
SESSÃO ESCOLA: QUE PARCEIRO?
 

“Escola: que parceiro?” foi organizada no dia 5 de julho exclusiva-
mente para as entidades que acolheram os nossos alunos em For-
mação em Contexto de Trabalho (estágio).
Nesta sessão em que participaram diversas entidades e coordena-
dores de curso, foi realizada uma visita às instalações (com apresen-
tação de projetos de alunos durante todo o percurso), seguida de um 
cocktail (organizado pela área de Restauração) e sessão de apresen-
tação do Projeto Cooptécnica/Eiffel. No final, foram feitas algumas 
reflexões sobre o desenvolvimento dos processos de estágio. 
Mais do que uma escola, somos parceiros.
Parceiros da nossa região e do país, com a ambição e o compromisso 
de contribuir para o seu desenvolvimento.

3º LUGAR NACIONAL EM CONCURSO DE MATEMÁTICA

João Miguel Alegre Duarte, aluno de CEF de Serviço de Mesa, con-
quistou a 3ª posição nacional no I Torneio Escolar BUDDHI Challenge.
Conversámos com o João e com o seu Professor de Matemática, 
Nuno Marques.
O João não considera a Matemática difícil, tem uma boa relação com 
a disciplina e confessa que não percebe porque é que muitos jovens 
criam tanta resistência à Matemática. Para quem considera esta dis-
ciplina difícil ou complicada, o conselho do João é: “Estudar e estar 
muito atento nas aulas. A Matemática é importante em qualquer ativi-
dade ou profissão, na área do Serviço de Mesa, por exemplo, faz falta 
nas coisas mais simples como o cálculo de lugares e organização de 
uma sala”. E acrescenta: “No dia-a-dia, a Matemática é importante 
para todos na rotina do dia a dia”.
Segundo o João, o acompanhamento dos professores tem sido muito 
importante para conseguir atingir bons níveis à disciplina.
Para o professor Nuno Marques, o segredo do João é a concentração 
na sala de aula e o facto de trabalhar muito em casa.
Mas como é que se criam campeões numa disciplina que, por norma, 
é tão rejeitada pelos jovens? 
Segundo o professor Nuno, é importante que os alunos não se assus-
tem com a palavra “Matemática” e acrescenta que este tipo de concur-
so é muito estimulante e motivador para os alunos, pois desmistifica-se 
esta disciplina e prova-se que afinal até nem é assim tão complicada 
como pode parecer à primeira vista. Parabéns João!

APRESENTAÇÃO E DEFESA PÚBLICA DE PROJETOS 
FINAIS

O mês de julho voltou a ser um mês simbólico da vida académica 
de centenas de alunos que , orgulhosamente vestindo os seus 
polos oficiais da EPGE, apresentaram e defenderam publicamente 
os projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo.

Provas de Aptidão Profissional (turmas de 3º ano dos Cursos
Profissionais):
  • turma 301 (Técnico de Gestão de Equipamentos Informáti-

cos)
  • turma 318 (Técnico de Mecatrónica)
  • turma 309 (Técnico de Apoio à Infância)
  • turma 296 (Técnico de Construção Civil - Variante de Topo-

grafia)
  • Projetos Tecnológicos (turmas de 2º ano dos Cursos Profissio-

nais):
  • turma 344 (Técnico de Mecatrónica)
  • turma 345 (Técnico de Energias Renováveis)
  • turma 346 (Técnico de Comunicação - Marketing, Relações
   Públicas e Publicidade)
  • Provas de Aptidão Final (turmas finalistas dos Cursos de Edu-

cação e Formação de Jovens):
  • turma 35110 (Práticas Administrativas)
  • turma 35109 (Instalação e Reparação de Computadores)
  • turma 35115 (Serviço de Mesa)
As fotos abaixo apresentadas são apenas uma pequena amostra
dos trabalhos apresentados.
Pode consultar todas as fotos de apresentação de projetos finais 
no nossos Facebook (EPGE Entroncamento e Escola Profissional 
Gustave Eiffel).

EXPOSIÇÃO: BAIRRO CAMÕES
 

No âmbito das Provas de Aptidão Profissional apresentadas e defen-
didas publicamente no dia 15 de julho, pelos alunos do Curso Profis-
sional de Técnico de Construção Civil - Variante de Topografia (turma 
296), esteve patente no Terrace Events Eiffel uma exposição sobre o 
Bairro Camões.
A exposição consistiu numa mostra de fotografias e de uma maqueta 
do bairro. Todos os trabalhos são da autoria dos alunos. Para as suas 
provas finais, os alunos procederam ao levantamento topográfico do 
bairro e elaboraram propostas de recuperação de algumas das ha-
bitações.
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HORA E TARDE ABERTA

Continuamos com a iniciativa “Hora Aberta” e “Tarde Aberta”, agora 
todos os dias.
Os interessados podem visitar a nossa escola, ficando a conhecer as 
instalações, professores e cursos.
Podem também fazer a sua Matrícula na Hora e garantir assim um 
curso e uma profissão com futuro! No âmbito desta iniciativa, já re-
cebemos dezenas de visitantes, não só a título particular, mas tam-
bém em grupos escolares.

Visitas de Estudo
 

Os alunos do curso de Técnico/a de Cozinha / Pastelaria dos Cursos 
de Aprendizagem, visitaram o Complexo Industrial da Companhia 
dos Temperos Lda (Comtemp), sedeado na zona industrial do En-
troncamento, no dia 12 de julho. Esta visita pedagógica pretendeu 
dar a conhecer o trabalho desta empresa, valorizando junto futuros 
ajudantes, cozinheiros e chefes, os produtos produzidos na nossa 
região, sensibilizando-os para atualização destes produtos alimenta-
res e dando-lhes a conhecer o processo de produção.  
No dia 18 de julho visitaram-se as instalações da Quinta da Alorna, 
em Almeirim que atua em diversas áreas do ramo alimentar. É de 
realçar a sua intervenção como operador agrícola, bem como o seu 
papel como reconhecido produtor de vinhos. No final houve uma de-
gustação de produtos, identificando aromas e sabores, contribuindo 
assim para o treino do palato e olfato dos formandos. 
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