
JANTAR PEDAGÓGICO ESPECIAL

No dia 12 de outubro, o Restaurante de Aplicação do polo do Entroncamento voltou a receber mais um importante evento, desta vez sob o formato de Jantar Pedagógico. Tratou-se de uma iniciativa 
do Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares que, numa lógica de descentralização, realiza, mensalmente, em diferentes regiões do País, as reuniões com os Delegados Regionais de Educação. 
Para além do Diretor Geral, da Subdiretora e dos Delegados Regionais de Educação, participaram neste jantar representantes da Autarquia, do Agrupamento de Escolas do Entroncamento, das Forças 
de Segurança e do Centro de Saúde. 
O jantar foi precedido por um workshop de vinhos, promovido pelo vinho Cabeço d’Aguda, de João Mourão.
Este jantar marcou a abertura oficial da Semana “Arco-Íris dos Alimentos”.
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INICIATIVA INTER-GERACIONAL

A Junta de Freguesia do Lumiar, em parceria com a Escola Profissional Gustave Eiffel do Lumiar e algumas instituições da freguesia, celebrou no dia 16 de outubro, o dia da Alimentação. Aliada à 
iniciativa Lisboa Capital Europeia do Voluntariado, numa atividade inter-geracional com um fim solidário. Foi cumprido o objetivo de confecionar um menu comunitário nutritivo e saudável, que reverteu 
para cerca de 300 pessoas beneficiárias dos núcleos REFOOD Lumiar e REFOOD Telheiras. 
A EPGE associou-se a esta causa, cedendo a sua cozinha de formação e supervisionando os trabalhos, sob a orientação dos alunos da turma 420 do Curso de Restauração Cozinha-Pastelaria e a 
profª Mariana. Na cozinha pedagógica o menu foi: sopa, bolo de agrião, salada de frutas e limonada.

VISITA DE ALUNOS ALEMÃES

No dia 28 de outubro, o polo do Entroncamento recebeu no seu Campus a visita de três estudantes alemães. A Charlotte, o Luis e a Friederika, de 17, 16 e 15 anos, frequentam o ensino secundário. 
Estiveram durante uma semana na cidade do Entroncamento, ao abrigo de um acordo de cooperação que visa a futura geminação entre o Entroncamento e a cidade alemã onde vivem, Friedberg, a 
30 km de Frankfurt.
Os alunos do Curso Profissional de Técnico/a de Turismo realizaram a visita ao Campus, legendando em bilingue (Português e Alemão) as principais ferramentas e utensílios utilizados nos diversos 
laboratórios. Esta visita terminou com a confeção e degustação do almoço com iguarias tradicionais portuguesas, em conjunto com os alunos dos Cursos Profissionais de Restauração – Cozinha/
Pastelaria e Restaurante/Bar.

CONFERÊNCIAS TÉCNICAS

Nos dias 26 e 29 de outubro, os alunos do 2º e 3º ano do Curso Profissional de Restauração – Restaurante/Bar (turmas 435 e 403, respetivamente), do polo do Entroncamento, assistiram à confer-
ência “Artes da Mesa - A Experiência do Serviço” e à conferência “Food Show Bizz”, que decorreram no 35º Festival Nacional de Gastronomia de Santarém.

BOLO ESPECIAL 

O polo do Entroncamento confecionou o bolo que representou a Cidade do Entroncamento no Festival de Sabores e Saberes, em Oeiras, no dia 1 de outubro (Dia Internacional do Idoso), no âmbito do 
Programa a nível nacional “Tricota esta Ideia! – Uma Manta pelos Direitos dos Idosos”.
A Manta foi apresentada oficialmente com o propósito de se candidatar ao Guiness World Book of Records, como a Maior Manta do Mundo feita por um país inteiro.

DIA DA ALIMENTAÇÃO

PROJETO CULTUR’ARTE

VISITA À BARRAGEM DE CASTELO DE BODE

COMEMORAÇÕES DO HALLOWEEN

INÍCIO DE NOVAS TURMAS

No dia 16 de outubro, os formandos do Sistema Aprendizagem comemoraram o dia da Alimentação, distribuindo pacotinhos de bolachas aos formadores e funcionários da Cooptécnica Gustave Eiffel.

