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fevereiro 2013
PONTO D’APRENDIZAGEM - ENCONTRO DE TURMAS

Destaque

No dia 15 de fevereiro, decorreu o 1.º Encontro de Turmas de
Aprendizagem, organizado na Sede da Cooptécnica Gustave Eiffel
e que se realizou no âmbito do módulo “O homem e o ambiente”
do Domínio de Formação Mundo Atual. Nesta iniciativa decorreram
várias dinâmicas facilitadoras do conhecimento e do convívio entre
os formandos.
O encontro começou com um almoço a que se seguiram atividades
de apresentação e um peddy paper, sobre o tema do módulo, o que
permitiu a circulação por todos os espaços da Cooptécnica Gustave Eiffel. Para finalizar houve uma prova de futebol. Estiveram
presentes os formandos do Lumiar, Amadora(sede), Arruda dos Vinhos, Entroncamento e do Externato Alexandre Herculano.

CENTRO DE NOVAS OPORTUNIDADES DO
ENTRONCAMENTO EM FUNCIONAMENTO ATÉ MARÇO

FORMAÇÃO SOBRE TOXICODEPENDÊNCIAS
Foram vários os funcionários, docentes e não docentes, que participaram
na ação de formação dinamizada pelos técnicos do Centro de Respostas
Integradas do Ribatejo, equipa de prevenção, do Instituto da Droga e da
Toxicodependência, nos dias 11 e 13 de fevereiro, no Entroncamento.
Esta ação integrada no Plano de Formação Interna 2012/2013 da Cooptécnica Gustave Eiffel teve como objetivo sensibilizar para a problemática
do consumo de substâncias psicoativas e dos comportamentos associados
bem como munir os participantes de algumas estratégias para lidar com
estas questões.

O Centro Novas Oportunidades Gustave Eiffel continua em funcionamento até ao final do mês de março, aguardando novas orientações
sobre os futuros Centros para a Qualificação e Ensino Profissional.
Esta decisão surge no seguimento da informação recebida por parte
da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional IP,
entidade reguladora da sua atividade, que prorrogou a data de funcionamento destas estruturas, em autofinanciamento.
Estes centros têm vindo a proporcionar a qualificação da população
ativa da região, empregada e desempregada, e tem premitido a valorização pessoal ao terem a oportunidade de concluir o 4.º, 6.º, 9.º
ou 12.º ano.

COOPTÉCNICA NA FUTURÁLIA 2013
A Cooptécnica Gustave Eiffel vai estar presente com todas
as suas valências e a oferta formativa, entre os dias 13 e 16
de março, na Futurália. Esta é a maior feira da educação,
formação e orientação educativa e decorrerá na FIL.
A convite da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares
(DGEstE), a Escola Profissional Gustave Eiffel irá comparecer no stand daquela Direção Geral nos dias 15 e 16 com
os Cursos Profissionais de Mecatrónica e de Eletrónica,
Automação e Comando.

O Centro de Novas Oportunidades Gustave Eiffel funciona de 2ª a 6ª
feira das 9h às 22h e aos sábados, das 10h às 13h.

FORMAÇÃO SOBRE NOÇÕES BÁSICAS DE PHOTOSHOP

FORMAÇÃO SOBRE NOÇÕES BÁSICAS DE PRIMEIROS SOCORROS

,

Decorreu nos dias 13 e 20 de fevereiro, a primeira formação interna sobre Noções Básicas de Photoshop, no Lumiar. Esta formação permitiu aos participantes obterem noções elementares de
edição, composição e manipulação digital de fotografia/imagem. Pertende-se que com estas
aprendizagens possam quer a título pessoal quer nas suas aulas continuar a desenvolver e explorar o programa.
Testemunhos:
“Foi uma experiência muito positiva, com uma excelente formadora, num ambiente formativo
próximo e descontraído. Foram transmitidas as noções elementares de forma muito intuitiva e
perceptível. Gostaria que a formação tivesse tido mais horas e fico à espera de mais formações
complementares.”
Luís Marques (Técnico de Informática do Lumiar)
“Esta formação permitiu valorizar-nos pessoal e profissionalmente, sendo uma mais-valia numa
época em que as novas tecnologias assumem um papel de relevo.”
Ana Ladeira (Professora de Línguas)

No âmbito da formação interna, o Lumiar promoveu uma formação sobre Noções Básicas de Primeiros
Socorros, para todos os seus colaboradores, docentes e não docentes que decorreu nos dias 11 e 13
de fevereiro.
Esta formação teve como objetivo dotar os participantes com competências necessárias à correta atuação em situações de risco e urgência de forma a serem capazes de desenvolver respostas eficazes
e coordenadas em suporte pré-hospitalar/transporte.
Testemunho:
“Foi uma formação muito interessante e com muita dinâmica da parte da formadora, conseguindo “cativar” os participantes. Aprenderam-se técnicas muito importantes e de grande ajuda
para o dia-a-dia, na escola, em casa… e, sobretudo, em situações emergentes.”
Hugo Almeida (Eng. Técnico Civil e Formador da Componente Técnica do Curso Profissional de Técnico de Construção Civil)

FORMAÇÕES PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL
Local
Queluz
sonia.freches@gustaveeiffel.pt
Lumiar
cqa.lum@gustaveeiffel.pt

Entroncamento
cqage.ent@gustaveeiffel.pt

Amadora(sede)
cqa@gustaveeiffel.pt

Formação

Calendarização

Workshop de Costura

9 de março das 10:30h às 13:30h

Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores (94h)

15 de março das 19h às 23h

Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores (94h)

Início previsto durante o mês março - horário laboral e pós laboral

Workshop Higiene e Segurança Alimentar

6 de março das 19h às 22h

Workshop Revisão do Código da Estrada

25 de março das 19h às 22h

Formação de Motoristas de Táxi – Tipo II (200h)

Início previsto dia 26 de março - horário pós laboral

Curso de Especialização Tecnológica (CET) de Proteção Civil e Socorro

A definir

Formação de Inglês Inicial (40h)

25 de março

Transportes: Formação Inicial Motorista de Táxi - Tipo I (550h)

8 de abril

Transportes: Formação Contínua de Motorista de Táxi - Tipo II (200h)

15 de abril

Transportes: Formação Contínua p/ Renovação Certificado de Motorista Táxi – à distância
com 6 h presenciais.

12 de março

Transportes: Formação Inicial de Motorista de Transporte Colectivo de Crianças (35h)

25 de março

Transportes: Formação Complementar de Motorista de Transporte Colectivo de Crianças
(20h)

18 de março

Segurança e Higiene do Trabalho: Técnico de Segurança e Higiene do Trabalho IV (1200h )

8 de abril

Segurança e Higiene do Trabalho: Técnico Superior de Segurança e Higiene do Trabalho VI
(540h)

15 de abril

Habilitante de Instalador ITED p/ técnicos (100h)

26 de março

Habilitante de projecto e instalação ITED-B p/ Eng. (100h)

15 de março

Habilitante de projecto e instalação ITUR p/ Eng. (25h)

21 de março
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