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AtividAdes desenvolvidAs nos polos dA escolA profissionAl GustAve eiffel

O polo de Queluz fez-se representar no Amadora educa pelas turmas do Curso Profissional Animador Sociocultural e Técnico de Comércio. Os alunos realizaram pinturas 
faciais e jogos tradicionais com as crianças que visitaram o evento. O Amadora Educa é uma iniciativa anual do Município que se dirige à comunidade educativa.

No dia 11 de julho decorreram as apresentações das práticas simuladas das áreas vocacionais de Turismo e Montagem e Instalação de Computadores. Familiares e 
encarregados de educação estiveram presentes, o que os encheu de orgulho os alunos. As turmas de Cozinha-Pastelaria e Restaurante-Bar, do polo do Lumiar, confecionaram 
o serviço de coffe break.

Os alunos dos Cursos Profissionais de Técnico de Apoio à Infância e Animador Sociocultural apresentaram as suas Provas de Aptidão Profissional (PAP) nos dias 
17 e 21 de julho. Na PAP, os alunos revelam os conhecimentos alcançados e também demonstram o empenho, dedicação, esforço e evolução que foi colocado nesta 
etapa fundamental do curso.

No polo da Amadora Centro comemorou-se o Dia da Língua Portuguesa com a realização de jogos online, concurso de ortografia, escrita criativa, sessão de teatro e 
um concurso de poesia. A comunidade escolar participou de forma entusiástica e as atividades revelaram-se de grande interesse para os alunos.

Os alunos do 3.º ano do Ensino Profissional têm estado a vivenciar uma importante etapa da sua vida académica: a apresentação da Prova de Aptidão Profissional 
(PAP). Esta prova consiste na apresentação e defesa de um projeto que envolve os saberes e competências adquiridos ao longo dos três anos de curso. A apresentação 
é feita perante um júri, constituído por coordenadores de curso e por profissionais das diferentes áreas de formação.

O Torneio de Futebol das Seleções teve a participação de 6 equipas provenientes de diversos países: Portugal, Guiné, Cabo Verde, Angola e São Tomé. 
A equipa vencedora do torneio era constituída pelos alunos Kevin Veiga, Dembo Cissé, Malik Chantre e Tomás Júnior.

O polo da Amadora Sede, com o intuito de sensibilizar a comunidade escolar para a preservação do meio ambiente, tem vindo a realizar várias ações que alertam para a 
importância da defesa ambiental. Este ano e para comemorar o Dia Mundial do Ambiente, dia 5 de junho, os alunos participaram no Concurso de Sardinhas Artísticas, 
elaboradas a partir de desperdícios. O resultado deste trabalho foi exposto na escola, no âmbito do Dia Mundial dos Oceanos. 

Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Multimédia, Alice Pinto, Daniel Pato, Mário Antunes e Russidânia Faria, obtiveram aproveitamento positivo e receberam 
o Certificado do ESP no âmbito do Entrepreneurial Skills Pass (ESP). O ESP é uma qualificação internacional que certifica jovens entre os 15 e 19 anos, que tiveram 
uma experiência de empreendedorismo real, que detêm os conhecimentos, competências e habilidades necessárias para começar um empreendimento próprio ou ser 
empregados de sucesso.
 
No dia 14 de julho, o aluno Diogo Santos do Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e Comando participou no Concurso de Protótipos Tecnológicos 
(APTIPRO), com o seu projeto “Braço Robótico tx”. 

Alunos e Professores do polo de Arruda dos Vinhos participaram na feira de odivelas, onde esteve exposto o parque de estacionamento automático, um Projeto 
Tecnológico executado pelos alunos do Curso Profissional de Técnico de Eletrónica e Automação de Computadores. Este projeto, que mereceu a atenção dos visitantes, 
consiste num parque de estacionamento que faz a contagem de lugares através de sensores, tem cancelas com contagem automática e sensores de incêndio.

No dia 8 de julho realizou-se um Torneio de Futsal entre turmas que permitiu o convívio dos alunos e que marcou o encerramento do ano letivo. Todos saíram vencedores 
num jogo marcado pelo fairplay e companheirismo.

