
Entroncamento
cqage.ent@gustaveeiffel.pt

Formação Pedagógica Inicial de Formadores Abril (horário laboral)
Formação Inicial de Motorista de Transporte Coletivo de Crianças Abril
Formação Contínua de Motorista de Táxi – Tipo II A definir
CET em Proteção Civil e Socorro A definir

CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ATIVOS
O Centro de Qualificação de Ativos Gustave Eiffel estimula e contribui para a qualificação profissional e pessoal da população ativa, promovendo o desenvolvimento do capital humano das empresas e enti-
dades, reforçando desta forma a sua competitividade e produtividade. Desenvolva as suas competências. Aposte em si! 

CURSOS DE APRENDIZAGEM 2014

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

abrilTécnico de Instalações Elétricas 
Entroncamento
Técnico de Instalações Elétricas | Técnico de 
Eletrotecnia - Amadora (Sede) setembro/

outubro
Técnico de Mecatrónica - Lisboa (Lumiar)

EPGE AMADORA (SEDE)EPGE AMADORA (CENTRO)

EPGE ENTRONCAMENTO

EPGE AMADORA (CENTRO)

EPGE AMADORA (CENTRO)EPGE LISBOA (LUMIAR)

EPGE AMADORA (CENTRO)EPGE ARRUDA DOS VINHOS

EPGE AMADORA (CENTRO)EPGE QUELUZ

Local Formação Calendarização

X CAMPEONATO NACIONAL JOGOS MATEMÁTICOS

A nossa escola esteve presente no X Campeonato Nacional de 
Jogos Matemáticos, que se realizou no Fundão, no dia 14 de mar-
ço, e no qual obteve a melhor participação de sempre.
A equipa formada pelos alunos, Diogo Ferreira, Luís Guilherme 
e João Vigário, obteve excelentes resultados. O Diogo Ferreira 
sagrou-se Campeão Nacional do Jogo do Produto. 

PROJETO “VENCER O BULLYING”  

O Projeto “Vencer o Bullying”, que se encontra implementado a 
nível internacional, pretende-se também disseminá-lo em Portu-
gal. Para o efeito, no dia 12 de março, esteve presente na nossa 
escola, uma representante da ANESPO, a Drª Irene Ferreira, que 
fez uma sessão de apresentação do referido projeto com o objetivo 
de recrutar jovens mentores.

PROJETO “MAKE IT POSSIBLE”

No âmbito do projeto “Make it Possible”, que decorreu durante os 
meses de fevereiro e março, os nossos alunos tiveram oportuni-
dade de aprender e de interagir com três estagiários oriundos de 
diferentes países - Alemanha, Itália e Sérvia - conhecendo e tor-
nando-se verdadeiros embaixadores dos Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milénio das Nações Unidas. 
Estes objetivos são extremamente importantes e ambiciosos, pelo 
que é fundamental dá-los a conhecer diretamente a todos, espe-
cialmente aos nossos jovens, para que se possam tornar embaixa-
dores de um mundo melhor através das suas práticas e vivências 
com todos: amigos, colegas, família e diferentes grupos.

Cursos de Ensino Profissional*
Nível 4 

 

Construção Civil e Engenharia Civil
•	Técnico de Construção Civil

Eletrónica e Automação 
•	Técnico de Eletrónica, Automação 

e Comando
•	Técnico de Mecatrónica 

•	Técnico de Eletrónica e 
Telecomunicações

•	Técnico de Eletrónica, Automação 
e Computadores

Eletricidade e Energia
•	Técnico de Energias Renováveis

Trabalho Social e Orientação
•	Animador Sociocultural Serviço de Apoio a Crianças e Jovens

•	Técnico de Apoio à Infância
Design 
•	Técnico de Design

Gestão e Administração 
•	Técnico de Gestão

Audiovisuais e Produção dos Media
•	Técnico de Multimédia
•	Técnico de Animação 2D3D
•	Técnico de Desenho Digital 3D

