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CURSOS EM FUNCIONAMENTO EM 2013-2014

Cursos de Ensino Profissional - Nível 4
Cursos de Educação e Formação - Nível 2

Cursos Vocacionais do Ensino Básico
Cursos Vocacionais do Ensino Secundário

Cursos de Especialização Tecnológica - Nível 5

Destaque

CURSOS DE APRENDIZAGEM 2014
A Cooptécnica Gustave Eiffel prevê que tenham início em março/
abril os cursos de Técnico de: Eletrónica e Telecomunicações,
Comercial, Multimédia, Mesa/Bar, Cozinha/Pastelaria, Eletrónica,
Automação e Computadores, Instalações Elétricas e Programador de Informática.
Em setembro/outubro prevê-se que tenham início os cursos de
Técnico de: Mecatrónica, Mesa/Bar, Instalações Elétricas, Eletrotecnia, Logística, Informática - Sistemas, Informática - Instalação
e Gestão de Redes e Mecatrónica Automóvel.
Estes cursos ainda requerem autorização pela entidade competente.

FORMAÇÃO MOODLE - EPGE ENTRONCAMENTO
Os docentes do polo do Entroncamento receberam formação
direcionada para a utilização da plataforma moodle EPGE que
apresenta inúmeras vantagens e contribui para o sucesso escolar.

As entidades protocolada com a Cooptécnica Gustave Eiffel beneficiam de algumas vantagens, tais como: formação à
medida das instituições, condições especiais na utilização de
instalações (salas de aula, oficinas, pavilhão gimnodesportivo,
e outros) e descontos na formação. A empresa Cidade PVC,
parceira da Cooptécnica, organizou um jogo de futsal, no Pavilhão Gimnodesportivo do Campus Escolar do Entroncamento.
SESSÃO DE INFORMAÇÃO ERASMUS+
EPGE ENTRONCAMENTO

As formandas Ana Patrícia Lopes e Sandra Varela do Curso de
Cozinha/Pastelaria foram distinguidas no 1.º período letivo, na
modalidade de Aprendizagem.

Estivemos presentes na sessão de informação sobre o Programa ERASMUS+, nas instalações da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), a convite desta entidade.
Os oradores enquadraram o novo programa ERASMUS +,
abordando diversos pontos de interesse.

O Mérito Escolar destina-se a premiar e a destinguir os alunos
que, revelem atitudes exemplares de superação das dificuldades, alcancem excelentes resultados escolares e que realizem atividades curriculares de relevância.
Todos os polos da EPGE no final do 1.º périodo letivo atribuiram
o prémio de mérito escolar aos alunos que se integravam nas
condições referidas.
Párabens aos alunos eleitos.

O Quadro de Valor da EPGE reconhece os alunos que pelo
seu esforço e dedicação superam as dificuldades de aprendizagem. Pretende-se, deste modo premiar os que se destacam
pelo esforço e comportamento exemplar.
Cada um dos polos da EPGE elegeu, por ano curricular e
turma, os alunos que durante o 1.º périodo letivo se enquadraram nos critérios referidos.
Párabens aos alunos eleitos.

CRIAÇÃO DO CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL (CQEP) - ENTRONCAMENTO
O Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional da
Cooptécnica Gustave Eiffel CRL foi criado através de publicação em Diário da República (portaria nº 414/2014) a funcionar no polo do Entroncamento.
Este serviço visa a informação, orientação e encaminhamento de jovens e de adultos, o desenvolvimento de ações
de informação e divulgação, bem como a implementação
de processos de Reconhecimento, Validação e Certificação
de Competências Escolares e Profissionais, nas áreas de
Ciências Informáticas, Eletricidade e Energia, Construção
Civil e Engenharia Civil, Hotelaria e Restauração e Proteção de Pessoas e Bens.

