
Cursos de Ensino Profissional - Nível 4

Cursos de Educação e Formação  - Nível 2

Cursos Vocacionais do Ensino Básico

Cursos Vocacionais do Ensino Secundário - Nível 4

Cursos de Especialização Tecnológica - Nível 5

CURSOS EM FUNCIONAMENTO EM 2013-2014

Entroncamento
cqage.ent@gustaveeiffel.pt Curso de Especialização Tecnológica de Proteção Civil e Socorro A definir

Amadora (Centro)
secretaria.amd@gustaveeiffel.pt Formação ao Longo da Vida: Informática/Introdução à Internet 21 de fevereiro

CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ATIVOS

Amadora (sede)
paula.santos@gustaveeiffel.pt

Formação Contínua de Motorista de Táxi - Tipo II - Laboral 6 março

Workshop:  O Novo Código da Estrada -  Principais Alterações 24 março - das 19h30 às 22h30

 

CENTRO DE TRANSPORTES GUSTAVE EIFFEL

DIA DA NÃO VIOLÊNCIA ESCOLAR E EDUCAÇÃO PARA 
A PAZ

No Dia da Não Violência Escolar e Educação para a Paz, 30 de 
janeiro, alunos, professores e funcionários vestiram uma peça de 
roupa branca e salientaram para a importância de viver em paz e 
harmonia connosco e com os outros. 
Escreveram-se e leram-se poemas sobre o tema, debateram-se 
mudanças de comportamento e atitudes a evitar. 

3.º LUGAR NO CONCURSO “UMA CANÇÃO DE NATAL 
PARA O LOBO”

Os alunos da turma de CEF de Práticas Técnico-Comerciais 
criaram uma canção para o concurso “Uma Canção de Natal para 
o Lobo” e alcançaram o 3.º lugar.
Este concurso foi uma iniciativa do Departamento de Biologia Ani-
mal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

ACADEMIA EMPREENDER JOVEM 

O Projeto AC.EM.JOVEM, da Associação Industrial Portuguesa 
(AIP), é um programa de intervenção sistemática para jovens do 
ensino técnico-profissional e secundário, no âmbito do empreende-
dorismo.
Este projeto pretende desenvolver competências que facilitem a 
entrada no mercado de trabalho e que também serão uteis no Pro-
jeto Tecnológico e na Prova de Aptidão Profissional. 
O empreendedorismo é considerado uma das oito competências 
chave a ser adquirida nas escolas. No dia 25 de fevereiro, dois téc-
nicos da AIP deslocaram-se à escola com o intuito de fornecerem 
os conhecimentos necessários para o desenvolvimento daquele 
projeto com os nossos alunos. 

FORMAÇÃO SOBRE NECESSIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIAIS

Esta formação, em que participaram os Orientadores Educativos, 
permitiu analisar um conjunto de recursos específicos, metodo-
logias de ensino, currículos adaptados, apoio de materiais ou de 
serviços de pessoal docente especializado, de modo a dar respos-
tas adequadas aos jovens com Necessidades Educativas Espe-
ciais e promover o sucesso escolar e pessoal de todos os alunos.

DIA EUROPEU DA VÍTIMA DE CRIME 

O Dia Europeu da Vítima de Crime, 22 de fevereiro, comemorou-
se com uma campanha que alertou para o tema, através de folhe-
tos, apresentações em powerpoint e um vídeo. Em breve divulga-
remos o vencedor desta campanha!

GEP | GLOBAL ENTERPRISE PROJECT 

Os alunos das turmas do Curso Técnico de Comunicação par-
ticiparam numa iniciativa conjunta - GLOBAL ENTERPRISE PRO-
JECT (GEP), uma parceria entre a EPGE e a Siemens. O GEP, 
um projeto para alunos do ensino secundário, tem voluntários de 
empresas associadas ao “European Round Table of Industrialist”, 
no caso português a Siemens, Sonae e SAP. Promoveu-se uma 
maior compreensão e consciencialização dos jovens sobre em-
preendedorismo e globalização.

INQUÉRITO ESTATÍSTICO SOBRE DISCRIMINAÇÃO
 

Os alunos do Curso Profissional de Animador Sociocultural 
concluíram o Inquérito Estatístico sobre Discriminação. Primeiro 
foram inquiridos 150 alunos, posteriormente os inquéritos (anóni-
mos) foram distribuídos por grupos de trabalho e as respostas 
foram analisadas e tratadas estatisticamente. Todo este trabalho 
foi apresentado numa exposição.

WORKSHOP “ECOJORNALISTAS” NO MEDIALAB DO 
DIÁRIO DE NOTÍCIAS

 
Alunos dos Cursos Profissionais de Animador Sociocultural, 
Técnico de Multimédia e Técnico de Gestão de Equipamentos 
Informáticos, participaram no dia 11 de fevereiro, num workshop 
dinamizado pelo Diário de Notícias com o a poio da VALORSUL. 
Os alunos vestiram a pele de jornalistas e redigiram notícias rela-
cionadas com o ambiente e a ecologia. 

