
1.º LUGAR NO CONCURSO CHEMRUS -  AMADORA(SEDE)

Decorreu até final do mês de abril a 2.ª edição do concurso Chem-
Rus, promovido pelo Grupo de Químicos Jovens da Sociedade 
Portuguesa de Química.
A escola participou com o vídeo “A eletrolise da água” realizado 
pelos alunos Jaqueline D´Apresentação (turma 330 de TGEI), 
Iven Oliveira (turma 302 do curso de Técnico de Energias 
Renováveis) e André Justino (turma 303 do curso de Técni-
co de Animação 2D/3D), sob orientação da professora Isabel 
Domingues. 
Os resultados, conhecidos a 9 de maio, revelaram-se sur-
preendentes uma vez que a nossa escola ficou em 1º lugar.
Parabéns a todos os que contribuíram para atingir este lugar de 
destaque.
O vídeo pode ser visto em http://youtu.be/m715wnrk870.

DIA DA LÍNGUA PORTUGUESA - AMADORA (CENTRO)

No dia 10 de maio comemorou-se o Dia da Língua Portugue-
sa. A atividade foi organizada pela professora Isabel Arrobas, 
com a participação das professoras Constança Sequeira e 
Vera Brito, e das turmas 353 e 354 do Curso Profissional de 
Técnico de Comunicação – Marketing, Relações Públicas 
e Publicidade.
Nesta comemoração foram apresentadas duas peças de 
teatro, da autoria das professoras, que criaram também os 
cenários e a decoração da escola. 
A comunidade escolar foi convidada a assistir e a participar 
noutras atividades: campeonato de ortografia, concurso de   
poesia, distribuição de frases e versos de autores portugueses, 
aprender com os provérbios e atuação do grupo Cappuccino. 
O Dia da Língua Portuguesa revelou-se de grande interesse 
pedagógico e cultural. 

TORNEIO DE FUTEBOL - QUELUZ

Decorreu no mês de maio, um torneio de futebol entre turmas que para 
além de dinamizar e estimular uma boa relação entre os alunos, também 
promoveu uma saudável competição.
A turma vencedora, constituída pelos alunos do 1.º ano do Curso Profis-
sional de Técnico de Programador de Informática (cursos de aprendi-
zagem), que jogaram com uma equipa de professores que, com “muito, 
muito esforço” permitiram que a equipa de alunos ganhasse...

VISITA DE ESTUDO À GENERAL CABLE
AMADORA (SEDE) E LUMIAR

No dia 16 de maio, os alunos das turmas 93012 do polo de Lisboa (Lumiar) 
e 93112 do Curso de Técnico Instalador de Sistemas Solares Fotovol-
taicos e 93212 do Curso Técnico de Instalações Elétricas do polo da 
Amadora (Sede) visitaram a General Cable Celcat, empresa líder no fabrico 
de cabos.
Os alunos foram recebidos por dois representantes da empresa que             
fizeram uma pequena apresentação e referiram alguns dos cuidados a ter 
durante a visita. 
Foram distribuídos coletes e proteções para ouvidos e olhos. Devidamente 
equipados, os alunos observaram o fabrico de diferentes cabos, de cobre 
e de alumínio, desde o início até ao produto final e a forma de trabalho dos 
funcionários.

VISITA DE ESTUDO À ETAR DE CHELAS

No dia 26 de abril, os alunos da turma 93012 do Curso de Técnico de 
Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos visitaram a Estação de 
Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Chelas com o objetivo de       
conhecer os processos e as operações de tratamento das águas residuais, 
os sistemas de segurança implementados, os métodos de tratamento dos 
efluentes gasosos e das lamas resultantes do tratamento e a sua importân-
cia na preservação do ambiente.

COMITIVA TIMORENSE VISITA A EPGE

No dia 6 de maio, recebemos uma comitiva de individualidades Timoren-
ses, entre as quais o Vice Ministro da Educação, o Dr. Virgílo Simith. 
Esta equipa, que veio conhecer o funcionamento da nossa escola e de toda 
a estrutura educativa, numa perspetiva de partilha de ideias, visitou vários 
espaços do polo do Lumiar, tais como laboratórios, centro de recursos, sala 
de acolhimento e refeitório.
A visita decorreu no período da manhã sob a orientação da diretora do polo 
e de elementos da direção pedagógica.
Atualmente, e na sequência desta visita, dois professores dessa comitiva, 
um da área de eletrónica e outro da área da informática, têm vindo a man-
ter um contacto permanente com docentes e coordenadores de curso do 
polo da Amadora (sede) e Amadora (centro) no sentido de se inteirarem 
de como funciona o ensino profissional e o ensino modelar, bem como co-
nhecer os referenciais de formação.
Também têm acompanhado os coordenadores de estágio nas idas às em-
presas onde os nossos alunos estão agora a estagiar. 