REUNIÃO DE DELEGADOS DE SEGURANÇA
EPGE ENTRONCAMENTO

DIA DO ALUNO DIPLOMADO - EPGE AMADORA (SEDE)
Como forma de motivação para o investimento em si mesmos,
realizou-se o Dia do Aluno Diplomado.
Nesta iniciativa, os representantes do Millenium BCP informaram
sobre microcrédito, através de testemunhos reais de adultos que,
ou criaram o seu próprio emprego, ou investiram no ensino superior e no sistema de estágios internacionais. Também se deram
informações sobre prosseguimento de estudos e estágios profissionais do IEFP e das suas potencialidades.

ELEIÇÃO DE ALUNOS: MÉRITO ESCOLAR

ELEIÇÃO DE ALUNOS: QUADRO DE VALOR

PARCEIROS DA COOPTÉCNICA - EPGE ENTRONCAMENTO

QUADRO DE VALOR - ENTRONCAMENTO

QUADROS DE MÉRITO E DE VALOR

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS “LISBON REVISITED”
EPGE ARRUDA DOS VINHOS
Os trabalhos realizados a propósito do poema de Álvaro de Campos Lisbon Revisited, foram expostos no átrio da escola (edifício
da Agrocamprest). Esta atividade, realizada no âmbito das disciplinas de Português e de Design, Comunicação e Audiovisuais,
pelos alunos da turma 349 do Curso Profissional Técnicos de Multimédia, permitiu que todos pudessem apreciar, de um modo diferente, aquele texto poético.

Na sequência do encontro do Grupo Pedagógico, tiveram início
as reuniões de trabalho da equipa de Delegados de Turma e/ou
de Segurança do polo do Entroncamento, no Campus Escolar.
Estas reuniões têm como objetivo aferir necessidades, estimular
a responsabilização de toda a comunidade escolar, promover a
adoção de atitudes e medidas que potenciem comportamentos
seguros e saudáveis.
Nesta primeira em que estiveram presentes a direção de polo/
escola, os coordenadores de curso, os orientadores educativos
de turma, os técnicos do Centro de Recursos, colaboradores
não docentes e alunos, analisou-se o regulamento, planeou-se
o calendário de reuniões o que contribuiu para o reforço das
relações humanas entre todos.

CONCURSO DE IDEIAS EPIS 2014 - ENERGY LAPTOP
EPGE LISBOA (LUMIAR)
IDA AO TEATRO - EPGE AMADORA (CENTRO)
Os alunos das turmas do 2.º ano, assistiram à representação
da peça Frei Luís de Sousa, no Teatro Arte D´Encantare os
alunos das turmas do 3.º ano assistiram à peça “Felizmente
há Luar!”, no teatro Actus. Estas atividades, proporcionam um
contacto mais aliciante com o texto dramático que integra o
currículo do curso.

A Energy Laptop criou um protótipo de um carregador solar autónomo, com um painel solar incorporado, que capta a energia
proveniente do sol, armazenando-a, permitindo, assim, o carregamento de equipamentos tecnológicos, tais como telemóveis,
tablets ou portáteis.
Este protótipo, um dos vencedores no Concurso de Ideias EPIS
2014, vai ter apoios para o seu desenvolvimento e implementação.
Parabéns a todos os envolvidos.

IDA AO TEATRO - EPGE QUELUZ
Os alunos da turma de CEF de Instalação e Operação de Sistemas Informáticos realizaram uma visita de estudo ao Teatro,
onde assistiram à representação da peça O Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, pela companhia de teatro “O sonho”.

CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ATIVOS
Local
Entroncamento
cqage.ent@gustaveeiffel.pt

Formação
Curso de Especialização Tecnológica de Proteção Civil e Socorro

Calendarização
A definir

CENTRO DE TRANSPORTES GUSTAVE EIFFEL

Amadora (sede)
paula.santos@gustaveeiffel.pt

Formação de Inglês para Motoristas

17 fevereiro 2014

Formação Inicial de Motorista de Táxi - Tipo I

24 fevereiro 2014

Formação Welcome by Táxi

24 fevereiro 2014

Formação Complementar de Motorista de Transporte Coletivo de Crianças

25 fevereiro 2014

Formação Contínua de Motorista de Táxi - Tipo II - Laboral

6 março 2014

Workshop: O Novo Código da Estrada - Principais Alterações

10 março 2014 - das 19h30 às 22h30
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