
ENCONTRO COM O ESCRITOR AUGUSTO CARLOS 
LISBOA (LUMIAR)

No âmbito da disciplina Viver em Português, os formandos da turma 92911, 
do 2º ano do Curso de Aprendizagem, de Técnico/a de Desenho de 
Construção Civil, leram o conto “O Vovô Tsongonhana”, escrito por Au-
gusto Carlos. 
A convite da turma, no dia 29 de maio a escola recebeu o escritor e fez com 
ele uma pequena visita guiada pela escola. 
Na sala 8 do edifício principal, os alunos questionaram o escritor sobre 
a sua vida, os seus livros e a mensagem que eles transmitem. O autor          
respondeu e revelou ser um contador de histórias com muita experiência.
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FORMAÇÕES DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ATIVOS PARA O MÊS DE JULHO

VISITA À 7ª MOSTRA NACIONAL DE CIÊNCIA 
LISBOA (LUMIAR)

No dia 31 de maio, os formandos dos Cursos de Técnico de 
Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos, Técnico de 
Mecatrónica e Técnico de Desenho de Construção Civil, 
dos Cursos de Aprendizagem, acompanhados pelas formado-
ras Ana Santos e Paula Pereira, realizaram uma visita de es-
tudo à 7ª Mostra Nacional de Ciência, no âmbito dos domínios 
de formação de Física e Química e Tecnologias de Informação 
e Comunicação. 
Esta visita teve como objetivo estimular o interesse dos alunos 
pelas áreas da Ciência, Tecnologia, Investigação, Inovação e 
conhecer os projetos desenvolvidos por alunos de várias esco-
las, no âmbito dos seus percursos educativos. 

VISITA DE ESTUDO À VALORSUL - LISBOA (LUMIAR)

No dia 28 de maio, os alunos do Curso de Técnico de In-
stalador de Sistemas Solares Fotovoltaico, turma 93012, e 
Curso de Técnico de Mecatrónica, turma 93312, realizaram 
uma visita de estudo ao Centro de Triagem e Ecocentro - Val-
orsul.
Esta visita teve como objetivo conhecer o processo de reci-
clagem dos resíduos, verificar o controlo dos processos reali-
zados e analisar os requisitos de qualidade e ambiente esta-
belecidos.

DIVULGAÇÃO DA OFERTA FORMATIVA 

Decorreram nas últimas semanas várias sessões de divulgação da ofer-
ta formativa da Cooptécnica Gustave Eiffel. Estas ações realizaram-se 
em parceria com o Centro Emprego e Formação Profissional do Médio 
Tejo, Serviço de Emprego de Torres Novas e com o Gabinete de Inser-
ção Profissional da Tagus Valley, sedeado em Alferrarede – Abrantes. 
Estas sessões foram adaptadas ao perfil dos envolvidos, jovens e adul-
tos, que assim poderam conhecer melhor a Cooptécnica Gustave Eiffel.

PARTICIPAÇÃO NO DIA DA UNIDADE – ESCOLA DE 
TROPAS PARA-QUEDISTAS 

Decorreram no dia 23 de maio as comemorações do 57.º                     
Aniversário da Escola de Tropas Para-quedistas, dia de “roma-
gem” por parte de centenas de para-quedistas que neste dia re-
gressam a esta unidade militar. 
A Cooptécnica Gustave Eiffel esteve presente a convite do 
comandante, Coronel José Manuel Duarte da Costa, no âmbito 
da parceria que une estas instituições e que muito nos prestigia. 

FESTAS DE VILA NOVA DA BARQUINHA 
E DO ENTRONCAMENTO  

A turma 93512, do Curso de Aprendizagem de Técnico/a de 
Cozinha / Pastelaria, marcou presença nas festas dos municí-
pios de Vila Nova da Barquinha e do Entroncamento, que decor-
reram respetivamente entre os dias 8 e 13 e 15 e 24 de junho. 
Os jovens tiveram oportunidade de mostrar o que aprenderam 
neste primeiro período de formação. Pelo entusiasmo com que 
foram recebidos poder-se-à dizer que os futuros profissionais 
terão uma carreira promissora! 

