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PALESTRA DE COMUNICAÇÃO

As turmas do Curso Profissional de Técnico/a de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade, do polo da Amadora Centro, assistiram a um seminário/palestra sobre a comunicação 
de marketing proferida pelo Dr. Alexandre Duarte, seguida de workshops nas diversas vertentes da comunicação. A palestra realizou-se nas instalações da Restart com o objetivo de os alunos contactarem 
com profissionais da área e partilharem experiências e saberes com os mesmos.

PRÉMIOS NACIONAIS

Os alunos finalistas do Curso Profissional de Técnico/a de Turismo, do polo do Entroncamento, Patrícia Frade, Débora Simões, Hélio Ocante, João Condenço, Marco Simões e Rúben Gonçalves 
agarraram o desafio do FAQtos, um prémio nacional organizado pelo projeto FAQtos e que conta com o apoio do Ministério da Educação e Ciência, da Direção Geral de Educação, e ainda da eNGN e 
da Narda. Os projetos dos alunos são inovadores: Sensecurity (um sistema integrado de segurança para deteção de seres vivos em edifícios) e Quick Grab (um sistema para deteção da humidade e 
emissão de alerta em roupa estendida). 

Na 13ª edição do Prémio Fundação Ilídio Pinho “Ciência na Escola”, o Júri Regional da Fundação selecionou projetos de alunos da Escola Profissional Gustave Eiffel. Do polo da Amadora-Sede os 
projetos são da autoria de alunos dos Cursos Profissionais de Técnico/a de Eletrónica, Automação e Comando e de Técnico/a de Eletrónica e Telecomunicações. 
Do polo do Entroncamento foram os alunos Pedro Marmelo (Gerador Solar Fotovoltaico), Daniel Silva (Veículo Terrestre não Tripulado – VTNT) e Pedro Henriques (Debulhador de Milho Elétrico) do 
2º ano do Curso Profissional de Técnico/a de Mecatrónica os autores. Cada projeto foi premiado com quinhentos euros, valor esse a ser investido no desenvolvimento dos projetos vencedores. A 
cerimónia de entrega dos prémios decorreu no passado dia 15.
Parabéns a todos os alunos e professores orientadores.

PRÁTICA SIMULADA DOS CURSOS VOCACIONAIS 

Os alunos dos Cursos Vocacionais Básicos dos polos da Arruda dos Vinhos e de Queluz iniciaram, a 12 de janeiro, estas etapas tão importantes para a sua formação.
Da prática simulada fazem parte um conjunto de atividades profissionais, observadas sob coordenação e acompanhamento da escola, supervisionadas por profissionais das empresas que se disponibilizam 
para receber os alunos, que visando a aquisição ou o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para o perfil de desempenho do aluno.  Após a realização das 
70 horas de prática simulada os alunos concluem esta etapa com uma apresentação, perante um júri, ao qual dão a conhecer as aprendizagens realizadas.

EDUCAR PARA A CIDADANIA

A turma 458 do 1º ano do Curso Profissional de Técnico/a de Comércio, do polo de Queluz, em colaboração com o projeto “Educar para a Cidadania” do Banco Alimentar, começou a construir o seu 
depósito de papel usado. Tal iniciativa pretende, em primeiro lugar, o fortalecimento dos laços com a sociedade civil e a aquisição de competências sociais importantes, tais como a solidariedade e o 
trabalho cooperativo. Pretende-se, como ponto de chegada do projeto, a angariação de papel usado para ser trocado por alimentos e assim, na concreção de um esforço conjunto, participar ativamente 
na construção de uma sociedade mais justa e solidária.

