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CURSOS EM FUNCIONAMENTO EM 2013-2014

Local Formação Calendarização

Entroncamento
cqage.ent@gustaveeiffel.pt Curso de Especialização Tecnológica de Proteção Civil e Socorro A definir

Amadora (centro)
secretaria.amd@gustaveeiffel.pt 

Workshop “Decoração de bolos” 18 de janeiro de 2014

Workshop “Auto maquilhagem 25 de janeiro de 2014

Formação Pedagógica Inicial de Formadores 13 de janeiro de 2014

CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ATIVOS

Amadora (sede)
paula.santos@gustaveeiffel.pt

Formação Inicial de Motorista de Táxi - Tipo I 24 de fevereiro de  2014

Formação Contínua de  Motorista de Táxi - Tipo II 17 de janeiro de 2014 - horário laboral

Formação Contínua de  Motorista de Táxi - Tipo II 30 de janeiro de 2014 - horário pós-laboral

Formação Inicial de Motorista de Transporte Coletivo de Crianças 16 de janero de 2014

Formação Welcome by Táxi 10 de fevereiro de 2014

Formação de Inglês para Motoristas 17 de fevereiro de 2014

Workshop “O Novo CÓDIGO DA ESTRADA: Principais Alterações” 20 de janeiro de 2014 - das 18h às 23h

 
Lisboa (Lumiar)

paula.santos@gustaveeiffel.pt

Formação Inicial de Motorista de Transporte Coletivo de Crianças 21 de janeiro de 2014 -  3ª, 4ª e 5ª, das 18h45 às 23h

Workshop “O Novo CÓDIGO DA ESTRADA: Principais Alterações” 23 de janeiro de 2014 - das 18h às 23h

CENTRO DE TRANSPORTES GUSTAVE EIFFEL

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 
EPGE ENTRONCAMENTO

Foi alargado o prazo para a candidatura ao Curso de Especiali-
zação Tecnológica de Proteção Civil e Socorro, do Entronca-
mento.

DIA DA APRENDIZAGEM - EPGE ENTRONCAMENTO

Realizou-se a 3.ª edição do encontro de grupos da modalidade de Aprendizagem da Cooptécnica Gustave Eiffel que decorreu no Campus Escolar do Entroncamento, dia 18 de dezembro. Este evento 
reuniu cerca de 150 jovens e colaboradores daquela modalidade formativa, oriundos dos vários polos da EPGE. 

Num dia repleto de atividades, os jovens e profissionais trocaram experiências e aprofundaram amizades, participando em atividades desportivas e em workshops temáticos associados às saídas 
profissionais das turmas do Entroncamento, nomeadamente a Cozinha/Pastelaria (confeção de bombons e crepes, decoração de fruta e prova cega) e a Eletrónica e Telecomunicações (consumos 
energéticos de equipamentos domésticos e mini Lan Party). 

Na cerimónia de encerramento, foram distinguidos 8 jovens formandos pela sua conduta exemplar, assiduidade e aproveitamento e distribuíram-se lembranças por todos. Desejamos-lhes os maiores 
sucessos pessoais e profissionais.

A Fifi e o Tobias da Sala de Acolhimento da Cooptécnica Gus-
tave Eiffel desejam a todos um Feliz Natal! 

Visite a nossa página no Facebook: https://www.facebook.
com/pages/Escola-Profissional-Gustave-Eiffel-do-Lumi-
ar/487846144596507#!/saladeacolhimento

FEIRA DO LIVRO@EPGE - EPGE ENTRONCAMENTO

 
Entre os dias 2 e 6 de dezembro realizou-se a Feira do Livro@
EPGE. Para além da venda de livros, este evento contou com 
inúmeras atividades, tais como concursos, degustações de paste-
laria, workshop de Jornalismo de Viagem com o jornalista Tiago 
Carrasco, Maratona das Cartas da Amnistia Internacional e work-
shop de Grafia. Também recebemos a visita de um grupo de alu-
nos de Artes Gráficas do Centro de Reabilitação e Integração Tor-
rejano.

