
SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO E PREPARAÇÃO 
DE ESTÁGIOS
 

No dia 2 de abril, promovemos um Seminário de Orientação e 
Preparação de Estágios, dirigido a todos os alunos que ini-
ciaram este mês a sua Formação em Contexto de Trabalho 
(estágio) e que teve como finalidade preparar os alunos para o 
estágio.
Este Seminário constou de dois painéis:
1. Preparação Pessoal
  O Gabinete Editorial e Relações Públicas apresentou os 

seguintes temas: comunicação interpessoal, dicas para apre-
sentações públicas, postura, atitudes e imagem do estagiário, 
principais instrumentos de comunicação escrita e dinâmicas de 
grupos.

2.	 Entrega	de	documentação	oficial (cadernos e guiões de es-
tágio)

 A adjunta da diretora de polo, na presença de coordenadores 
de curso e orientadores educativos de turma, entregou toda 
a documentação. Também foram dadas algumas informações 
sobre a documentação entregue e instruções sobre o preenchi-
mento e assinatura das declarações de compromisso do for-
mando. 

Destaque

Destaque

SESSÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA

 
No âmbito das parcerias que promovemos, enquanto instituição de 
formação profissional, realizou-se, no polo 2 do Campus Escolar do 
Entroncamento, uma sessão técnica de equipamentos de topografia 
da empresa Topcon Positioning Portugal, sob a orientação dos téc-
nicos daquela empresa António Calvete e António Santos.
Do programa, que decorreu no dia 20 de abril, constou a apresen-
tação da gama de produtos Topcon, uma demonstração prática, 
no exterior, dos equipamentos GPS e Estação Total Robotizada, 
Magnet Field e Magnet Enterprise com ligação à “Nuvem” e a 
apresentação dos resultados obtidos através de tratamento dos 
softwares respetivos.

EPGE ON JOB TRAINING@SEVEN CLUB

 
No âmbito do conceito “EPGE ON JOB TRAINING@”, no dia 23 de 
abril, os alunos do Curso de Educação e Formação para Jovens, 
tipo 3, de Serviço de Mesa (turma 35115) iniciaram um ciclo de 4 dias 
de formação no espaço da discoteca Seven Club, em Torres Novas. 
Os alunos desenvolveram várias atividades formativas, tais 
como mixologia, decoração e elaboração de cocktails, técnicas 
de workflair, flair e bartending e que vão ter continuidade nos dias 
30 de abril, 7 e 14 de maio. 
Para operacionalizar esta aplicação prática em contexto real de tra-
balho, o Seven Club e a EPGE criaram uma parceria que permite a 
exploração do espaço mas também um apoio à equipa profissional de 
bartenders do grupo Seven.

III ENCONTRO DO CENTRO DE RECURSOS

No dia 17 de abril, promoveu-se o III Encontro do Centro de Recursos 
da Escola Profissional Gustave Eiffel, sob o tema “Do conflito                  à 
violência”- (In)disciplina em contexto escolar: repercussões na aprendi-
zagem, família e sociedade.”
Esta ação organizada pelas técnicas do Centro de Recursos e aberto 
à participação exterior, teve como principal objetivo a criação de um 
espaço de formação/debate em torno da problemática da violên-
cia escolar e da indisciplina e seus impactos no aproveitamento e 
ambiente escolar. 
Participaram cerca de quarenta pessoas, entre professores da EPGE, 
professores de escolas públicas da região, técnicos de intervenção 
educativa de instituições, estudantes, entre outros.
Os oradores foram algumas técnicas do Centro de Apoio e Aconse-
lhamento Parental (CAFAPT) do Centro de Recuperação e Integração 
Torrejano, a Dra. Melanie Tavares, do Instituto de Apoio à Criança, a 
Dra. Sónia Seixas, psicóloga e docente da Escola Superior de Edu-
cação de Santarém
O coffe-break foi preparado pelos alunos do 1.º ano do Curso CEF de 
Cozinha/Pastelaria, tipo 2, (turma 35116) e servido pelos alunos do 
Curso CEF de Serviço Mesa, tipo 3, (turma 35115). 
O evento contou ainda com a colaboração dos alunos do 2.º ano do 
Curso	 Profissional	 de	 Técnico/a	 de	 Comunicação	 –	 Marketing,	
Relações Públicas e Publicidade (turma 346) que fizeram a apre-
sentação de um filme de curta-metragem sobre ciberbullying e também 
a reportagem fotográfica.

EPGE ON JOB TRAINING@RESTAURANTE “O BARRIGAS”

Os alunos do Curso de Educação e Formação para Jovens, tipo 
3, de Serviço de Mesa (turma 35115) têm desenvolvido e aplicado 
os seus conhecimentos na área da execução de serviço de mesa e 
vinhos e serviço de cozinha de sala (elaboração de cocktails, flameja-
dos de camarão, crepes flamejados, entre outros), no restaurante “O 
Barrigas”, na Golegã. 
Esta ação, com início no 2.º período letivo, tem como objetivo central 
proporcionar aos alunos um contacto com o contexto real de tra-
balho. 
A EPGE quer continuar com esta iniciativa que está aberta a todos os 
estabelecimentos da área da restauração que estejam interessados 
em colaborar, contribuindo desta forma para a qualificação profissio-
nal dos nossos formandos. 

PALESTRA SOBRE HIGIENE PESSOAL 
E PREVENÇÃO DE DOENÇAS

No dia 23 de abril, no âmbito da disciplina de Cidadania e Mundo 
Atual, realizou-se uma palestra sobre Higiene Pessoal e Prevenção 
de Doenças, monitorizada pela enfermeira Sónia Bouça, do Centro 
de Saúde. 
Os temas tratados foram os seguintes: padrões de higiene, hi-
giene corporal, oral do rosto, olhos, ouvidos, nariz, órgãos geni-
tais, mãos e pés, a importância da higiene para a prevenção de 
doenças e para a vida social e a autoestima. 
Esta atividade, que envolveu os alunos dos Cursos CEF de Serralha-
ria Mecânica tipo 2 (1.º ano, turma 35114) e Cozinha tipo 2 (1.º ano, 
turma 35116) permitiu ainda, no final da palestra, um debate sobre o 
tema.
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•	 Presença	 nas	 Festas	 da	 Chamusca:	 8	 a	 12	 de	
maio

•	 Reabertura	das	Tardes	Abertas,	com	laboratóri-
os e jantares temáticos (abertas à participação 
da comunidade local)

•	 Apresentação	 pública	 do	 Curso	 de	 Especiali-
zação Tecnológica (CET) em Proteção Civil e So-
corro (com exercício/simulacro)

Vai acontecer no próximo mês