VISITA DE ESTUDO AO BADOCA 
SAFARI PARK - AMADORA (CENTRO)

A visita de estudo ao Badoca Safari Park consistiu na realização de um 
Safari pelo parque, onde se encontram várias espécies animais, muitas de-
las em vias de extinção e até mesmo extintas em habitat natural. O trajeto 
realizou-se em atrelados puxados por tratores, com um guia (o condutor) 
que, à medida que avançava, explicava algumas das características das es-
pécies que ali habitavam e algumas curiosidades. Os alunos demonstraram 
bastante interesse na informação que lhes era facultada, aproveitando para 
tirar algumas fotografias e filmar.
Findo o Safari, fez-se uma pausa para o almoço, momento esse que os alu-
nos reservaram também para explorar o parque, onde se encontram outras 
espécies animais, algumas com as quais foi possível interagir, tais como 
os lémures e os lamas. Houve também a possibilidade de os alunos des-
frutarem de passeios ao ar livre, com passagem por diversos locais com 
diferentes espécies animais, tais como as ilhas dos macacos e os espaços 
confinados às aves.
Por último, realizou-se a atividade “Rafting”, na qual os alunos puderam 
deslizar sobre um rio artificial a grande velocidade.
Tratou-se de um momento fundamental para uma maior aproximação en-
tre alunos e professores, resultando igualmente num importante contributo 
para a motivação dos alunos no que respeita à frequência da escola.
Participaram nesta visita as turmas de 1º e 2º ano do Curso Profissional 
de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, do 
Curso Profissional de Técnico de Gestão, do Curso Profissional de 
Técnico de Comunicação – Marketing Relações Públicas e Publici-
dade e ainda a turma de Práticas Técnico-Comerciais, acompanhados 
pelo Professores Ricardo Coelho, Paulo Ernesto, Tiago Oliveira, Miguel        
Figueiredo, Marianela Figueiredo, Suzi Rasteiro, Helena Almeida, Sandra 
Rodrigues, Constança Sequeira, Guilherme Simão, Maria Celeste Barata, 
José Brandão e a técnica do Centro de Recursos, Favelina Santos.

CONCURSO DE JOVENS CIENTISTAS 
E INVESTIGADORES - AMADORA (SEDE)

O aluno João Santos, da turma 304, do Curso de Técnico 
Profissional de Eletrónica, Automação e Comando, par-
ticipou com o projeto, Carro Elétrico/Cadeira de Rodas Low 
Cost (ZEEC - Zero Emission Electric Car), no Concurso de 
Jovens Cientistas e Investigadores realizado em Lisboa, no 
Museu da Eletricidade.
O concurso (VII Mostra Nacional de Ciência) realizou-se de 
30 de maio a 1 de junho. A participação foi muito importante 
quer para o aluno, quer para a escola e também para o pro-
fessor Sérgio, que apadrinhou o projeto!
  

WORKSHOP DE FOTOGRAFIA, 
OLYMPUS - AMADORA (SEDE)

A 19 de junho realizou-se, no auditório Brazão Farinha, um work-
shop de fotografia, dinamizado pelos formadores Alexandre da 
Silva e Rui Machado da empresa Olympus.
Foram abordados na sessão conteúdos relacionados com foto-
grafia tais como a imagem digital e as técnicas de uma câmara 
fotográfica e como poder usá-la no dia-a-dia. Para além disso, o 
ator, modelo e fotógrafo Alexandre Silva falou sobre a visão do 
mundo da fotografia em duas perspetivas: à frente e atrás da câ-
mara. 
Os alunos acharam o workshop muito útil, manifestando interesse 
em repeti-lo com os temas desenvolvidos de forma mais aprofun-
dada. O balanço foi muito positivo!
Alguns dos alunos que participaram no workshop propuseram-se 
a participar no concurso fotográfico “Enjoy Life”, habilitando-se as-
sim a alguns prémios.

“ABRAÇOS GRÁTIS”  - LISBOA (LUMIAR)

No dia 6 de junho, a turma 363 do Curso Profissional de Ani-
mador Sociocultural, realizou uma Ação de Sensibilização 
para os afetos, intitulada - Abraços Grátis, com a finalidade de 
aproximar as pessoas, romper preconceitos, estimular a solida-
riedade, promover um espírito de paz entre as pessoas e, princi-
palmente, educar o coração para uma vida de afetos. 
A ação decorreu entre o Lumiar e a Baixa Chiado e envolveu mui-
tas das pessoas que se cruzaram com este movimento.
O vídeo desta ação pode ser visto na nossa página de facebook.