Numa perspetiva de experimentação e inovação, arrancámos 
com o lançamento da marca EPGE Products, uma gama de mer-
chandising própria e com produtos idealizados e fabricados por 
nós. Na feira foram já apresentados os candeeiros de leitura que 
funcionam através de energia solar.

VAMOS AJUDAR A MIRIAM! - EPGE LISBOA (LUMIAR)

Os alunos da turma 392 do 1.º ano do Curso Profissional de Ani-
mador Sociocultural, juntamente com a professora Ana Prata, 
realizaram uma ação de sensibilização pela Baixa de Lisboa a fim 
de recolher fundos para ajudar a Miriam, uma menina que precisa 
de fazer uma cirurgia para não lhe amputarem a perna. 
O contacto da Associação da Miriam é: https://www.facebook.com/
ajudamiriam

PROJETO ESCOLA SOLIDÁRIA - EPGE AMADORA (CENTRO)

No início do mês de dezembro realizou-se uma angariação de fun-
dos que permitiu adquirir material para oferecer à AMORAMA. No 
dia 12 de dezembro, a Dr.ª Mafalda Rocha, representante da insti-
tuição, deslocou-se à nossa escola, a fim de apresentar o trabalho 
realizado e receber os materiais adquiridos. Expressou, ainda, 
o seu agradecimento, salientando a importância de colaboração 
com as instituições de apoio a pessoas com deficiência.  

NOVO CÓDIGO DA ESTRADA 
Conheça as principais alterações 

O Centro de Transportes da Gustave Eiffel, no seguimento das 
alterações ao CÓDIGO DA ESTRADA, a partir de 01/01/2014, 
e considerando a importância das alterações implementadas na 
circulação rodoviária, promove workshops sobre o tema:

Estes workshops têm como objetivo esclarecer as várias alte-
rações na circulação rodoviária, deveres, direitos e contra orde-
nações aplicadas a todos os condutores, motoristas, motociclistas 
e velocípedes.
No NOVO CÓDIGO DA ESTRADA todos os condutores de-
verão conhecer bem:

 
A segurança rodoviária é uma obrigação de todos pelo que urge 
atualizar os conhecimentos dos condutores, de modo a facilitar 
a convivência salutar e a segurança em meio rodoviário.

BRAÇO DIREITO  - EPGE AMADORA (SEDE)

Braço Direito, da Junior Achievement Portugal, é um programa que 
leva os alunos a acompanharem um profissional, durante um dia, 
no seu ambiente de trabalho. Na sequência da sua participação 
no projeto “A empresa” alguns dos nossos alunos visitaram uma 
instituição ligada à sua área de formação, o que se revelou uma 
experiência bastante útil.

MURAL DE AGRADECIMENTO  - EPGE AMADORA (SEDE)

O êxito começa no exato momento em que o Homem decide o que 
quer e começa a trabalhar para consegui-lo. - Anónimo

Esta frase anónima, colocada no novo mural do Centro de Recur-
sos, serve de estímulo e também de agradecimento a todos os 
que ajudam e colaboram para que nos tornemos melhores seres 
humanos.

ALDEIA NATAL NA BIBLIOTECA E  AUDITÓRIO MUNICIPAL - EPGE ARRUDA DOS VINHOS
 

Nos dias 11 e 12 de dezembro, as turmas do Curso de Animador Sociocultural realizaram atividades de Natal na Biblioteca e no Auditório Municipal de Arruda dos Vinhos, nomeadamente a apresentação da 
peça de teatro “Natal dos Minions”, a distribuição de prendas às crianças e uma árvore em 3D que permitia interagir com a decoração. Este espaço foi observado por cerca de 600 alunos de diversas escolas 
do concelho.
No dia 14 de dezembro, a mesma peça de teatro foi apresentada à comunidade de Arruda dos Vinhos e o ingresso era feito através da doação de produtos diversos e que posteriormente foram entregues aos 
que deles necessitam, o que permitiu, simultaneamente, dar um cariz solidário ao evento.
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