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Cursos de 
Aprendizagem

ABERTURA DE CURSOS DE APRENDIZAGEM

Em novembro e dezembro de 2012 entraram em funcionamento vários 
Cursos de Aprendizagem na Amadora, Entroncamento, Lumiar e Arruda 
dos Vinhos.

No Entroncamento abriu uma turma de Técnico/a de Cozinha/Pastelaria. 
Estão ainda abertas as inscrições para os Cursos de Técnico/a de Insta-
lações Elétricas, de Técnico/a de Mecatrónica e de Técnico/a de Mesa/Bar.

Informações e inscrições: 
Tlm: 912282402 | gerp.ent@gustaveeiffel.pt

Na Amadora (sede) e no Lumiar tiveram início os cursos de Técnico/a      
Instalador de Sistemas Fotovoltaicos, Técnico/a de Instalações Elétricas e 
de Técnico/a de Mecatrónica

Informações e inscrições: 
Amadora (sede) – Tlm: 913 630 100 | Lumiar – Tlm: 913630078

Em Arruda dos Vinhos abriu o curso de Técnico/a de Multimédia. Estão 
abertas inscrições para Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computa-
dores. 

Informações e inscrições: 
Tlf: 263 978 900 | secretaria.av@gustaveeiffel.pt

Estes cursos com a duração de cerca de 30 meses, conferem equivalên-
cia ao 12.º ano, são de frequência gratuita e os formandos podem receber 
vários apoios. Dirigem-se, prioritariamente, aos jovens com idade inferior 
a 25 anos e com o 3.º ciclo do Ensino Básico (9.º ano ou equivalente) ou 
que não tenham concluído o Ensino Secundário (12.º ano). 

1.º ENCONTRO DE TURMAS DE APRENDIZAGEM

No dia 15 de fevereiro de 2013, irá acontecer o 1.º Ponto de Aprendi-
zagem – Encontro de Turmas de Aprendizagem, organizado na Sede 
da Cooptécnica Gustave Eiffel. Este encontro está contemplado no módu-
lo “O homem e o ambiente” do Domínio de Formação Mundo Atual e con-
templa, não só momentos de palestra sobre os trabalhos desenvolvidos 
no âmbito dos Cursos de Aprendizagem, bem como um pedy paper su-
bordinado ao tema do módulo. Foram convidados os alunos das turmas de 
Aprendizagem do Lumiar, Venda Nova, Arruda dos Vinhos, Entroncamen-
to e Externato Alexandre Herculano. No futuro, esperamos alargar esta 
iniciativa a todos os espaços formativos da Cooptécnica Gustave Eiffel.

Centro Novas 
Oportunidades

ENTREGA DE DIPLOMAS

No passado dia 27 de dezembro decorreu mais uma cerimónia de entrega de 
diplomas do CNO Gustave Eiffel. Estiveram presentes cerca de 50 pessoas, 
entre candidatos certificados por este serviço, que concluíram este processo 
de qualificação entre os meses de setembro e dezembro de 2012, convida-
dos e famílias. Os diplomas foram entregues pela equipa que acompanhou 
os candidatos ao longo da sua formação. 

CNO DO ENTRONCAMENTO EM FUNCIONAMENTO ATÉ MARÇO 

O Centro Novas Oportunidades (CNO) Gustave Eiffel continua em funciona-
mento até ao final do mês de março de 2013, aguardando novas orientações 
sobre os futuros Centros para a Qualificação e Ensino Profissional. Esta de-
cisão surge no seguimento da informação recebida por parte da Agência Na-
cional para a Qualificação e Ensino Profissional IP, entidade reguladora da 
sua atividade, que prorrogou a data de funcionamento destas estruturas, em 
autofinanciamento. Este é um serviço que se destina à população adulta da 
região que pretenda aumentar a sua qualificação, nomeadamente concluir o 
4.º, 6.º, 9.º ou 12.ºano. Continuaremos assim a valorizar a população da nos-
sa comunidade. Acreditamos que este serviço revolucionou a qualificação da 
população ativa da região, empregada e desempregada, e trouxe a contextos 
formativos pessoas que de outra forma não teriam oportunidade de aceder a 
processos de qualificação pessoal e profissional. O CNO Gustave Eiffel fun-
ciona de 2ª a 6ª feira das 9h às 22h e aos sábados, das 10h às 13h.

