursos de qualificação, o uso das novas tecnologias, o acesso a novos mecanismos de informa-
ção e comunicação, bem como a expressão na língua materna e em língua estrangeira são algumas das competências 
a desenvolver. Acreditamos que, desta forma, valorizamos não só as pessoas que nos selecionam como parceiros dos 
seus projetos, mas também o tecido empresarial regional que pode deste modo contar com colaboradores mais 
qualificados para enfrentar os atuais desafios.
 
Agradecemos a todos os adultos da região que nos escolheram, e escolhem, como parceiros dos seus trajetos de 
qualificação e, simultaneamente, desafiamos todos os que ainda não o fizeram!

O Centro Novas Oportunidades Gustave Eiffel funciona de segunda a sexta-feira das 9h às 22h e aos sábados, das 10h 
às 13h.

Informações e contactos:
Campus Escolar da Escola Profissional Gustave Eiffel 
Rua D. Afonso Henriques | 2330-519 Entroncamento
249 717 055 | 91 053 23 82 | 91 363 01 05 | cnoge.entroncamento@gustaveeiffel.pt 
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Receção aos novos alunos 
A receção de boas-vindas aos novos alunos realizou-se no dia 6 de setembro, pela manhã, com a presença da diretora 
de polo e dos coordenadores dos cursos, que receberam e acompanharam os alunos numa visita guiada por todo o 
espaço escolar.

Aos alunos, professores e funcionários desejamos um ótimo ano letivo.

EPGE do Lumiar

A Escola veste-se de azul
Como forma de criar uma identidade visual e de fortalecer a sua imagem, a EPGE ofereceu um polo a todos os alunos. 
Agora, todas as sextas-feiras, a nossa escola veste-se de azul. 

Todos diferentes, mas todos iguais.

Plano Anual de Atividades de Educação Física e Desporto
No âmbito da disciplina de Educação Física, está a decorrer o Torneio Inter-turmas de Futsal Masculino. Neste 
momento, está a decorrer a fase de grupos de onde irão resultar os finalistas. 

Inserido no mesmo plano, tivemos uma exibição de capoeira no início do ano letivo. 

Prémio da melhor aluna da EPGE
No dia 28 de setembro, a nossa escola teve o prazer de entregar o Prémio de Melhor Aluno do Ano Letivo 
2011/2012. Este prémio é atribuído pelo Ministério da Educação ao melhor aluno da Escola Profissional Gustave Eiffel.

A aluna premiada, Iolanda Francisco, frequenta o Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância. Neste evento 
estiveram presente a diretora de polo, a coordenadora do curso e os alunos da turma de 3.º ano do mesmo curso.

A Iolanda Francisco vai continuar a sua formação académica numa Instituição do Ensino Superior, com uma Bolsa de 
Mérito recebida na sequência dos resultados obtidos.
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EPGE de Queluz

Bem Vindos!
Com alegria, boa disposição, nova imagem e muitas novidades iniciámos um novo ano letivo em grande força! 
Este ano para além das turmas de Educação e Formação de Jovens, dos cursos de Instalação e Reparação de 
Computadores, Tipo 2 e Tipo 3, e Instalação e Operação de Sistemas Informáticos Tipo 2, regressaram a 
Queluz os Cursos de Ensino Profissional. Assim, este ano temos em funcionamento o Curso Profissional de Técnico 
de Apoio à Infância e Técnico de Animação Sociocultural. A imagem exterior da escola foi melhorada com a 
colocação de uma nova tela, que dá cor e alegria à fachada do edifício. 

Os nossos alunos receberam uma camisola de cor azul com o logotipo da EPGE, marcando assim o início de um novo 
ano letivo.

Começámos o ano com entusiasmo, garra e companheirismo, mostrando o caminho partilhado por todos: a aprendiza-
gem e o conhecimento!

