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REDE MAIOR EMPREGABILIDADE

No dia 28 de setembro, o polo do Entroncamento recebeu a reunião mensal da Rede Maior Empregabilidade - Ensino Profissional, uma iniciativa da ANQEP e da Forum Estudante que conta com 
o apoio da ANESPO.
A mesa de honra foi constituída pelos seguintes elementos: Subdiretora de Polo (Dra. Carla Martins), Diretor Pedagógico (Eng.º Pedro Rodrigues), Presidente do Conselho Diretivo da ANQEP 
(Professor Doutor Gonçalo Xufre Silva), CEO da Forum Estudante (Dr. Rui Marques), Dr. Jorge Castro (ANESPO) e Dr. João Rodrigues (Projeto Step-One). Interveio também o Dr. Jorge Vicente, 
da Forum Estudante, Gestor Executivo deste projeto.
O serviço de catering e o almoço pedagógico foram organizados e servidos pelos alunos de Restauração - Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar.
Os participantes puderam ainda visitar o nosso Campus Escolar, acompanhados pelo Presidente da ANQEP (Professor Doutor Gonçalo Xufre Silva).

RECEÇÃO AOS ALUNOS

Os alunos do 1º ano e respetivos encarregados de educação foram recebidos numa sessão de boas-vindas que contou com a presença dos Diretores de Polo e dos Coordenadores de Curso. Esta 
atividade teve como objetivo facilitar a integração dos novos alunos. Realizou-se uma visita guiada pelas instalações das escolas o que permitiu dar a conhecer o espaço-escola e os seus serviços. 
Também os alunos de 2º e 3º ano estiveram com os respetivos Coordenadores de Curso, tendo recebido orientações relativamente ao novo ano letivo. Para estes alunos os momentos-chave do ano 
que agora começa centrar-se-ão nas apresentações do Projeto Tecnológico e da Prova de Aptidão Profissional.
Desejamos a todos os alunos, professores e funcionários, um ótimo ano letivo.

DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO

No dia 29 de setembro, Dia Mundial do Coração, as turmas do curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde desafiaram alunos e funcionários do polo da Arruda dos Vinhos a medir a tensão 
arterial.  As doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de morte da população portuguesa, matando cerca de 82 pessoas por dia e a hipertensão arterial é um dos principais fatores de 
risco para várias doenças cardiovasculares, afetando 42% dos portugueses. A professora Marta Pires e as turmas de 1º e 2º ano (459 e 429) foram as responsáveis pela realização desta ação. O 
feedback foi muito positivo, pelo que as atividades de rastreio e sensibilização para a saúde vão continuar no polo.

WORKSHOP GRAFFITI

No âmbito das comemorações das Festas da Amadora, que comemorou o 36º aniversário da criação do município, no sábado dia 5 de setembro, foi realizado no polo da Amadora Sede um Workshop 
de Graffiti, com a colaboração de alguns alunos e com a moderação do artista Filipe Creiz.

 VISITA PRESIDENCIAL 

Foi com muito orgulho que a Escola Profissional Gustave Eiffel do Lumiar recebeu, dia 11 de setembro, a visita de Sua Excelência o Presidente da República, Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva e 
de sua esposa a Doutora Maria Cavaco Silva. 
Estiveram igualmente presentes, o Senhor Ministro da Educação, o Senhor Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, a Direção Geral de Estabelecimentos Escolares, entre outras 
personalidades. Inserida na 6ª jornada do Roteiro para uma Economia Dinâmica, dedicada ao Ensino Profissional, a visita decorreu durante o período de aulas o que permitiu que fosse vista, em tempo 
real, a vertente prática e profissionalizante dos vários cursos lecionados na escola.
Neste visita mostrámos que ao serviço da educação desde 1989, a Escola Profissional Gustave Eiffel, com 6 polos em funcionamento, pauta-se pela procura da qualidade e pela proximidade ao mundo 
empresarial, visando a empregabilidade dos jovens diplomados.

BANCO DE LIVROS

À semelhança do que tem vindo a ser feito em anos letivos anteriores, está a ser criado nos Centros de Recursos um Banco de Livros / Manuais Escolares. O que se pretende é que todos os alunos que 
possuam livros que já não utilizem e que se encontrem em bom estado de conservação, os doem à Escola para que estes possam ser úteis a outros colegas. Esta iniciativa, para além de representar 
uma grande ajuda para os alunos mais carenciados, é também uma forma de fomentar o espírito de entreajuda e solidariedade.

ISSO É TUDO MUITO BONITO, MAS 

Os alunos do polo da Amadora Sede estiveram presentes nas gravações do Programa “Isso é Tudo Muito Bonito, Mas” e tiveram a oportunidade de interagir com os protagonistas do programa.

VISITA PEDAGÓGICA À RTP

VISITA PEDAGÓGICA ÀS GRUTAS DE MIRA DE AIRE

INÍCIO DAS TURMAS DE COZINHA/PASTELARIA

PRÉMIO DE ASSIDUIDADE

No dia 17 de setembro, os formandos das turmas 94314 e 94414 realizaram uma visita pedagógica às instalações da Rádio e Televisão de Portugal (RTP), no âmbito da disciplina de Viver em 
Português.
A realização da referida visita foi ao encontro dos conteúdos lecionados na disciplina de Português, o que explica a enorme utilidade de tal iniciativa.
De registar a entusiástica adesão por parte dos formandos e a excelente receção e disponibilidade demonstradas pelos responsáveis da RTP, que muito agradecemos e sublinhamos.

No âmbito da disciplina de Físico-Química realizou-se, no dia 21 de setembro, a visita pedagógica às grutas de Mira de Aire. Os formandos percorreram os túneis e as fantásticas galerias, à medida que 
descobriam as variadas formações calcárias, com destaque para estalagmites e estalactites.
As grutas de Mira de Aire são uma das sete maravilhas de Portugal.

A Direção do Sistema Aprendizagem acolheu, com grande orgulho e satisfação, os novos formandos admitidos no Curso Técnico/a de Cozinha e Pastelaria no polo Amadora Sede. Este curso é 
uma novidade no referido polo e permitirá acrescentar ainda mais dinâmica à escola.

De forma a valorizar o empenho e a dedicação dos formandos, o Sistema Aprendizagem da Cooptécnica atribui, mensalmente, o Prémio Assiduidade.
O prémio tem por finalidade distinguir os formandos com 100 % assiduidade promovendo o Saber-Ser como instrumento para o desenvolvimento técnico e social dos jovens.
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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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