Informações:
Tlf: 249 717 055 | 91 053 23 82 | cnoge.entroncamento@gustaveeiffel.pt

A 24 de janeiro teve início o 75.º curso de 
For¬mação Pedagógica Inicial de Formadores 
dirigido a pessoas com qualificações superiores 
ao 6º ano de escolaridade, que pretendam ad-
quirir o Certificado de Competências Pedagógi-
cas (CCP) para exercer a atividade de formador.
Esta formação perspetiva a empregabilidade, 

No mês de janeiro decorreram três Ações de For-
mação de Motorista de Táxi – Tipo II. Uma em 
Mirandela, com 8 formandos e as outras duas na 
Amadora, uma com 13 e a outra com 11 forman-
dos. Esta formação destina-se a pessoas que 
pretendam adquirir o Certificado de Motorista de 

Polo Formação Calendarização

Queluz
Curso de Primeiros Socorros 13 de fevereiro das 16h às 20h
Formação Pedagógica Inicial de Formadores 20 de fevereiro das 19h às 23h
Workshop de Costura 23 de fevereiro das 10h30 às 13h30

Lumiar
Curso de Primeiros Socorros 11 e 13 de fevereiro das 9h às 11h30
Photoshop 13 e 20 de fevereiro das 14h às 17h

Entroncamento
Ação de formação sobre substâncias psicoativas e comportamentos associados 11 e 13 de fevereiro das 10h às 13h e das 14h às 17h
Formação Pedagógica Inicial de Formadores, (90 horas), pós-laboral 25 de fevereiro
Workshop de construção de  Páginas Web (3horas) 27 de fevereiro

Amadora(Sede)

Telecomunicações:
Formação Habilitante de Instalador ITED (p/ Técnicos) 19 de fevereiro

Telecomunicações:
Formação Específica de Instalador ITUR (p/ Técnicos) 25 de fevereiro

Telecomunicações:
Formação de Projecto e Instalação ITED-B Habilitante (p/ Eng. e Eng.Téc.) 18 de fevereiro

Telecomunicações:
Formação de Projecto e Instalação ITUR (p/ Eng. e Eng.Téc.) 21 de fevereiro

Línguas Estrangeiras: Inglês Inicial 20 de fevereiro
Transportes: Formação Motorista de Táxi - Tipo II 20 de fevereiro
Transportes: Formação Inicial de Inglês p/Motoristas 18 de fevereiro
Formação Pedagógica Inicial de Formadores 18 de fevereiro
Informática 25 de fevereiro

FORMAÇÕES PARA O MÊS DE FEVEREIRO

Táxi, para o desempenho das funções de motor-
ista de táxi. Estes cursos perspetivam uma elevada 
empregabilidade, uma vez que o mercado de tra-
balho procura motoristas que sejam possuidores 
do Certificado de Motorista de Táxi, emitido pelo 
Instituto de Mobilidade e dos Transportes (IMT, I. 
P.).

FORMAÇÃO CONTÍNUA DE MOTORISTA DE TÁXI – TIPO II  - AMADORA(SEDE)

disponibilizando recursos e estratégias de de-
senvolvimento profissional, pessoal e social.

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA INICIAL DE FORMADORES - LUMIAR

Destaque

PUBLICAÇÃO DO GUIA DO ALUNO 

Em janeiro, publicámos o Guia do Aluno. Este Guia é um 
manual onde os discentes do Ensino Profissional, da 
Escola Profissional Gustave Eiffel, podem consultar e co-
nhecer as normas relacionadas com vários aspetos da 
sua vida enquanto estudantes desta escola.

Constam deste Guia os regimes de acesso, assiduidade e 
avaliação, as medidas disciplinares, os regulamentos do 
projeto tecnológico, da prova de aptidão profissional, da for-
mação em contexto de trabalho e das visitas de estudo e 
ainda as normas sobre o mérito escolar, o quadro de valor e 
para a elaboração dos trabalhos escritos.

Este guia foi distribuido pelos alunos, funcionários docentes 
e não docentes de todos os polos. 

É nosso intuito que o Guia do Aluno seja um contributo para 
o sucesso educativo dos nossos alunos.
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