Receita para fazer um aluno EPGE
No âmbito da disciplina de Língua Portuguesa, os alunos da turma 35119 do Curso CEF de Instalação e Operação 
de Sistemas Informáticos responderam com entusiasmo ao desafio da professora e participaram numa atividade de 
escrita criativa intitulada “Receita para fazer um aluno EPGE”.

A iniciativa teve grande adesão e resultou na apresentação de textos cheios de criatividade, dificultando a tarefa de 
eleger o texto vencedor.

O texto premiado “reza” assim:

Ingredientes: 

   • 1 pacote de empenho;
   • 1 kg de energia;
   • 3 kg de simpatia;
   • 800 gr de humildade;
   • 1 pacote de concentração;
  

Modo de preparação:

Limpar o aluno de irresponsabilidade, moleza e de cábulas. Em seguida, enchê-lo com empenho. Adicionar, alternada-
mente, energia e simpatia e mexer muito bem. Envolver cuidadosamente a humildade, a concentração, a assiduidade 
e a pontualidade.

Meter o preparado numa sala de aula e esperar até que aqueça. Polvilhar com curiosidade e responsabilidade. Para 
terminar, regar com afeto e apoio e está pronto a servir.

Bom proveito e bom ano letivo para todos!

• 1kg de assiduidade e pontualidade;
• 500 gr de curiosidade;
• 800 gr de responsabilidade;
• 100 colheres de sopa de afeto;
• 100 colheres de sopa de apoio.
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EPGE da Venda Nova

Início das atividades letivas 

No dia 6 de setembro, os alunos do 1.º ano, iniciaram o ano letivo. Um pouco apreensivos e tímidos, acompanhados 
em grande maioria pelos encarregados de educação, foram recebidos pela diretora do polo e pelos coordenadores de 
curso.

Neste dia, em que para além das boas vindas-vindas, foram dadas informações úteis e as orientações necessárias aos 
alunos, foi feita uma apresentação formal no auditório Brazão Farinha, a que se seguiu uma visita acompanhada pela 
escola (pelos coordenadores de curso e/ou alguns docentes) e se realizaram várias atividades de modo a proporcionar 
um primeiro contacto com os espaços e serviços. 

Dia 10, 2.ª feira, realizou-se a receção aos alunos dos 2ºs e 3ºs anos com a entrega de camisolas da EPGE e fez-se a 
já habitual sessão de apadrinhamento. 

Apadrinhamento
Pelo terceiro ano consecutivo, decorreu, no átrio e auditório da escola, a cerimónia de apadrinhamento dos novos 
alunos pelos seus colegas de segundo e terceiros anos. De forma animada e ordeira e segundo as orientações dos 
coordenadores de curso, um a um foram cumprimentando e acolhendo o respetivo afilhado, num compromisso de 
entreajuda. Esta atividade que, inicialmente, envolveu apenas uma turma, alargou-se agora a toda a comunidade 
escolar.

Consideramos que esta é uma forma interessante de auxiliar na integração dos novos alunos e de, simultaneamente, 
responsabilizar os que já frequentaram a escola em anos anteriores. Sendo um projeto que tem mostrado crédito e 
fiabilidade, julgamos que faz todo o sentido a sua continuação em anos futuros.

Novidades
Na abertura de um novo ano letivo e, tendo em consideração um conjunto de modificações ocorridas neste polo, a 
direção brindou a comunidade escolar com espaços mais alegres e apelativos, dando um “novo visual” à escola. 
Apostados em criar uma imagem mais “clara e limpa” procedeu-se à pintura do átrio tendo apenas sobrevivido, um ou 
outro graffiti alusivo à escola. 

Também no interior houve diversas alterações: mudança da sala de coordenadores de curso; (re) decoração da sala de 
professores onde foi implementado um espaço para atendimento aos encarregados de educação; criação do gabinete 
de apoio ao aluno para atender e tratar questões de ordem social; abertura de uma sala de reuniões; pintura de 
algumas salas e colocação de elementos protetores da luz; pintura e decoração do bar/refeitório. 