Os formandos do terceiro período do Sistema Aprendizagem realizaram, no âmbito das disciplinas de Mundo Atual e Viver em Português, o projeto Cultur’Arte. 
O projeto pretendia utilizar a cultura e a arte como ferramenta pedagógica, fomentando a união entre culturas, a partir da interação entre o homem, a sociedade e a educação.

Realizaou-se uma Visita Pedagógica à Barragem de Castelo de Bode com as turmas 94815 e 94915, no âmbito da disciplina de Física e Química.
Esta visita foi profícua na medida em que os formandos tomaram consciência de que a barragem é utilizada para abastecimento de água e para produção de energia elétrica. 
Há a destacar o clima de agradável convívio entre todos os participantes.

No âmbito das comemorações do Halloween, na última semana de outubro, foram elaboradas decorações alusivas a esta data pelos formandos do Curso de Aprendizagem de Cozinha/Pastelaria, 
da Delegação de Peniche. Para assinalar esta comemoração, no dia 30 de outubro os formandos confecionaram Compota e Merendeiras de Abóbora.

A Direção do Sistema Aprendizagem Gustave Eiffel acolheu, com grande orgulho e satisfação, os novos formandos admitidos para os Cursos Técnico/a de Logística e de Eletrónica e Telecomunicações 
(Amadora sede) e de Cozinha/Pastelaria (Peniche).
Aos novos formandos, nos respetivos locais, foram mostradas as instalações com o intuito de dar a conhecer a instituição e o seu funcionamento. A todos os formandos, formadores e funcionários, 
desejamos os maiores sucessos.

CODEWEEK 2015 - DIA DA PROGRAMAÇÃO E DA ROBÓTICA

A CodeWeek (Semana Europeia da Programação) foi uma iniciativa da Comissão Europeia à qual a Direção-Geral da Educação se associou, realizando o Dia da Programação e Robótica. Este evento 
decorreu na Escola Secundária D. Dinis, no dia 17 de outubro, e teve como objetivo promover o ensino das diferentes linguagens de programação e divulgar junto dos participantes experiências que 
têm vindo a ser desenvolvidas, através da partilha e disseminação de boas práticas. Estiveram presentes alunos do Curso de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, do Curso Técnico 
de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos e do Curso de Técnico de Eletrónica, Automação e Comando.

SEMANA DO COMBATE À POBREZA E À EXCLUSÃO SOCIAL

Realizou-se, mais uma vez, a Semana de Luta contra a Pobreza e Exclusão Social, iniciativa da qual a Escola Profissional Gustave Eiffel se orgulha de fazer parte, enquanto entidade dinamizadora de 
pequenas Campanhas de Recolha de Bens Essenciais. 
O principal objetivo desta iniciativa foi alertar para esta problemática e aumentar a expressão destas iniciativas de mobilização e de sensibilização para a luta contra a pobreza e exclusão social. Neste 
sentido, a Escola teve o privilégio de doar os bens recolhidos a Instituições de Solidariedade.

COMPETIÇÃO FABLAB EDP

Com o objetivo de promover a aproximação entre o mundo empresarial e escolar, o Grupo EDP promove a Competição Fablab Challenge, cujo desafio é dirigido aos alunos finalistas dos cursos 
técnicos de instalações elétricas, eletricidade e energia, eletrotecnia, manutenção industrial, eletrónica automação e comando e eletromecânica.
A turma 389, do curso de Eletrónica, Automação e Comando, do polo da Amadora Sede, já teve a sua sessão de apresentação da competição e prepara-se para concorrer!  

DIA DO DIPLOMA

Sendo um dos objetivos da Escola Profissional Gustave Eiffel enriquecer a formação para que os nossos jovens terminem os seus cursos preparados para o mercado de trabalho, ou para o prosseguimento 
de estudos, foi com enorme prazer que, nos vários polos, se realizou uma cerimónia onde os alunos finalistas do ano letivo de 2014/2015 foram distinguidos e receberam o diploma de conclusão de curso. 
Foram ainda referenciados os alunos do ano, tendo recebido, igualmente, uma distinção.
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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
• Técnico de Restaurante/Bar
• Técnico de Logística

• 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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