
CURSOS PROFISSIONAIS
NÍVEL 4

ESCOLA PROFISSIONAL GUSTAVE EIFFEL
OFERTA FORMATIVA

CURSOS VOCACIONAIS
ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
NÍVEL 2

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS POLOS DA ESCOLA PROFISSIONAL GUSTAVE EIFFEL

Diversos diplomados pela EPGE testemunharam as suas experiências profissionais perante os jovens do 1.º ano do Curso Profissional de Técnico Gestão e 
Programação de Sistemas Informáticos, do polo da Amadora Centro, com o objetivo de os incentivar no início da sua formação e de os relacionar com alguns temas 
importantes tais como saídas profissionais, estágio curricular e PAP, entre outros.
A sessão sobre Normalização nas escolas, direcionada para os alunos do Curso Profissional de Técnico de Gestão e do 1.º ano do Curso Vocacional Básico, sensibilizou 
os jovens para aquela temática. Exibiram-se alguns filmes desenvolvidos por alunos de outras escolas que participaram no concurso “O Projeto Juventude – Saber com 
Normas”, incentivando à participação.
A equipa de Juniores Masculinos que ficou classificada em 3.º lugar, por equipas, no corta-mato da fase concelhia, participou no corta-mato regional e concluíram a 
prova.

O polo da Amadora Sede realizou a 2.ª etapa do projeto Atreve-te a Pensar – Concurso de Ideias. As equipas explicaram os seus projetos, defenderam as suas ideias 
e delinearam as apresentações finais. 
Iniciou-se o projeto Make It Possible, uma iniciativa da AIESEC, que visa explorar e debater os Objetivos do Milénio.
Desenvolveu-se uma sessão no âmbito do Global Enterprise Programme. Das várias ideias a concurso, venceu a equipa Young Projects que passou à fase nacional 
da competição.

Os alunos das turmas de 3.º ano do polo de Queluz assistiram à peça de teatro Felizmente Há Luar!, de Luís de Sttau Monteiro, levada a cena pelo grupo Actus, no 
Auditório Santa Joana Princesa, em Lisboa, contribuindo para desenvolver o gosto pelo teatro e pela leitura.
As turmas do Ensino Vocacional Básico terminaram as 140 horas de Prática Simulada, nas áreas de Comércio, Informática, Intervenção Comunitária e Socorrismo. 
Estes alunos tiveram, assim, o seu primeiro contato com as empresas e o mundo do trabalho o que lhes permitiu consciencializarem-se desta realidade, que para alguns 
era, até há pouco, desconhecida.

No sentido de conhecerem a escola e a oferta formativa do polo do Lumiar, os alunos da Casa Pia de Lisboa visitaram as instalações, tendo sobretudo manifestado 
interesse em conhecer alguns aspetos do Curso de Restauração, os espaços da Cozinha de Formação e o Restaurante Pedagógico.
A Associação Internacional de Estudantes de Ciências Económicas e Comerciais é a responsável pelo projeto Make It Possible que está a decorrer neste polo e que 
sensibiliza os alunos para os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Participam neste projeto todas as turmas do 1.º ano do Ensino Profissional e a turma 392 do 2.º 
ano.
A palestra sobre Segurança Ativa em Veículos dirigida aos alunos do Curso Profissional de Mecatrónica Automóvel prestou diversas informações tais como a 
segurança do veículo, a iluminação, o processo de travagem e a sinalética tendo ainda sido referida a importância dos cursos profissionais na área da Mecânica.

Os alunos do polo de Arruda dos Vinhos participaram em várias visitas de estudo. No Palácio de Queluz e nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos ficaram a 
conhecer dois importantes monumentos do Património Nacional e no Museu Bordalo Pinheiro observaram diferentes objetos artísticos que promoveram a criatividade 
dos alunos.
No Museu da Eletricidade, onde está patente a Exposição 7 Mil Milhões de Outros, os alunos tomaram contacto com um retrato atual da humanidade. 
Na Exposição de Francisco Ciera, situada na sala polivalente do Posto de Turismo de Arruda dos Vinhos, presenciou-se o contributo daquele matemático na execução 
da 1.ª Carta Geral do Reino e na introdução da telegrafia visual terrestre em Portugal.

O polo do Entroncamento está a candidatar-se, com diversos projetos, em vários concursos nacionais, a saber: 
Com o projeto Interface Público Ecológico participam na 12.ª Edição Fundação Ilídio Pinho. Este projeto consiste no desenvolvimento de um recurso ecológico 
a implementar nas Paragens e/ou Interfaces públicas, que seja sustentável e autónomo. 
Com a participação no Prémio FAQtos transitou-se agora à fase seguinte com o projeto Escrita sem Limites. A proposta consta de revolucionar o mundo da escrita, 
com a criação de um produto inovador que seja uma mais valia para quem utiliza a escrita em papel no seu dia-a-dia, conectando os cadernos com dispositivos 
tecnológicos.
Outra das participações é no concurso Jovem Talento da Gastronomia 2015.

FORMAÇÕES DA COOPTÉCNICA GUSTAVE EIFFEL
MEDIDA VIDA ATIVA E SISTEMA APRENDIZAGEM

No polo do Entroncamento, tiveram início cursos em Programação CNC, Mecatrónica, Eletricista de Instalações e Restauração, no âmbito 
da formação Medida Vida Ativa, que se dirige a desempregados.
Para a formação em Eletrónica e Telecomunicações estão ainda abertas as inscrições. Os desempregados interessados nesta formação devem 
dirigir-se ao Serviço de Emprego de Torres Novas ou contactar-nos, para conhecerem as condições de frequência.

Os formandos do Sistema Aprendizagem do curso de Técnico/a de Instalações Elétricas iniciaram a Formação em Contexto de Trabalho. 
Durante 200 horas, vão colocar em prática conhecimentos adquiridos e desenvolver novas competências associadas à saída profissional em 
empresas da região do Entroncamento. Para se prepararem para esta nova etapa, os alunos participaram num Seminário de Preparação e 
Orientação de Estágios, que lhes deu a conhecer regras básicas fundamentais para a sua integração numa empresa. 
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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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