
DIA DA CRIANÇA NO CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO

A convite do Centro Hospitalar do Médio Tejo, através do Serviço de Pediatria do Hospital de Torres Novas, realizámos atividades diferenciadas no Dia 
Mundial da Criança: workshop de cakepops e decoração de bolachas, produção de fatos para bonecas, passeios de carrinhos de rolamentos, workshop 
de kit de LED e registo fotográfico e manipulação de imagem em software próprio.

MERCADO A GOSTO EIFFEL

A 3.ª sessão “Mercado a Gosto Eiffel” decorreu em diferentes dias com o 
patrocínio de várias bancas: Maria Santos Madeira – “Pescado vindo de 
Peniche”, Manuela Frade, Arminda Anastácio, Luís Marques, talho do André, 
Bolinhos d’Avó Tó, Diálogus Bar, D. Lena, D. Maria José, D. Patrocínia e Sr. 
Luís Marques.
De acordo com as temáticas, que decorreram em diferentes dias, foram   
elaboradas diversas iguarias em sessões de showcooking e degustação. 

REALIZAÇÃO DE WORKSHOPS

A realização dos workshops abertos à comunidade exterior, têm decorrido nas Cozinhas de Formação. 
O workshop de Cozinha Molecular deu a conhecer a relação entre a Química e a Restauração e no de “Petiscos & Companhia” confecionaram-se        
petiscos para momentos de partilha com família e amigos.

MOVIMENTO EIFFEL

No dia 11 de junho, inaugurámos as sessões “Movimento Eiffel”, programa 
aberto à comunidade para combater o sedentarismo e incutir hábitos de vida 
saudáveis. 
Os participantes executaram exercícios monitorizados pelo Grupo de Edu-
cação Física e no final as energias foram repostas com alimentos de baixas 
calorias preparados pelos alunos área da Restauração. 
O programa “Movimento Eiffel” organiza programas para pais e filhos,          
seniores e para os que pretendem perder massa gorda.

ALUNA DIPLOMADA DA EPGE NO CONCURSO PROVA 10

Patrícia Silva, aluna diplomada em Construção Civil – Topografia em 2012/13, faz parte dos dez alunos distinguidos pela Agência Nacional para a Quali-
ficação e o Ensino Profissional (ANQEP), no âmbito do concurso Prova 10. 
A Patrícia concorreu com um vídeo em que explica o processo da sua Prova de Aptidão Profissional e destaca a sua importância na vida académica e 
profissional. O vídeo pode ser visto no nosso facebook. 

COCKTAIL OFICIAL DE PROTOCOLO 

Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Restauração serviram o cocktail de assinatura do protocolo da estrutura de gestão da Reserva da 
Biosfera do Paul do Boquilobo com a presença do Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza na Quinta da 
Broa, em Azinhaga, no dia 23 de junho.

EPGE@VIVER O COMÉRCIO

No âmbito do programa “EPGE@Viver o Comércio”, organizámos a Mostra Eiffel na Praça Salgueiro Maia, no Entroncamento, no dia 7 de junho.
Em mesas de diferentes cores, símbolos dos postos de trabalho que todos os dias construímos e ajudamos a criar, apresentámos trabalhos realizados 
nas várias áreas de formação, na sua maioria projetos que concorreram a concursos de âmbito nacional.

ENCERRAMENTO “O MUNDO NA ESCOLA”

A sessão de encerramento do Programa “O Mundo na Escola” decorreu no Teatro Thalia - Palácio das Laranjeiras, no dia 6 de junho, e foi apresentada 
por Vasco Trigo a que se seguiu a intervenção da Diretora do Programa “O Mundo na Escola”. 
A Secretária de Estado da Ciência apresentou o catálogo da exposição “A Física no dia-a-dia na escola” e a terminar houve uma intervenção do Ministro 
da Educação e Ciência.

DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Participámos nas atividades de encerramento da Escola D. Maria II, de Vila Nova da Barquinha. No âmbito da disciplina de Espanhol organizámos 
ações relacionadas com as áreas profissionais da EPGE: photobooth, workshop de fatos de bonecas e gravação de chapas. O almoço também foi 
preparado e servido pelos nossos alunos. 

