
APRESENTAÇÃO DE PROJETOS E PROVAS
NO FINAL DO ANO LETIVO 

O mês de julho foi simbólico na vida académica de centenas de alunos que 
apresentaram e defenderam publicamente as Provas de Avaliação Final 
(PAF), os Projetos Tecnológicos (PT) e as Provas de Aptidão Profissional 
(PAP).
Os alunos do 3.º ano apresentam e defendem o seu projeto de modo a 
provarem estar preparados profissionalmente como técnicos especializa-
dos de nível IV e são avaliados por um júri constituído pelos Coordenadores 
de Curso e por indivíduos da área de formação.
Os Projetos realizados e apresentados são diversificados e as apresen-
tações revestem-se de grande interesse demonstrando a criatividade, o es-
forço e empenho dos alunos.
Os alunos do 3.º ano realizaram também um estágio profissional em que 
desenvolveram atividades relacionadas com a componente de formação 
técnica do curso. Este estágio é fundamental e promove a inserção dos 
jovens alunos no mundo de trabalho.

Local Formação Calendarização

Entroncamento
cqage.ent@gustaveeiffel.pt

Curso de Especialização Tecnológica de Proteção Civil e Socorro (3 semestres) A definir - horário pós-laboral

Formação Pedagógica Inicial de Formadores (90 horas) Horário pós-laboral

FORMAÇÕES DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ATIVOS PARA O MÊS DE SETEMBRO

JORNADAS DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO
LISBOA(LUMIAR)

Dia 8 de julho, realizou-se, no Auditório Gustave Eiffel, no Cam-
pus Lumiar, a 2ª edição das Jornadas de Higiene e Segurança 
no Trabalho, em parceria com o ISEC e com a Revista Segu-
rança.
Durante estas jornadas discutiram-se e apresentaram-se os 
seguintes temas: segurança e saúde no trabalho, gestão de 
riscos psicossociais, álcool, drogas e smartshops, radiação 
eletromagnética de frequência extremamente baixa e ruído de 
baixa frequência e vibroacústica.
Participaram neste evento Isabel Santos, responsável da Re-
vista Segurança, Pedro Rodrigues, Diretor Pedagógico da 
EPGE e Cristina Ventura, Presidente do ISEC. Hélder Pita, 
Vice-Presidente da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET) 
apresentou a Regulação da Engenharia da Segurança. 

ENCONTRO DOS ALUNOS DOS CURSOS DE 
APRENDIZAGEM

No dia 28 de junho, decorreu na Escola Profissional Gustave 
Eiffel de Lisboa (Lumiar), o 2º Encontro dos Alunos dos Cursos 
de Aprendizagem.  Estiveram presentes os formandos dos di-
versos Cursos de Aprendizagem dos polos do Entroncamento, 
Arruda dos Vinhos, Lumiar, Amadora (Sede) e da Sociedade de 
Ensino Studium de Queluz. 
Este evento teve como finalidade promover a troca de ex-
periências e saberes entre os formandos destes cursos. Os 
formandos apresentaram os vários cursos e os trabalhos                            
realizados no âmbito das Formações Modulares Certificadas.             
Seguiram-se outras atividades, tais como, um torneio de fute-
bol, prova de orientação  e workshop de dança contemporânea. 
O encontro terminou com um lanche que promoveu o convívio 
entre todos os presentes. 

FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO SIMULADO 
ENTRONCAMENTO

No decorrer do mês de julho, os alunos de Técnico/a de Cozinha / Pastela-
ria, dos Cursos de Aprendizagem, confecionaram refeições que serviram de 
apoio à realização das provas finais dos jovens do curso de Serviço de Mesa. 
Os formandos aprofundaram os conhecimentos, competências e técnicas, 
fazendo refeições que foram degustadas pelos vários elementos integrantes 
dos painéis de avaliação. A avaliar pelas reações dos vários convidados, a 
iniciativa foi um êxito. O trabalho dos nossos chefes formadores e formandos 
foi amplamente elogiado! 

Cursos de Ensino Profissional - Nível 4
Cursos de Educação e Formação  - Nível 2 Cursos Vocacionais*

Cursos de Especialização Tecnológica - Nível 5

Cursos de Aprendizagem - Nível 4

OFERTA FORMATIVA 2013-2014 - INSCRIÇÕES ABERTAS

ELEIÇÃO DO ALUNO ASSÍDUO - LISBOA (LUMIAR)

No dia 1 de agosto procedeu-se à eleição do aluno com maior taxa 
de assiduidade das turmas dos Cursos de Aprendizagem. O elei-
to foi Sérgio Oliveira Moreira, do curso de Técnico Instalador de 
Sistemas Solares Fotovoltaicos, que foi premiado com um cheque 
prenda da Sport Zone. 
Esta distinção pretende promover a assiduidade e a motivação dos 
alunos e realiza-se no final de cada período letivo.

* a aguardar autorização
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