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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS POLOS DA ESCOLA PROFISSIONAL GUSTAVE EIFFEL

O movimento Laço Humano mobilizou a comunidade educativa do polo da Amadora Sede que se vestiu de azul e formou o Laço Azul Gustave Eiffel de forma a dar 
maior visibilidade à Prevenção dos Maus Tratos no concelho da Amadora. 
O ECOGEST, da autoria dos alunos dos Cursos Profissionais de Técnico de Eletrónica e Telecomunicações, Técnico de Multimédia e Técnico de Gestão e Programação 
de Sistemas Informáticos, fez parte da Feira Ilimitada, promovida pela Junior Achievement Portugal.
Foram selecionados para a final regional do concurso de Ideias INOVA 2015 os projetos CEER e EcoGest, ambos da responsabilidade de alunos da escola.

Os alunos do polo da Amadora Centro participaram na Jornada Técnica sobre Desenvolvimento Empresarial, no âmbito dos Cursos Profissionais de Comércio e de 
Gestão.
Mais uma vez participámos nos concursos Canguru Matemático sem Fronteiras 2015 e Ciência na Escola promovido pela Fundação Ilídio Pinho. Emanuel Vitorino, 
aluno do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, venceu a 1.ª fase deste concurso com o projeto Meditrack.
No âmbito da Empresa JR. Achivement Portugal aderimos à Feira Ilimitada com a mini-empresa Base2u da autoria de 6 alunos do Curso Profissional Técnico de Gestão.

A mini-empresa PiRain, da autoria de um grupo de alunos do Curso Profissional de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade, do polo do Lumiar, surgiu 
no âmbito do projeto Junior Achievement Portugal e apresentou-se na Feira Ilimitada. 
 “Feche os olhos e imagine que está no Alentejo”- foi desta forma que começou o peddy- paper que os alunos do Curso Profissional de Higiene e Segurança no Trabalho 
e Ambiente realizaram no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, no âmbito do Festival Nacional de Biotecnologia.
No auditório do Campus Lumiar, os alunos dos Cursos Vocacionais Básicos revelaram empenho, dedicação e grande evolução quer a nível escolar, quer a nível pessoal 
na apresentação dos relatórios das Práticas Simuladas de Cozinha e Mesa-Bar.

No polo de Queluz, toda a comunidade educativa usou uma peça de roupa azul para a formação de um Laço Azul Humano, uma iniciativa das Comissões de Proteção 
de Crianças e Jovens do distrito de Lisboa a que aderimos como forma de comemorar o Dia da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e Juventude e de sensibilizar 
para este assunto da atualidade.
Alunos de 3 polos, Arruda dos Vinhos, Lumiar e Queluz, do Curso Profissional de Animador Sociocultural, participaram num Acampamento no Parque de Campismo 
de Monsanto, em Lisboa, durante um fim-de-semana, onde partilharam experiências sobre os vários contextos de intervenção dos animadores socioculturais.
Comemorámos o Dia do Ensino Profissional através da realização de diversas atividades, tais como canoagem, tiro com arco, râguebi, mini golfe, ginástica e o Rally 
das Qualificações.

No dia 16 de março decorreu, no polo de Arruda dos Vinhos, mais um IN Animação que constou de Palestras, Atividades de Animação de Rua, Artes Circenses e Ex-
pressão Corporal. Este evento contribuiu para o desenvolvimento pessoal e académico dos alunos e para uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido pelo Animador. 
Organizámos mais um Dia da Animação com um acampamento, no Parque de Campismo de Monsanto, em que participaram alunos dos polos de Queluz, Arruda 
dos Vinhos e Lumiar. Neste acampamento realizaram-se várias atividades: concurso gastronómico, raid noturno, gincanas de jogos tradicionais, palestras e fogo 
“anima”. Um fim-de-semana fantástico que ficará na memória dos alunos e professores!
Os alunos do Curso Profissional de Multimédia realizaram mais um IN Multimédia sob o lema “Arte” e que se iniciou com o concurso de curtas-metragens “Vídeo 
Run”. Os vencedores foram Erik Lemos, Carla Nascimento, Carlos Barata, Jéssica Soares, Marco Passos e Tiago Costa. Também houve edição de vídeo, fotografia, 
arte digital VS artes plásticas, som, entre outros. 

O polo do Entroncamento foi apurado para a fase final do Jovem Talento da Gastronomia 2015, um concurso organizado pelas Edições do Gosto, uma montra de 
talentos nas diferentes áreas da Restauração. 
O polo do Entroncamento participa na 12.ª edição Ciência na Escola, da Fundação Ilídio Pinho com o projeto “Interface Público Ecológico” que consiste no desenvolvimento 
de um recurso ecológico a implementar nas Paragens e/ou Interfaces públicas, que seja sustentável e autónomo, da autoria de alunos do Curso Profissional de Técnico 
de Energias Renováveis.
No âmbito da candidatura ao concurso Júnior Achievement Portugal, a mini-empresa TecnoSoft, da autoria dos alunos do Curso Profissional de Restauração – 
Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar, fomos selecionados para a fase regional da Feira Ilimitada de Leiria.

FORMAÇÕES DA COOPTÉCNICA GUSTAVE EIFFEL
MEDIDA VIDA ATIVA E SISTEMA APRENDIZAGEM

A formação Vida Ativa destina-se a adultos que se encontram desempregados e visa a aquisição e/ou o desenvolvimento de competências 
técnicas, relacionais, organizacionais e de gestão de carreira relevantes para a qualificação profissional, com vista a potenciar a sua (re)inserção 
no mercado de trabalho.. 
Os formandos de Programação CNC do Entroncamento iniciaram a formação em contexto de trabalho. A todos desejamos boa sorte para esta 
nova etapa essencial da sua formação. 
Os formandos do Curso de Cozinha/Restaurante – Bar, Medida Vida Ativa, confecionaram os almoços pedagógicos de 15 de abril e 6 de maio 
em que tiveram oportunidade de aplicar os saberes e competências adquiridos. 
Esta atividade decorreu no Restaurante de Aplicação “Estações”, localizado no Campus Escolar da Cooptécnica Gustave Eiffel.

abril 2015

CURSOS DE APRENDIZAGEM

CENTRO DE TRANSPORTES

CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E O 
ENSINO PROFISSIONAL (CQEP)

CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ATIVOS

Áreas de formação:
• Técnico de Eletrónica e Telecomunicações
• Técnico de Instalações Elétricas
• Técnico de Eletrotecnia
• Técnico de Mecatrónica
• Técnico de Cozinha/Pastelaria
• Técnico de Sistemas Solares Fotovoltaicos

• Formação de Motoristas de Táxi
• Formação de Motoristas de Transporte Coletivo de Crianças
• Formação para Velocípedes
• Formação de Motoristas de Veículos Pesados de Mercadorias e 
Passageiros
• Formação de Inglês para Motoristas

• Formação Pedagógica de Formadores
Organizam-se cursos e workshops à medida das necessidades 
das empresas ou de particulares

Áreas de formação:
  • Ciências Informáticas
  • Engenharia Civil
  • Eletricidade e Energia

• Hotelaria e Restauração
• Construção Civil
• Proteção de Pessoas e Bens
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