Marketing e Publicidade
•	Técnico de Comunicação – 

Marketing, Relações Públicas e 
Publicidade

Segurança e Higiene no Trabalho
•	Técnico de Higiene e Segurança 

do Trabalho e Ambiente

Proteção de Pessoas e Bens
•	Técnico de Proteção Civil

Ciências Informáticas
•	 Técnico de Gestão de Equipamentos 

Informáticos
•	Técnico de Gestão e Programação 

de Sistemas Informáticos
Turismo e Lazer
•	Técnico de Turismo

•	 Técnico de Turismo Ambiental e Rural

Hotelaria e Restauração
•	 Técnico de Restauração 

-  Restaurante/Bar

•	Técnico de Restauração 
- Cozinha/Pastelaria

Saúde
•	Técnico Auxiliar de Saúde 

Tecnologias de Diagnóstico e 
Terapêutica
•	 Técnico de Ótica Ocular

Indústrias do Têxtil, Vestuário, 
Calçado e Couro
•	Técnico de Design de Moda

Cursos Vocacionais* 

Do  Ensino Básico
•	Práticas Comerciais / Comunicação Gráfica e Audiovisual / Programação de 

Páginas Web

•	Fotografia / Eletricidade / Expressão Plástica

•	Robótica / Desenho Assistido Por Computador / Montagem e Instalação de 
Computadores

•	 Intervenção Comunitária / Socorrismo / Cozinha

•	Mesa - Bar / Topografia / Comunicação e Marketing

•	 Intervenção Comunitária / Robótica / Criação de Páginas Web

•	 Intervenção Comunitária / Tratamento de Som e Imagem Digital / Montagem 
e Instalação de Computadores 

•	 Instalações Elétricas / Hotelaria e Restauração / Desenho Aplicado

•	Mecânica Industrial / Imagem e Comunicação / Segurança e Saúde

•	Montagem e Instalação de Computadores / Intervenção Comunitária / 
Socorrismo

Do Ensino Secundário - Nível 4
•	Técnico de Cozinha / Pastelaria

•	Desenho de Construções  Mecânicas - Moldes

Cursos de Educação
e Formação (CEF)*

Nível 2

•	 Instalação e Reparação de                    
Computadores - T2

•	Cozinha - T2
•	Agente de Geriatria - T2
•	Eletromecânico de Manutenção              

Industrial - T2
•	Serralharia Mecânica - T2
•	Agente de Geriatria - T3
•	Práticas Técnico Comerciais - T3

•	Operador de Manutenção Hoteleira - T3

* a aguardar aprovação

OFERTA FORMATIVA 2014/2015

Metalurgia e Metalomecânica
•	Técnico de Manutenção Industrial - 

Variante de Mecatrónica Automóvel
Comércio
•	Técnico de Comércio

InANIMAÇÃO / InMULTIMÉDIA / InTECNOLOGIAS

Nas comemorações da SEMANA IN, os alunos do Curso 
Profissional de Animador Sociocultural organizaram o 
evento InANIMAÇÃO do qual constaram workshops criativos 
de Hip-hop, Animação na Terceira Idade e de Cuidados de 
Saúde em Pessoa Doente. Foi um dia pleno de aprendizagens, 
onde o SABER FAZER e o SABER SER foram as palavras de 
ordem.
InMULTIMÉDIA decorreu com a realização de atividades rela-
cionadas com o Curso Profissional Técnico de Multimédia, 
preparadas e realizadas pelos alunos deste curso com a orien-
tação dos professores e com o apoio de entidades locais como 
a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia. Realizaram-se pal-
estras, um VideoRun, e receberam-se os alunos dos Cursos de 
Aprendizagem de outros polos da EPGE que participaram em 
oficinas, mostra de trabalhos, atuações e workshops.
InTECNOLOGIAS, organizado pelos alunos dos Cursos Profis-
sionais de Técnicos de Gestão de Equipamentos Informáti-
cos e de Técnicos de Eletrónica e Automação de Computa-
dores, decorreu no Auditório Municipal de Arruda dos Vinhos. 
Participaram oradores de empresas parceiras de estágio e um 
professor do Instituto Politécnico de Santarém que falaram so-
bre sistemas embarcados, georreferenciação, segurança in-
formática, postura em entrevistas de emprego e programação 
em Android. 

SEMINÁRIO DE PREPARAÇÃO E ORIENTAÇÃO 
DE ESTÁGIOS

Os alunos finalistas dos Cursos de nível 4 participaram no Semi-
nário de Preparação e Orientação de Estágios, no dia 26 de mar-
ço, com o objetivo de preparar os formandos para o estágio e 
vida ativa, ao nível da comunicação interpessoal, apresentações 
públicas, postura, atitudes e imagem, principais instrumentos de 
comunicação escrita e empreendedorismo (orientação a cargo 
do Gabinete Editorial e Relações Públicas). A professora Ana 
Correia orientou também uma sessão de esclarecimento sobre 
os procedimentos e normas a seguir nesta nova fase académica. 
Os Coordenadores de Curso entregaram os cadernos de estágio 
e guias do estagiário. Os alunos assinaram as declarações de 
compromisso de honra. À tarde, os participantes foram surpreen-
didos com um delicioso lanche, preparado pelos colegas dos cur-
sos de Restauração.