ESCOLA OFICIAL KURI KURI

A EPGE do Entroncamento foi, este ano, a escola oficial do Kuri Kuri, no Festival de Crianças e Famílias que decorreu no Parque da Barquinha e onde 
participámos com workshops de cozinha, oficinas de reciclagem, laboratórios de eletrónica e atividades diversas para pais e filhos.
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Destaque

8ª MOSTRA NACIONAL DE CIÊNCIA E 22º CONCURSO 
JOVENS CIENTISTAS

O projeto Cubo de LED, de André Gomes, aluno do Curso Profis-
sional de Técnico de Mecatrónica, esteve a concurso na 8.ª Mostra                            
Nacional de Ciência, no Museu da Eletricidade, após ter sido selecionado 
no 22.º Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores, da Fundação 
da Juventude.

ROADSHOW DO ENSINO PROFISSIONAL

O Roadshow do Ensino Profissional de Santarém, aconteceu na Casa do 
Campino, onde participámos com o Curso Profissional de Técnico/a 
de Mecatrónica. Este evento permitiu dar a conhecer diferentes cursos 
profissionais e percursos profissionalizantes.

PARTICIPAÇÃO NAS FESTAS DE S. JOÃO E DA CIDADE
DO ENTRONCAMENTO

Nos dias...

CET DE PROTEÇÃO CIVIL E SOCORRO:
PRAZO PARA CANDIDATURAS ALARGADO

• GUSTAVE EIFFEL@Torreshopping; 
• Apresentação pública e defesa de projetos; 
• Realização do serviço de catering no                    

aniversário da J. de Freguesia de S. João 
Baptista;

• Experiment’Eiffel;
• Atividades de encerramento do ano letivo.

Vai acontecer no próximo mês

ENTRONCATALENT

A exposição EntroncaTalent, inaugurada no dia 5 de junho, foi organizada pela aluna Tânia Pereira, do 3.º ano do Curso Profissional de Comunicação 
– Marketing, Relações Públicas e Publicidade. Esta exposição apresentou trabalhos de pintura, desenho e fotografia de jovens artistas do Entronca-
mento, no edifício dos Paços do Concelho. 
EntroncaTalent surgiu na sequência do estágio e da PAP da Tânia, na Câmara Municipal do Entroncamento, no Setor de Comunicação, Imagem e 
Protocolo.

BAIRRO CAMÕES: DA HISTÓRIA À MEMÓRIA – A REABILITAÇÃO DE UM POVOADO

De 20 a 28 de junho, e inserida nas Festas de S. João do Entroncamento, organizámos a exposição “Bairro Camões: da História à Memória – a            
Reabilitação de um Povoado” que esteve patente na Câmara Municipal e foi organizada por Telma Santana, aluna do 3.º ano do Curso Profissional 
de Técnico de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade na sequência da sua Prova de Aptidão Profissional. Esta exposição 
contou com o apoio da Patrícia Silva, aluna diplomada em Construção Civil – Topografia, em 2012/13. 
Nesta instalação estiveram expostos materiais sobre o Bairro Camões, um bairro ferroviário histórico do Entroncamento: fotografias, maqueta resultante 
de levantamento topográfico realizado por alunos diplomados em Construção Civil – Topografia, levantamento fotográfico, vídeo do atual estado do 
bairro e materiais e técnicas de construção tradicionais, remetendo para a necessidade de intervenção e reabilitação do bairro. 
A exposição contou com o apoio da CidadePVC e da Câmara Municipal do Entroncamento.

TARDES ABERTAS GUSTAVE EIFFEL

PARTICIPAÇÃO NA 28ª FEIRA DO TEJO 2014

A nossa participação permitiu-nos dar a conhecer as áreas de formação 
da EPGE, os trabalhos técnicos laboratoriais que os alunos realizam bem 
como a apresentação de demonstrações nas diversas áreas profissionais.

PARTICIPAÇÃO NAS FESTAS DE S. JOÃO

A nossa escola integrou o programa oficial das Festas. Para além da par-
ticipação num stand estivemos na Praça Salgueiro Maia onde os nossos 
alunos apresentaram diversas atividades técnicas das suas áreas profis-
sionais. 

Escola Profissional Gustave Eiffel
Polo 1: Rua Mouzinho de Albuquerque, 8, 2330-183 Entroncamento | tlf. 249 718 246 | fax 249 719 862
Polo 2: Rua D. Afonso Henriques (Campus Escolar) 2330-519 Entroncamento | tlf. 249 717 055
E-mail: secretaria.ent@gustaveeiffel.pt (polo 1) | secretaria.ent2@gustaveeiffel.pt (polo 2)
Gabinete Editorial e Relações Públicas: gerp.ent@gustaveeiffel.pt | tlmv. 912 282 402
www.gustaveeiffel.pt

Este documento é enviado sob a legislação em vigor.
Se não desejar voltar a receber mensagens deste endereço de correio eletrónico responda com REMOVER.

Entroncamento


