
SESSÕES TÉCNICAS DE RESTAURAÇÃO

As sessões técnicas visam abordar temas de interesse nas diversas áreas profissionais e estão abertas à comunidade exterior. 
No dia 23 de outubro, a turma do Curso de Aprendizagem de Cozinha/Pastelaria do polo do Entroncamento, assistiu à sessão técnica “Tecnologia na Restauração”.
Michael Salvado apresentou a empresa ZoneSoft, da qual é sócio-gerente, e as valências tecnológicas aplicadas à Restauração. Esta empresa portuguesa, especializada na produção de software para 
a área da Restauração e similares, foi distinguida como PME Líder em 2014.

No dia 29 de outubro, os alunos do Curso de Aprendizagem de Cozinha/Pastelaria prepararam o almoço pedagógico saudável que foi servido à oradora convidada da sessão técnica “Cuidados 
Nutricionais na Preparação de Pratos”, a nutricionista Ana Catarina Correia. Nesta sessão, a nutricionista apresentou os cuidados alimentares e nutricionais a ter em consideração na preparação de 
pratos e menus. 
O almoço foi servido pelos alunos do 2.º ano Curso Profissional de Restauração – Restaurante/Bar.
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CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ATIVOS

Local Curso Calendarização Contacto

Entroncamento Formação Pedagógica Inicial de Formadores data a definir
cqage.ent@gustaveeiffel.pt

Curso de Especialização Tecnológica de Proteção Civil e Socorro data a definir

Lisboa - Lumiar Formação de AutoCAD 2D data a definir
cqa.lum@gustaveeiffel.pt

Formação Pedagógica Inicial de Formadores data a definir

Amadora - Sede Formação Pedagógica Inicial de Formadores (Pós-Laboral) 07 novembro 2014
cr.ferreiracardoso@gustaveeiffel.pt

Formação Pedagógica Inicial de Formadores (Diurno - Período da Manhã) data a definir

CENTRO DE TRANSPORTES GUSTAVE EIFFEL

Local Curso Calendarização Contacto

Entroncamento Formação Contínua de  Motorista de Táxi - Tipo II data a definir
cqage.ent@gustaveeiffel.pt

Formação Inicial de Motorista de Transporte Coletivo de Crianças data a definir

Amadora -Sede

Formação Inicial de Motorista de Táxi - Tipo I 19 novembro 2014

paula.santos@gustaveeiffel.pt
Formação Complementar de Motorista de Transporte Coletivo de Crianças 03 novembro 2014
Formação Welcome by Táxi data a definir
Formação de Inglês para Motoristas 17 novembro 2014
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NÍVEL 2
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DIA DE LA HISPANIDAD

Os alunos das turmas do Ensino Vocacional do Ensino Básico do polo de Queluz e os alunos do Curso Profissional Técnico de Turismo do polo da Amadora Centro comemoraram o Dia de la 
Hispanidad, que se celebra a 12 de outubro. 
Realizaram-se várias atividades alusivas ao tema, entre os quais um concurso de cartazes de forma a divulgar e ficar a conhecer melhor os países da língua oficial espanhola. 
A vencedora do passatempo, Raquel Cavaco, do polo da Amadora Centro, foi premiada com o último álbum do cantor espanhol Enrique Iglésias.

ENTREGA DE DIPLOMAS

Decorreu em outubro a cerimónia de entrega de Diplomas aos alunos que terminaram o curso no passado ano letivo nos polos da Amadora sede e centro. Estiveram presentes encarregados de 
educação, professores, coordenadores de curso e funcionários.
Alguns membros da comunidade educativa proferiram palavras de felicitação aos alunos, quer pela conclusão deste percurso educativo, quer pelo esforço e empenho demonstrado durante os 3 anos 
de curso. Estes jovens encontram-se aptos a integrarem o mercado de trabalho ou a prosseguir estudos. Também foram felicitados os alunos eleitos por Mérito Escolar e para o Quadro de Valor, e 
por fim foi premiado o Aluno do Ano (2013/14). A cerimónia culminou, com um coffee break, num agradável momento de confraternização e partilha de emoções. Parabéns a todos!