ABERTURA DO RESTAURANTE PEDAGÓGICO DA COOPTÉCNICA GUSTAVE EIFFEL

O Restaurante Pedagógico da Cooptécnica Gustave Eiffel – Amadora/Sede, iniciou, no dia 29 de janeiro, a sua atividade. Este espaço, constituído por uma cozinha pedagógica e um restaurante de 
aplicação, tem como objetivo a demonstração e aplicação de saberes e competências adquiridos pelos nossos alunos/formandos dos cursos de Técnico/a de Restauração – Cozinha/Pastelaria e Restaurante/
Bar. A refeição destinou-se a professores e funcionários, tendo decorrido num ambiente calmo onde os paladares se foram sucedendo. Inspirado na história da cidade da Amadora, entendeu-se batizar 
o restaurante com o nome de “Restaurante Pedagógico da Porcalhota”, um topónimo que a tradição oral atribui ao apelido de Vasco Porcalho, comendador-mor da Ordem de Avis e protagonista da 
Batalha de Aljubarrota. Conforme expresso na obra “Os Maias” de Eça de Queirós, a Porcalhota foi sempre terra de bons restaurantes: «…Felizmente estavam chegando à Porcalhota. O seu vivo desejo 
seria comer o famoso coelho guisado (…) ». 

10ª EDIÇÃO DO CONCURSO NACIONAL DE LEITURA

No passado dia 22 de janeiro, decorreu a 1ª fase da 10ª Edição do Concurso Nacional de Leitura, no polo do Lumiar. 
As leituras dos nossos alunos foram postas à prova, sendo que os apurados para a 2ª fase regional são: no Ensino Secundário, as alunas Tânia Fonseca (393), Catarina Pinto e Jéssica Teixeira (397) 
e, no Ensino Básico, as alunas Joana Rodrigues, Sofia Coelho e Joana Wahnon (13VOC). Boas leituras e boa sorte!

PARTICIPAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO DE MESTRADO

A turma 456, do 1º ano do Curso Profissional de Animador Sociocultural, do polo de Queluz, iniciou a sua participação no projeto de investigação da nossa aluna diplomada, a Dr.ª Carla Pina, que 
após ter tirado o Curso Profissional de Animador Sociocultural, se licenciou em Animação Sociocultural, e encontrando-se agora a terminar o Mestrado em Multiculturalidades. A turma participou em 
diversas dinâmicas de grupo que visaram fomentar a cidadania ativa e o voluntariado na comunidade. 

TEATRO

As turmas do 3º ano dos Cursos Profissionais dos polos da Amadora-Centro e da Amadora-Sede, foram ao teatro. Assistiram às peças: Felizmente Há Luar! de Luís de Sttau Monteiro, no teatro Actus e 
à peça Frei Luis de Sousa de Almeida Garrett, no auditório da ADCEO. Inseridas no plano de atividades da disciplina de Português, estas iniciativas tiveram como objetivos promover o gosto pelo teatro, 
desenvolver competências sociais, sensibilizar os alunos para a riqueza do texto dramático, proporcionar contacto com o mundo teatral e facilitar a aprendizagem da peça em estudo.

JUNIOR ACHIEVEMENT PORTUGAL

No âmbito da participação do polo da Amadora Sede nas atividades promovidas pela Junior Achievement Portugal, mais concretamente no Programa “A Empresa”, realizou-se a primeira sessão com 
os voluntários da Randstad e os alunos das turmas 413 (Curso Profissional de Técnico/a de Multimédia), 412 (Curso Profissional de Técnico/a de Eletrónica e Telecomunicações) e 415 (Curso 
Profissional de Técnico/a de Eletrónica, Automação e Comando).

CAMPEONATO DAS PROFISSÕES

Durante o mês de janeiro, decorreram provas internas de seleção para o WorldSkills – Campeonato das Profissões, da competência do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP IP) em 
Portugal.
Dos alunos, do polo do Entroncamento, que participaram, foram apurados para entrar neste campeonato os seguintes: Filipe Pinheiro, Cassandra dos Santos, Beatriz Grilo e Isabel Firmino (2º ano do 
Curso Profissional de Técnico/a de Restauração – Cozinha/Pastelaria, turma 434), Gonçalo Anastácio, Tiago Silva, Wilson Costa e Tatiana Victoria (1º ano do Curso Profissional de Técnico/a de 
Restauração – Cozinha/Pastelaria, turma 434). Têm agora pela frente o primeiro desafio: as provas de pré-seleção, em março.
Boa sorte aos selecionados e parabéns a todos aqueles que participaram.
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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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