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FEIRA D’OUTONO

Participámos na Feira d’Outono do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha, no dia 13 de novembro.
Marcámos presença com os empreendedores da eModuFrasco, os alunos da turma 16VOC (Curso Vocacional Básico de Instalações Elétricas/Hotelaria 
e Restauração/Desenho Aplicado) que participam no Empreteen, e com uma oficina anti-stress de pintura em folhas com cotonetes.

REPORTAGEM

No dia 25 de novembro, a MAIS EDUCATIVA TV (um canal extensão da revista MAIS EDUCATIVA) esteve no nosso Campus Escolar e realizou uma reporta-
gem sobre os projetos da Restauração, o Restaurante de Aplicação e a nossa ligação à comunidade. Os repórteres falaram com os alunos, professores e 
também com clientes habituais do “Estações”.

FESTIVAL DE SOPAS 

Contribuímos para o Festival de Sopas do Clube de Lazer, Aventura e Competição do Entroncamento (CLAC) e da Casa do Benfica, que se realizou no dia 24 
de novembro. Os alunos de Restauração confecionaram uma deliciosa sopa de carne, sob a orientação do Professor José Abelho.

PROJETO EUROPEU

Participámos no projeto “CARNVAL - EPHEMERAL HERITAGE OF THE EUROPEAN CARNIVAL RITUALS”.
No dia 20 de novembro, no Instituto Politécnico de Tomar, participámos no workshop e numa exposição de cartazes, com um cartaz elaborado pela turma 
16VOC (Curso Vocacional Básico de Instalações Elétricas/Hotelaria e Restauração/Desenho Aplicado).

SÃO MARTINHO

No dia 11 de novembro, dia de São Martinho, a turma 16VOC (2º ano do Curso Vocacional de Instalações Elétricas/Hotelaria e Restauração/Desenho 
Aplicado) convidou a D.ª Marta Simões para demonstrar a arte de assar castanhas, no Campus Escolar.
Com esta atividade, a turma procurou valorizar as nossas tradições e promover o convívio na comunidade escolar.

ALMOÇOS PEDAGÓGICOS

Continuamos a realizar os Almoços Pedagógicos todas as quartas-feiras, no Restaurante de Aplicação “Estações”. Em novembro, os menus permitiram uma 
viagem pelas linhas ferroviárias do Algarve (dia 25), Madrid <-> Valencia (dia 18), do Alentejo (dia 4) e uma passagem pelo São Martinho e seus sabores, na 
Estação de Riachos/Torres Novas/Golegã (dia 11).

FEIRA NACIONAL DO CAVALO

Na Feira Nacional do Cavalo, na Golegã, voltámos a organizar dois serviços de catering de grande responsabilidade.
No dia 11 de novembro, a turma 435 (2º ano do Curso Profissional de Restauração – Restaurante/Bar) organizou um coffee-break no Equuspolis. No dia 
13, a turma 403 (3º ano do Curso Profissional de Restaurante/Bar), com a colaboração de colegas do 2º ano de Restauração – Cozinha/Pastelaria e Res-
taurante/Bar, respetivamente turmas 434 e 435), organizou o serviço de almoço junto ao picadeiro da Feira Nacional do Cavalo. 

PALESTRA DA ACT

No dia 12 de novembro, no Campus Escolar, os alunos do 1º ano dos Cursos Profissionais de Técnico/a de Mecatrónica (turma 462), Mecatrónica Au-
tomóvel (turma 463) e do Curso Vocacional Secundário de Cozinha/Pastelaria (turma 31VOC) assistiram à Campanha de Informação “Promoção da Se-
gurança e Saúde no Trabalho em Meio Escolar”, promovida pela ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho).

VISITA DE ESTUDO À QUINTA DA REGALEIRA

No dia 3 de novembro, todas as turmas do terceiro ano do Ensino Profissional 
participaram numa visita de estudo à Quinta da Regaleira, em Sintra.
Esta visita de estudo realizou-se no âmbito da disciplina de Português.

PROJETOS EM QUE PARTICIPAMOS

Projeto “Mãos Voluntárias”
A turma 16VOC (2º ano do Curso Vocacional Básico de Instalações Elé-
tricas/Hotelaria e Restauração/Desenho Aplicado) colabora com a
AIDGLOBAL neste projeto. No âmbito do plano de atividades da disciplina de 
Desenho Aplicado, os alunos desenvolvem oficinas/ateliês artísticos de carto-
nagem, transformando “capolanas” de Moçambique em diversos produtos que 
a associação vende para a obtenção de recursos para dotar os projetos de bi-
bliotecas em Moçambique. Nestas oficinas, foram desenvolvidos projetos artís-
ticos para a ilustração dos postais de Natal que a AIDGLOBAL cede aos seus 
parceiros como por exemplo o Grupo Galp Energia.