APRESENTAÇÃO PÚBLICA DO CET DE PROTEÇÃO CIVIL 
E SOCORRO - ENTRONCAMENTO

No dia 26 de junho apresentou-se publicamente o Curso de Especiali-
zação Tecnológica (CET) de Proteção Civil e Socorro.
O evento teve início com um simulacro de incêndio estrutural, no qual in-
tervieram as Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários do En-
troncamento e Vila Nova da Barquinha, o Serviço Municipal de Proteção 
Civil do Entroncamento e a PSP local. 
Numa situação real idêntica, apenas se verifica a necessidade de interven-
ção dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento, contudo, num aprovei-
tamento de sinergias e troca de experiências, integraram este exercício 
também os Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha.
A cerimónia de apresentação contou com a presença e intervenção da 
Diretora da EPGE Entroncamento e Vice-Presidente da Cooptécnica Gus-
tave Eiffel (Irene Guedes), do Presidente da Direção da Universitas (Prof. 
Doutor Rúben Leitão), do Diretor Pedagógico da EPGE (eng. Pedro Ro-
drigues), da Vice-Presidente do Município do Entroncamento (Dra. Paula 
Costa), do Dr. Duarte Caldeira (comunicação “Os Novos Técnicos e os 
Desafios do Sistema de Proteção Civil”), do Coordenador Geral do Curso 
(Dr. Paulo Gil Martins) e do Coordenador Local do Curso (Eng. Paulo Re-
sende).
Agradecimentos  a todas as entidades envolvidas nesta cerimónia e no 
simulacro!

INAUGURAÇÃO DO TERRACE EVENTS GUSTAVE 
EIFFEL - ENTRONCAMENTO
 

No dia 5 de junho, inaugurámos mais um espaço de apoio ao 
Campus Escolar: o Terrace Events Gustave Eiffel. 
A receção aos convidados da conferência “Barragens: da Preven-
ção à Emergência” foi realizada naquele espaço, situado no ter-
raço do polo 3. Estamos certos que é uma mais valia para o polo 
do Entroncamento, honrando as nossas instalações e os nossos 
serviços.

“SEGURANÇA SOBRE RODAS” - QUELUZ

Nos dias 17 e 21 de junho, a Fundação da Juventude visitou a 
nossa escola de modo a divulgar a sua campanha de Segurança 
Rodoviária - “Segurança sobre Rodas”. 
Os alunos colocaram os cintos de segurança e embarcaram nesta 
viagem de sensibilização para os perigos da estrada, de modo a 
que todas as viagens possam ter um final feliz!

FORMAÇÃO DE INFORMÁTICA PARA ADULTOS 
AMADORA (CENTRO)

O Centro de Qualificação de Ativos da Amadora Centro promoveu 
uma formação de Informática/Internet  para adultos, tendo por 
base a necessidade evidenciada pela Junta de Freguesia da 
Venteira. 
No dia 20 de junho decorreu a última sessão e realizou-se um 
convívio com todos e foram entregues os diplomas aos formandos 
que se despediram do professor António Beirós, com o qual esta-
beleceram uma grande empatia. 
Esta formação foi muito apreciada e foi feito um apelo para que se 
realizem futuramente outras formações neste âmbito.
Em junho iniciou-se uma nova formação de Inglês, dinamizada 
pela professora Helena Almeida. 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA - ARRUDA DOS VINHOS

Comemorou-se o Dia Mundial da Criança, no dia 31 de maio, no 
Pavilhão Multiusos de Arruda dos Vinhos. Esta festa, organizada 
pelo Agrupamento de Escolas e Jardins de Infância de Arruda dos 
Vinhos, contou com a participação de diversas entidades concel-
hias e também com a nossa escola que dinamizou atividades di-
versas para cerca de 1200 crianças. 
Cada curso da EPGE ficou responsável pela preparação e reali-
zação de uma atividade, sob o tema do universo Disney. 
Realizaram-se pinturas faciais e modelagem de balões, atividades 
de cariz desportivo tais como jogos coletivos e de raquetes, o jogo 
do limbo e ainda jogos eletrónicos. As crianças ainda fizeram co-
lares e pulseiras, pinturas, desenhos, para colorir o stand e as-
sistiram à leitura de contos e à exposição de bandas desenhadas 
interativas. Foram apresentadas coreografias e inaugurado um       
“Sensacionário”.
Os responsáveis pela organização destas atividades foram os alu-
nos das turmas 371 e 374 do Curso de Animação Sociocultural, 
turma 350 do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão 
Desportiva, os finalistas do Curso de Educação e Formação de 
Práticas de Ação Educativa, turmas 373 e 349 do Curso Profis-
sional de Técnico de Multimédia, turma 373 do Curso Profis-
sional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos e 
também os alunos do Curso de Aprendizagem de Multimédia.
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