Este último espaço contou com um projeto dos alunos da turma de 3.º ano do Curso Profissional de Técnico de 
Design (turma 300) e com a participação especial da professora Sónia Santos. O bar foi pintado e decorado com tons 
e elementos outonais e embelezado com novos candeeiros. 



A população estudantil estabilizou e, neste momento, temos vindo a constatar uma interação saudável entre as turmas, 
situação que esperamos vir a manter-se durante o ano letivo.

Neste momento, a direção de polo bem como o Centro de Recursos estão empenhados na elaboração do Plano de 
Atividades de modo a que, e à semelhança do que aconteceu em anos anteriores, continuem a concretizar-se atividades 
de dinamização do espaço escolar.

www.gustaveeiffel.pt

Banco de livros 

Há semelhança do que foi feito no ano anterior, os técnicos do Centro de Recursos Ferreira Cardoso estão a criar um 
Banco de Livros/Manuais Escolares, incentivando os alunos a entregarem os livros de que já não necessitam. O número 
de solicitações é maior do que o habitual pelo que os docentes e os técnicos, têm feito um reforço na sensibilização aos 
alunos.  

Procuraremos construir uma bolsa de manuais, pois segundo o Despacho n.º 11886-A/2012 de 06/09/2012, no n.º 7 
do art.º 7.º: “ O apoio a conceder ao aluno para manuais escolares (…), é sempre feito a título de empréstimo, 
ocorrendo a comparticipação para a aquisição de novos manuais só depois de esgotado o recurso à bolsa de manuais 
escolares…”

HORROR 
Sabemos que muitos alunos têm dificuldades em estruturar a sua forma de estudo. Assim, e de modo a poder ajudá-los 
foram elaborados cartazes com “dicas” que os poderão auxiliar no estudo. Um dos cartazes descreve o sistema de 
estudo “HORROR” – Humor, Organização e entendimento, Recordação, Reflexão, Ocupação de novos espaços 
e Revisão. 

Esperamos que com esta ajuda os alunos possam progredir e alcançar melhores resultados nos seus estudos. Neste 
projeto estiveram envolvidos os professores Samuel Sousa e Ana Filipa Teixeira. 
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Jornal temático “Sabias que esta é a semana da preservação da camada 
do ozono?”
Na semana comemorativa do dia da preservação da camada do ozono foi publicada a 3.ª edição do jornal temático 
“Sabias que...?”, que contou com a colaboração especial da professora de Física e Química, Isabel Domingues. 



Semana da Preservação da Camada do Ozono

Para celebrar o Dia Mundial Da Preservação da Camada do Ozono, 16 de setembro, foram organizadas duas atividades: 
visionamento do filme “Uma verdade Inconveniente”, com o objetivo de sensibilizar os alunos para o tema, e a Oficina 
Eco.arte, onde se construíram objetos ecológicos e criativos a partir de desperdícios. As referidas atividades foram 
dinamizadas pelas professoras Rita Cardoso e Isabel Machado. 

Dia Internacional da Paz 

Em 1981, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) fixou a data de 21 de setembro para a celebrar 
o Dia Internacional da Paz, alertando para a importância do cessar-fogo e da não-violência em todo o mundo. 

O Centro de Recursos Ferreira Cardoso, em parceria com as professoras Rita Cardoso e Isabel Machado, assinalou a 
data envolvendo os alunos de todas as turmas. Os alunos puseram em ação a sua criatividade e elaboraram mensagens 
de paz. Também foram afixadas faixas brancas, cor da paz por excelência, com alguns dos Prémios Nobéis desta área, 
bem como um mural onde cada um, docente ou discente, pode deixar o seu contributo: “Eu poderia ser um Prémio 
Nobel da Paz porque…”. 

Pretendeu-se desta forma, sensibilizar e alertar para importância da paz, estimulando os alunos para a prática de uma 
sã e pacífica convivência no meio escolar. 

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


