
CURSOS PROFISSIONAIS
NÍVEL 4

ESCOLA PROFISSIONAL GUSTAVE EIFFEL
OFERTA FORMATIVA

CURSOS VOCACIONAIS
ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
NÍVEL 2

CURSOS DE APRENDIZAGEM

CENTRO DE TRANSPORTES

CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E O 
ENSINO PROFISSIONAL (CQEP)

CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ATIVOS

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS POLOS DA ESCOLA PROFISSIONAL GUSTAVE EIFFEL

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

Alunos de diferentes cursos do polo da Amadora Centro assistiram à representação de duas peças de teatro: Oliver Twist, de Charles Dickens e Felizmente há Luar! 
de Luís de Sttau Monteiro.
No âmbito do programa “A Empresa” da Junior Achievement Portugal realizou-se a 1.ª visita do voluntário Nuno Ferro à escola. Nesta visita o voluntário deu sugestões 
acerca do modo de abordagem do mercado, tendo por base a sua experiência profissional. 
Um grupo de alunos participou no Corta-Mato Escolar. A equipa de Juvenis Masculinos foi apurada para o corta-mato regional e a equipa de Juvenis Femininos 
ficou classificada em 3.º lugar. 

No âmbito da disciplina de Física e Química, alguns alunos da Amadora Sede reciclaram óleo alimentar usado e produziram velas aromáticas. 
O Programa Young Volunteam já se encontra no terreno e estão a ser desenvolvidas várias ações inerentes ao programa.
Na conferência sobre Robótica Móvel – veículos autónomos de superfície e aéreos não tripulados - os alunos contactaram com as novas tecnologias e com diversos 
projetos na área da Robótica.

Os alunos do polo de Queluz realizaram visitas de estudo ao Centro Comercial Colombo, ao El Corte Inglês, ao Pavilhão do Conhecimento, à Casa do Gil e à  
AMIAMA - Associação dos Amigos dos Animais e do Ambiente da Amadora.
Nos cursos de Ensino Vocacional Básico, teve início a Prática Simulada que proporciona a assimilação de regras de trabalho em equipa, através da observação do 
desenvolvimento de atividades profissionais.

A participação dos alunos do polo do Lumiar no “Curso Prático de Construção de Turbinas Eólicas” permitiu que os alunos do Curso Profissional de Técnico de 
Energias Renováveis participassem na construção, instalação e operação de uma turbina eólica de 2,2m de diâmetro, baseada no design desenvolvido por Hugh 
Piggott, a instalar no Bairro da Boavista, em Lisboa. 
No âmbito do programa ERASMUS+, a escola recebeu a visita de um grupo de 14 professores do 1st Lab Center, da província de Komotini, Grécia, promovida pela 
EUROYOUTH. A visita deu a conhecer o processo de passagem dos alunos de escolas profissionais para o mercado de trabalho, incidindo na organização dos estágios 
curriculares e profissionais. A EPGE orgulha-se de poder contribuir para a internacionalização da educação e da formação profissional.

ATIVIDADES DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM

Os alunos do polo de Arruda dos Vinhos, do Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores, visitaram o Museu das Comunicações, 
em Lisboa, e participaram na exposição “Casa do Futuro”. Esta exposição pretende humanizar as tecnologias e demonstrar que trazem melhor qualidade de vida 
às pessoas, às comunidades e à sociedade em geral.

No polo do Entroncamento, abriu à comunidade o Restaurante de Aplicação, no dia 28 de janeiro. Os Almoços Pedagógicos confecionados e servidos pelas turmas 
de Restauração (Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar), decorrem no Restaurante de Aplicação, no Hotel Formação da Cooptécnica Gustave Eiffel. A Cooptécnica 
apresenta assim, publicamente, os saberes e competências dos formandos. Com casa cheia, a abertura à comunidade revelou-se um sucesso. As pessoas ou empresas 
podem reservar o seu lugar nestes almoços e apreciar menus variados e requintados, numa agradável atmosfera. 
O Diretor de Balcão do Banco Santander Totta, do Entroncamento, Dr. Luis Alves, orientou algumas turmas nos trabalhos a concurso no Junior Achievement 
Portugal, no dia 20 de janeiro.

MEDIDA VIDA ATIVA

A Cooptécnica Gustave Eiffel abraçou um novo projeto em cooperação com o IEFP.  Assim, no âmbito da Medida Vida Ativa tiveram início vários 
cursos, em áreas prioritárias, com o objetivo de promover a (re)qualificação profissional de pessoas desempregadas, potenciando a sua rápida 
inserção no mercado de trabalho.
 
Em Arruda dos Vinhos começou o Curso de Eletricista de Instalações e iniciaremos, em breve, o Curso de Geriatria.
No Entroncamento já estão a decorrer os Cursos de Programação CNC e de Mecatrónica e vão iniciar-se os Cursos de Eletricista de Instalações, 
de Eletrónica e Telecomunicações e de Cozinha/Restaurante-Bar.
No Lumiar está em funcionamento o Curso de Mecatrónica e o Curso de Instalador de Sistemas de Energia e muito em breve iniciaremos o de 
Cozinha/Restaurante-Bar.
Na Amadora Sede vão decorrer os Cursos de Eletrónica e Telecomunicações, de Eletrónica e Instalações e o de Instalador de Sistemas de 
Energia.

Os formandos do Curso de Aprendizagem de Técnico/a de Eletrónica e Telecomunicações, do polo do Entroncamento, iniciaram a Formação 
em Contexto de Trabalho que terá a duração de 550 horas, também os formandos, do mesmo curso, do polo da Amadora Sede já iniciaram esta 
formação, mas com a duração de 300 horas. 
Estes jovens, integrados em contextos reais de trabalho, colocam em prática as competências adquiridas e desenvolvem novas competências 
associadas ao curso. Tem sido excelente a receção deste projeto pelos parceiros empresariais e há formandos da nossa escola integrados nas 
empresas da região mais representativas do setor, o que muito nos prestigia e orgulha.
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