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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS POLOS DA ESCOLA PROFISSIONAL GUSTAVE EIFFEL

O polo da Amadora Centro alcançou dois primeiros lugares, um com a participação no Torneio de Voleibol e o outro no Torneio de Futebol, ambos no âmbito dos 
Jogos Juvenis da Amadora. As alunas da equipa de Juniores Femininos alcançaram o 4.º lugar. Parabéns aos premiados!
O Grupo de Teatro do polo participou na XVI Mostra de Teatro das Escolas, apresentando a peça “Capuchinho Rosa Choque”. Os alunos encantaram o público com 
uma brilhante, divertida e extraordinária representação.
Os alunos responsáveis pelo projeto “Base2U” participaram na VIII Competição Nacional do Programa “A Empresa” JR Achievement e conquistaram o Prémio 
CIDOT- uma semana de estágio na Empresa Estúdio de Comunicação e o Prémio ALUMNI - Aluno Revelação, galardão atribuído ao aluno António Silva.

No dia 7 de maio, os alunos do polo da Amadora Sede conquistaram o 1.º, 2.º, 3.º e 4.º lugar na final do concurso de ideias “Atreve-te a Pensar”, com a apresentação dos 
projetos Wavv, Welfare, CEER e Reindeer. A escola foi muito elogiada por ter sido a mais participativa. 
Pelo 4.º ano consecutivo estivemos presentes na final do Festival Bgreen/ Ecological Film Festival com os vídeos Green Force, uma realização dos alunos do Curso de 
Técnico de Animação 2D e 3D e Wall of Hope, dos alunos do Curso de Técnico de Multimédia.
Entre os dias 15 e 17 de maio, os alunos do Curso de Técnico de Multimédia fizeram a fotorreportagem nas modalidades de golf, andebol (masculino e feminino) e badminton 
no Campeonato Nacional de Desporto Escolar. 

No âmbito do módulo de Estrutura Atómica, os alunos do 1.º ano do Curso Profissional de Ótica Ocular, do polo do Lumiar, Lisboa, realizaram uma aula experimental na disciplina 
de Física e Química. Construíram diversos modelos de moléculas de diferentes substâncias que fazem parte do nosso quotidiano como, por exemplo, a molécula de água e que 
permitiram uma melhor perceção dos conteúdos da disciplina.
A participação nas atividades do Campeonato Nacional do Desporto Escolar que se realizaram no Terreiro do Paço e no Coliseu dos Recreios, nos dias 14 e 17 de maio, foi feita 
pelos alunos do Curso de Restauração- Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar e do Curso Vocacional Secundário de Cozinha/Pastelaria.
No dia 13 de maio, recebemos várias escolas: Básica 2,3 Fernando Pessoa, Básica Integrada de Apelação, Básica 2,3 Moinhos da Arroja e Agrupamento de Escolas D. Dinis (Odivelas), 
numa iniciativa a que chamámos Dia Aberto. Abriram-se as portas dando a conhecer os nossos projetos, os laboratórios, as oficinas e toda a nossa oferta formativa.

Com a participação no Festival das Sopas do União Futebol Entroncamento, a 16 de maio, o polo do Entroncamento alcançou o 2.º lugar servindo Gaspacho de 
Morango.
O polo esteve também presente no Roadshow do Ensino Profissional, organizado pela ANQEP, nos dias 7 e 8 de maio, na Casa do Campino, com os Cursos de 
Mecatrónica e Restauração. Alunos e professores apresentaram-se de forma muito profissional quer no stand, quer nas demonstrações de palco.
O polo do Entroncamento participou também na Festa da Flor, na 1ª Vila Saúde e na inauguração do Museu Nacional Ferroviário. 
No Kuri Kuri, que pretende proporcionar às crianças um mundo de fantasia, os alunos e professores colaboraram na montagem do evento e apresentaram as oficinas 
de Suncatcher Flower, Pintura em Seixos do Rio e Copinhos de Sabores.

O polo de Arruda dos Vinhos está agora apetrechado com um Desfibrilhador Automático Externo. A formação certificada para a utilização deste equipamento vai 
ser assegurada a vários elementos da comunidade educativa o que lhes irá permitir intervir em situações de necessidade/emergência.
As instalações do polo foram ampliadas e contam agora com um novo espaço que tem valência de restaurante, bar de apoio e local de convívio. Este espaço 
Gustave Eiffel, aberto recentemente, é uma mais-valia para toda a comunidade educativa. 
Em maio realizaram-se Visitas de Estudo ao Museu da Eletricidade, à Associação de Promoção Social da Castanheira do Ribatejo e à Barragem de Castelo do Bode.

Os alunos do polo de Queluz participaram num Peddy Papper que decorreu no âmbito do módulo de Informação e Animação Turística, uma organização dos alunos 
da turma 9 e 10 do Curso Vocacional. Esta atividade permitiu que os participantes ficassem a conhecer pontos de interesse histórico e turístico de Queluz.
Com a representação de “Moldura” que chamou a atenção e sensibilizou para aspetos da violência no meio escolar, os alunos do Curso de Animação Sociocultural 
representaram a escola no Dia Aberto que se comemorou nas instalações do polo da Amadora Sede.
A performance de Marchas Populares, alusiva aos Santos Populares, foi o tema adotado para participar na animação do Campeonato Nacional de Desporto Escolar 
que decorreu na Praça do Município, em Lisboa.

OUTRAS NOTÍCIAS

Os formandos de Aprendizagem de Técnico de Instalações Elétricas e Técnico de Eletrónica e Telecomunicações e da turma integrada na 
Medida Vida Ativa de Eletricista de Instalações visitaram a 1ª edição da ExpoRexel, que decorreu no Expo Salão, na Batalha. 

A convite do polo do Entroncamento e com a finalidade de fazer um diagnóstico de necessidades formativas juntaram-se nas suas 
instalações a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes, a Escola Profissional de Hotelaria de Fátima, a Escola Profissional de 
Ourém, Escola Profissional de Tomar, Escola Profissional de Torres Novas e Escola Tecnológica e Profissional da Sertã. Este encontro permitiu 
antecipar as necessidades de qualificação dos territórios onde estas instituições de ensino atuam, promovendo o ajustamento entre a procura 
e a oferta formativa (inicial e contínua) adequada às carências atuais.
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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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