Na rota do Património Ferroviário 
Este projeto, de âmbito transdisciplinar, consiste na criação de pequenas ro-
tas pedestres no Concelho do Entroncamento, numa ótica de preservação do 
património local (material circulante e bairros ferroviários). Participam neste pro-
jeto todas as turmas de Cursos Vocacionais Básicos e Secundário.

Empreteen
Os alunos dos Cursos Vocacionais Básicos de Instalações Elétricas/Hote-
laria e Restauração/Desenho Aplicado (turma 16VOC) e Mecânica Indus-
trial/Imagem e Comunicação/Saúde e Segurança (turma 30VOC) participam 
neste projeto de empreendedorismo, promovido pelo TAGUSVALLEY – Tec-
nopolo do Vale do Tejo. Os alunos estão a aprender a empreender, através da 
criação de empresas.

EmpreEscola
Todos os alunos dos cursos profissionais (nível 4) participam no projeto Em-
preEscola - Empreender no Ensino Secundário, promovido pela NERSANT - 
Associação empresarial da Região de Santarém. 

Academia Empreender Jovem “Portugal sou Eu”
Foi submetida a inscrição de duas turmas nas áreas de Restauração e Turismo 
a este projeto nacional de Empreendedorismo, promovido pela Associação In-
dustrial Portuguesa (AIP).

Junior Achievement Portugal
Os alunos do 3º ano do Curso Profissional de Técnico/a de Turismo (tur-
ma 405) e do 2º ano de Restauração – Cozinha/Pastelaria e Restaurante/
Bar (turmas 434 e 435, respetivamente) participam neste concurso nacional 
de empreendedorismo, no programa “A Empresa”. As turmas 16VOC e 30VOC 
(Cursos Vocacionais Básicos de Instalações Elétricas/Hotelaria e Restau-
ração/Desenho Aplicado e Mecânica Industrial/Imagem e Comunicação/
Saúde e Segurança respetivamente) aprendem a empreender, respetivamente 
nos programas “Economia para o Sucesso” e “É o Meu Negócio”.

Justiça para Todos
As turmas 29VOC (Curso Vocacional Básico de Instalações Elétricas/Ho-
telaria e Restauração/Animação Turística) e 465 (1º ano do Curso Profis-
sional de Técnico/a de Turismo) estão a participar neste programa nacional, 
promovido pelo IPAV (Instituto Padre António Vieira) e contam com a orientação 
do Dr. João Lérias, advogado e Presidente da Assembleia Municipal do Entron-
camento.

Eco-Escolas
O polo do Entroncamento participa neste projeto, de âmbito nacional. Neste 
projeto, está envolvida toda a comunidade escolar, com o objetivo comum de 
promover hábitos para a sustentabilidade ambiental.

Chef Fish
A turma 16VOC (Curso Vocacional Básico de Instalações Elétricas/Hote-
laria e Restauração/Desenho Aplicado) participa neste concurso culinário 
sustentável, promovido pela DECOJOVEM. 

Plantar Portugal
O Gonçalo Vasconcelos (2º ano do Curso Profissional de Técnico/a de Me-
catrónica Automóvel) e a Carolina Matos (2º ano do Curso Profissional de 
Restauração – Cozinha/Pastelaria) foram os primeiros alunos a aderir aos 
eventos lançados pelo Movimento Nacional Plantar Portugal, um movimento 
de cidadania ativa que pretende contribuir para um Portugal mais sustentável, 
através da valorização das florestas nacionais. 

Jovem Talento da Gastronomia 2015
A aluna Lúcia Rodrigues, finalista do Curso Profissional de Restauração –       
– Cozinha/Pastelaria (turma 403) participou na grande final da 4ª edição do 
Jovem Talento da Gastronomia, no dia 13 de novembro, na Escola de Hotelaria 
e Turismo de Lisboa.

Vai acontecer
no próximo mês

- Braço Direito com o Santander Totta 
(Junior Achievement Portugal)

Escola Profissional Gustave Eiffel
Polo 1: Rua Mouzinho de Albuquerque, 8, 2330-183 Entroncamento | tlf. 249 718 246 | fax 249 719 862
Polo 2: Rua D. Afonso Henriques (Campus Escolar) 2330-519 Entroncamento | tlf. 249 717 055
E-mail: secretaria.ent@gustaveeiffel.pt (polo 1) | secretaria.ent2@gustaveeiffel.pt (polo 2)
Gabinete Editorial e Relações Públicas: gerp.ent@gustaveeiffel.pt | tlmv. 912 282 402
www.gustaveeiffel.pt

Este documento é enviado sob a legislação em vigor.
Se não desejar voltar a receber mensagens deste endereço de correio eletrónico responda com REMOVER.