DIA DA ANIMAÇÃO 2014

O Curso Profissional de Animador Sociocultural organizou 
o Dia da Animação, sob o mote “O Animador do Séc. XXI - Pen-
sa fora da caixa.” Este evento teve lugar na EPGE do Lumiar, 
do dia 25 de março. Estiveram presentes 120 alunos dos polos 
de Arruda dos Vinhos, Queluz e Lumiar.
Neste encontro, os alunos refletiram sobre os desafios dos 
Animadores para a sociedade do século XXI, nomeadamente 
sobre a aplicação de novos métodos e técnicas de animação, 
como resposta aos fenómenos socioculturais da atualidade, 
cada vez mais difíceis de prevenir e solucionar.

março 2014

Cooptécnica Gustave Eiffel

PROJECT YOUNG VOLUNTEAM – FORMAÇÃO SOBRE 
CIDADANIA E PROJETOS DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

Project Yong Volunteam é um programa de voluntariado que pro-
move a cidadania através da realização de atividades de solidar-
iedade social entre a comunidade escolar. Após uma sessão de 
formação para os alunos da turma 353 que desenvolvem o Projeto 
Escola Solidária, realizaram-se ações de formação e sensibilização 
com a turma do Curso Vocacional de Ensino Básico durante as 
aulas de OET Projeto, juntamente com a professora Cátia Barroso, 
com vista a criar uma ação de solidariedade na escola.

Assim nasceu o “Ler para Crer”, que consiste na recolha de livros 
para posterior doação a uma instituição de solidariedade social. 
Para além deste projeto, estão previstas ações de formação e sen-
sibilização do 1º e 2º ciclos em parceria com outra escola do Con-
celho da Amadora.

ATIVIDADES DO SISTEMA APRENDIZAGEM

As turmas do Sistema Aprendizagem participaram nas provas de 
pré-seleção (Regional) do  Campeonato das Profissões – Skills 
Portugal, promovido pelo Instituto do Emprego e Formação Profis-
sional. Foram realizadas provas de Desenho – CAD Construção 
Civil, Eletricidade de Instalações, Eletrónica Industrial, Eletricidade 
de Instalações e Cozinha, nos dias 11, 12 e 13 de março.
Os formandos selecionados para as provas tiveram uma partici-
pação ativa e atingiram bons resultados. Aguardamos os resulta-
dos da seleção que o IEFP irá realizar dos nossos candidatos para, 
posteriormente, levarmos uma comitiva ao Campeonato Nacional 
a realizar no mês de maio, no Porto.
 
O 4.º Encontro Inter-Aprendizagens da Cooptécnica Gustave Eif-
fel, na Delegação de Arruda dos Vinhos, realizou-se no dia 14 
de março. Este encontro foi organizado pela turma do Sistema 
Aprendizagem de  Técnico de Multimédia, no âmbito do projeto 
in.multimedia. 
Ao longo deste dia, os formandos foram realizando várias ativi-
dades relacionadas com a profissão em estudo através de work-
shops e atividades de grupo. A sessão contou ainda com um con-
certo, um workshop de música eletrónica e espetáculo de luzes e 
projeções.

A Cooptécnica Gustave Eiffel esteve presente na Feira de Edu-
cação, Formação e Orientação Formativa - Futurália, que decor-
reu na FIL, de 26 a 29 de março. Foi importante o contacto de toda 
a comunidade escolar, desde professores, alunos, funcionários, 
que vestidos com a camisola amarela da escola, falaram com os 
psicólogos, professores, jovens e encarregados de educação, no 
sentido de divulgar os cursos da escola e esclarecer dúvidas. 
Os alunos animaram a feira realizando jogos, vídeos e outras ati-
vidades. Durante quatro dias, os visitantes tiveram oportunidade 
de assistir a trabalhos técnicos ao vivo, em diferentes áreas de 
formação. Obrigado a todos os colaboradores envolvidos.

GUSTAVE EIFFEL  NA FUTURÁLIA

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
Telefone: 214 996 440 | Fax: 214 996 449| E-mail: direccao@gustaveeiffel.pt
www.gustaveeiffel.pt 

Ao serviço da educação desde 1989