ALMOÇOS E JANTARES PEDAGÓGICOS

Os almoços e jantares pedagógicos no restaurante Campus Lumiar, elaborados e servidos pelos alunos dos Cursos de Cozinha e Restauração, do polo do Lumiar, tiveram início em outubro e têm 
como principal finalidade consolidar e pôr em prática os conhecimentos. 
Todos os serviços efetuados no decorrer do mês de outubro tiveram uma boa recetividade, quer pela comunidade do Campus, quer pelas entidades externas. Os almoços que se realizam semanalmente, e os 
jantares que são mensais, têm estado esgotados. 
Também no polo do Entroncamento tiveram início no dia 22 de outubro os almoços pedagógicos, confecionados e servidos pelas turmas de Restauração (Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar) e decorrem 
no Restaurante de Aplicação do Hotel Formação do Campus Escolar. Estes almoços destinam-se à comunidade educativa e familiares, mas em breve estarão abertos ao exterior.

À CONVERSA COM…

“À Conversa com…”. é um espaço de convívio e troca de ideias e experiências, com profissionais de diferentes áreas, que teve início este ano letivo no polo do Entroncamento. Assim, no dia 7 de 
outubro, André Vitorino, formado na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e com experiência profissional na área da Hotelaria, transmitiu o seu saber e experiência. Este orador já trabalhou 
em diversos locais, tais como: Blue by Eric Ripert (Hotel Ritz-Carlton, Ilhas Caimão), Gordon Ramsay at Powescourt (Hotel Ritz-Carlton, Irlanda) e Hotel Lusitano (Golegã).
No mesmo dia, decorreu também ‘‘À conversa com…’’ Jorge Fazenda e Cristina Fazenda, respetivamente Comissário e Assistente de Bordo da TAP com 25 anos de voo e que nos relataram as suas 
vivências mais pertinentes.
No dia 10 de outubro, foi a vez de Nuno Neves, Assistente de Direção do Hotel Vila Galé da Ericeira, licenciado em Gestão Hoteleira, pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, que partilhou 
connosco experiências de vida.

PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS NACIONAIS

Os alunos Francisco Mendes, David Pereira e Daniel Bento do Curso de Aprendizagem de 
Técnico/a Instalações Elétricas, do polo do Entroncamento, fazem parte dos Great Twisters, 
equipa que está a participar no Concurso Twist 2015 – “A Tua Energia Faz a Diferença”

Esta é uma iniciativa de educação e sensibilização para a eficiência energética, alterações climáticas, 
energias renováveis e desenvolvimento sustentável, promovida pela EDP.

A EPGE do Entroncamento venceu o Concurso Nacional Interescolas Pro Perfect Big Boss 
Gin que teve como finalidade colocar em prática a criatividade dos participantes, originalidade 
e irreverência no Gin Big Boss. João Duarte, aluno do Curso Profissional de Restauração - 
Restaurante/Bar, obteve o 1.º lugar, entre as 14 escolas concorrentes, num total de 36 
participantes. O João apresentou um Big Boss Dry com limão caramelizado, canela e hortelã 
e ainda um BigBoss Pink com romã e basílico. O reconhecimento nacional vem comprovar a 
qualidade da formação profissional que é ministrada pela nossa escola, com uma forte vertente 
prática e técnica. 

Lisboa - Lumiar Entroncamento

Amadora - Centro Amadora - Sede

CURSOS DE APRENDIZAGEM - NÍVEL 4
Tiveram início novas ações dos Cursos de Aprendizagem:
 •   Duas ações de Técnico de Instalações Elétricas e uma ação de Técnico de Mecatrónica

outubro 2014
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