SAINT VALENTINE’S POSTCARD CONTEST

Os alunos dos Cursos Profissionais de Técnico de Apoio à 
Infância e de Animador Sociocultural, celebraram o dia de 
São Valentim com um concurso de postais. Promoveu-se a inter-
disciplinaridade e fomentou-se o espírito de partilha e de amor/
amizade. 
As autoras dos postais vencedores, Rita Sampaio e Marlene 
Pereira, receberam como prémio um convite duplo de cinema.

III JORNADAS EPGE_”INTEGRAR PARA INTERVIR”
 

As III Jornadas EPGE_”Integrar para Intervir”, no âmbito da Se-
mana da Cidadania e Ano da Integração, decorreram de 24 a 
28 de fevereiro. Realizaram-se diversas ações em que colabo-
raram várias entidades e visitaram-nos muitos alunos de escolas 
do concelho do Entroncamento: Secundária com 3.º Ciclo e EB1 
n.º2. 

VISITA DO BISPO DE SANTARÉM

 
Sua Excelência Reverendíssima o bispo de Santarém, D. Manuel 
Pelino, no dia 6 de fevereiro, visitou a escola no âmbito da Visita 
Pastoral às Paróquias do Entroncamento. Dezenas de alunos 
do grupo de Delegados de Segurança EPGE receberam os visi-
tantes e guiaram-nos para o auditório, onde a Diretora de Polo, 
Irene Guedes, e representantes das várias áreas de atuação da 
instituição deram as boas vindas e apresentaram o projeto EPGE. 
Foi descerrada uma placa para assinalar a visita, no ano em que 
a Cooptécnica Gustave Eiffel assinala 25 anos de existência. 
Seguiu-se uma visita pela exposição de trabalhos dos alunos e 
um cocktail, confecionado e servido por alunos dos Cursos de 
Restauração – Cozinha/Pastelaria e Serviço de Mesa.

ASSINATURA DE PROTOCOLO

A EPGE integra desde o dia 29 de janeiro a Rede de Formação 
Tecnológica e Profissional do Médio Tejo, composta pelo Instituto 
Politécnico de Tomar, Escolas Secundárias e Profissionais da 
rede pública e privada da região, Comunidade Intermunicipal do 
Médio Tejo e Instituto do Emprego e da Formação Profissional.
Esta Rede visa a promoção do emprego e apoio à mobilidade do 
trabalho, a inclusão social e o combate à pobreza, através do in-
vestimento na educação, competência e aprendizagem ao longo 
da vida, de modo a proporcionar as condições que possam criar 
valor acrescentado na região e nela gerar, captar e reter talento.

No âmbito de uma parceria estabelecida entre a Cooptécnica 
Gustave Eiffel e o Ozone Bowling Café, do Torreshopping, os alu-
nos do Curso de Aprendizagem de Cozinha/Pastelaria, con-
fecionaram uma sopa com a qual participámos no Festival das 
Sopas, organizado pela Associação de Festas de Santo António, 
em Torres Novas. Esta atividade visou angariar verbas para a 
organização das próximas Festas de Santo António.

TAGUS VALLEY

Na sequência da relação que nos liga à Tagus Valley - Tecnopolo 
do Vale do Tejo, em particular com o Gabinete de Inserção Profis-
sional, a Cooptécnica Gustave Eiffel participou na dinamização 
de várias sessões de informação e divulgação da sua oferta for-
mativa, na região de Abrantes.  
Estas sessões envolveram dezenas de pessoas que se encon-
tram no desemprego. A qualificação e o investimento em for-
mação foi a principal mensagem que se lhes transmitiu.

VISITAS DE ESTUDO

Os alunos do Curso de Aprendizagem de Eletrónica e Teleco-
municações, no dia 17 de fevereiro, visitaram as instalações da 
PEGOP Energia Elétrica SA, no PEGO. Os formandos inteiraram-
se do funcionamento da central.
No dia 6 de fevereiro, os alunos do Curso de Aprendizagem 
de Cozinha/Pastelaria visitaram a feira “O Chocolate em Lis-
boa” onde provaram vários tipos de chocolate, assistiram a             
demonstrações e contactaram com empresas do sector.

CURSOS DE APRENDIZAGEM 2014

Amadora (Sede) Técnico de Eletrónica e Telecomunicações 
março/abril

Entroncamento Técnico de Instalações Elétricas

Amadora (Sede) Técnico de Instalações Elétricas | Técnico de Eletrotecnia 
setembro/outubro

Lisboa (Lumiar) Técnico de Mecatrónica

FORMAÇÃO DE FORMADORES - CQA AMADORA ( SEDE)

Teve início no dia 27 de janeiro a 83.ª Ação da Formação Pe-
dagógica Inicial de Formadores com funcionamento em horário 
pós-laboral.
Prevê-se para 28 de março, o início de uma nova Ação que irá 
funcionar das 9h00 às 13h00, à 2.ª, 3.ª, 4.ª e 5.ª feira.
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EPGE AMADORA (CENTRO)EPGE ARRUDA DOS VINHOS
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Este documento é enviado sob a legislação em vigor.
Se não desejar voltar a receber mensagens deste endereço de correio eletrónico responda com REMOVER.

Cooptécnica Gustave Eiffel
Rua Elias Garcia, 29, 2700-312 Amadora
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www.gustaveeiffel.pt 

Ao serviço da educação desde 1989