Na visita de estudo à Quinta da Regaleira os alunos tiveram oportunidade de observar a riqueza patrimonial e natural daquele espaço e ainda de conhecer inúmeras 
curiosidades relativas à história daquele património. Realizaram-se vários percursos de forma autónoma, utilizando mapas, e produziram-se textos descritivos sobre os 
diferentes espaços do local. Foi uma visita muito proveitosa.

De 6 a 8 de julho realizou-se a Semana de Turismo EPGE, no Campus Escolar do polo do Entroncamento. Esta foi uma iniciativa dos alunos 2.º ano do Curso Profissional 
de Técnico de Turismo e surgiu no âmbito dos seus Projetos Tecnológicos.
Com um programa variado, as atividades apresentadas mostraram a diversidade de atuação ao nível do Turismo. O evento teve a cobertura jornalística de QUALIFICAR +, 
um programa da RTP2, promovido pela ANQEP.
Participaram neste evento cerca de 50 crianças das Férias Desportivas Municipais e diversos utentes de lares e Centros de Convívio do Entroncamento.

A aluna Tatiana Simões, do 3.º ano do Curso Profissional de Técnico/a de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade, defendeu perante um júri nacional 
o seu projeto na final do concurso prémio fAQtos, no Centro de Congressos do Instituto Superior Técnico.

A escola foi responsável pela dinamização da 2.ª edição do Remember Entroncamento, no Photobooth oficial. Esta iniciativa contou com a colaboração das alunas 
Diana Campos e Salomé Figueiredo, finalistas do Curso Profissional de Técnico Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade.

O polo do Lumiar organizou a 1.ª edição de “Junho em Português da EPGE” que contou com a participação de várias turmas. O planeamento esteve a cargo dos 
alunos do Curso Profissional de Comunicação- Marketing Relações Públicas e Publicidade. 
O tema desta atividade foi “Os Maias” de Eça de Queiroz. Ao longo do dia foram realizadas várias atividades, como a reinterpretação do jantar no hotel central com o” 
Menu À la Cohen” confecionado e servido pelas turmas do Cursos Profissionais de Restauração Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar. Inserido neste evento, realizou-
se um Roteiro Queirosiano- visita guiada pela Lisboa Autêntica.

No dia 24 de junho, os alunos confecionaram e serviram o coffee break da Reunião Bilateral do Grupo de Trabalho do Desenvolvimento do Memorando entre Por-
tugal e a Alemanha no âmbito do Ensino Profissional e Vocacional, que decorreu no Palácio das Laranjeiras, em Lisboa.

O polo do Lumiar participou no Arraial das Conchas com os parceiros ISEC, IPA e ISTEC - Instituições do Campus Académico do Lumiar, no dia 24 de junho.
A animação esteve a cargo do Curso Profissional de Animador Sociocultural, turma. Os alunos do Curso Profissional de Comunicação, Marketing Relações Públicas e 
Publicidade prepararam a quermesse. Os biscoitos foram confecionados pelos alunos do Curso Profissional de Cozinha e Pastelaria. Sorteou-se ainda, um Cabaz de 
Alimentos entre todos os presentes.

Outras nOtícias

desportos nÁuticos eM MontArGil

No último sábado do mês de junho, a Gustave Eiffel proporcionou um dia de 
desportos náuticos, na barragem de Montargil, a todos os seus colaboradores. 
Canoagem, boia puxada por barco, paddle e piscina fizeram as delícias de 
todos os participantes. O almoço que se seguiu proporcionou a confraternização 
entre todos e, estamos certos que, no final, o espírito de grupo saiu reforçado. 

Boas férias para todos.

ApresentAÇÃo de proJetos no finAl do Ano letivo

O mês de julho é muito relevante na vida académica dos alunos do 3.º ano do Ensino 
Profissional. É o momento em que apresentam e defendem publicamente as Provas 
de Aptidão Profissional (PAP). 

Ao apresentarem e defenderem o seu projeto, os alunos devem provar, perante um 
júri formado por elementos internos e externos à escola, que estão preparados para 
trabalhar como técnicos especializados de nível IV. Os projetos apresentados são 
diversificados e as apresentações revestem-se de grande interesse, demonstrando 
a criatividade, o esforço e empenho dos alunos. 

Os alunos do 3.º ano realizam também um estágio no final do curso, em que desenvolvem 
atividades relacionadas com a componente técnica da formação. Este estágio contribui 
para uma melhor inserção dos jovens alunos no mundo do trabalho.
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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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