ALUNOS DO POLO DO ENTRONCAMENTO VISITAM FEIRA DA EUROPA

No dia 10 de maio decorreu a 8ª edição da Feira da Europa, no Palácio dos 
Desportos, em Torres Novas, organizado pelo Município de Torres Novas, 
Centro Europe Direct Santarém e o Instituto Português do Desporto e Ju-
ventude.
Pretendeu-se estimular e dar a conhecer aos jovens os valores da cultura 
europeia, bem como o funcionamento daquelas instituições e os vários pro-
jetos e programas de financiamento europeus.
Integrado no domínio de formação Viver em Português, a turma 93512 do 
Curso de Aprendizagem de Técnico/a de Cozinha / Pastelaria esteve 
presente, participando ativamente em diversas atividades. 
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FORMAÇÕES DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ATIVOS PARA O MÊS DE JUNHO

REVISTA EIFFEL

A revista EIFFEL nº 15, publicada este mês, contém artigos 
diversificados que tratam várias temáticas, tais como for-
mação, ensino profissional, saúde e cultura.
Destacámos na capa a entrevista com o Diretor Geral dos 
Estabelecimentos Escolares, José Alberto M. Duarte, o ar-
tigo de Rui Marques, Diretor da Fórum Estudante e ainda um 
vasto artigo sobre a Prova de Aptidão Profissional, com teste-
munhos de ex-alunos, agora já diplomados, e de empresas 
onde os nossos alunos fazem estágios.
Os temas que se apresentam são variados e dirigem-se so-
bretudo para quem mantém vivo o interesse pelas questões 
da educação.

1.º LUGAR NO CONCURSO DE DANÇA -  AMADORA(SEDE)

A Associação de Solidariedade Social do Alto da Cova da Moura 
promoveu, pelo 2.º ano consecutivo, um concurso intercultural de 
danças.
Assim, no dia 25 de maio, sábado, o grupo de dança Music4All, 
em representação da escola, conquistou o 1.º lugar. Mais uma 
vez, o nome da escola fez furor neste tipo de iniciativas.
Os alunos participantes foram: Érica Semedo (t.357), Jonathan 
Gomes (t.356), Eduardo Ferrage (t.260a), Mamadu Baldé (t.361), 
Sofia Silva (t.356), Edilson Andrade (t.303), Ivanlino Santana 
(t.330), Fernando Francisco (t.358), Liliana Silva (t.300), Diego 
Melo (t.358), Elisângela Brito (t.360), Helena Cassandra (t.330).

O PERCURSO D’OS MAIAS - ARRUDA DOS VINHOS

Os alunos das turmas de 2.º ano dos cursos de Animação So-
ciocultural (347), Técnico de Multimédia (349) e Técnico de 
Apoio à Gestão Desportiva (350) participaram na visita de es-
tudo “ O percurso dos Maias”, no dia 26 de abril, atividade que 
foi organizada pela professora Joana Segurado.
Percorreram-se diversas zonas e bairros de Lisboa referidas no 
romance Os Maias, de Eça de Queirós, realizando variados de-
safios, identificando espaços, relembrando momentos da ação 
e personagens daquele romance Queirosiano, complementando 
assim aspetos estudados em sala de aula e que contribuíram 
para uma melhor compreensão e um crescente interesse pelo 
autor e pela sua obra.

NÃO QUERO TOLERÂNCIA, QUERO RESPEITO! - QUELUZ

O mundo é feito de diferenças: raças, cores, religiões, preferências           
sexuais, opiniões sobre determinado assunto, entre outros. Trabalhamos 
o RESPEITO por essas diferenças e a sua integração nas nossas ações 
quotidianas, nos pequenos gestos e no que pensamos dos outros.  
Este é mais um trabalho dos alunos do 1º ano do Curso de de Animador 
Sociocultural (turma 378), que tem por objetivo promover o respeito pela 
diferença.

TESTEMUNHO ECDL

Qual é a sua opinião relativamente à Certificação ECDL – Eu-
ropean Computer Driving Licence?
Apesar de inicialmente desconhecer a existência da Certifi-
cação ECDL, agora acho imprescindível para quem como eu 
pretende dar formação na área da informática. Consolidei e 
aprofundei os meus conhecimentos naquela área.

Como descreve o seu percurso de formação na Cooptécnica 
Gustave Eiffel?
Adorei o facto de ter escolhido a Gustave Eiffel para realizar 
os exames e fazer a preparação para os mesmos, principal-
mente pelo tratamento amigável mas sempre profissional, de 
todas as pessoas envolvidas no processo. 

A realização da Certificação ECDL refletiu-se na sua vida 
profissional?
Para já esta certificação abriu portas para dar formação no 
Centro de Formação Profissional do IEFP, mas também o 
aproveitei para consolidar e aprofundar os meus conhecimen-
tos informáticos. Futuramente, se necessitar da aprendizagem 
de qualquer assunto relacionado com a minha formação não 
tenho qualquer dúvida de que irei procurá-la junto da Gustave 
Eiffel.

PARTICIPAÇÃO DA EPGE NA SEGUREX

A Escola Profissional Gustave Eiffel, o Instituto Superior de Edu-
cação e Ciências (ISEC) e o Instituto Superior Autónomo de Es-
tudos Politécnicos (IPA) participaram na SEGUREX – Salão Inter-
nacional de Proteção e Segurança, evento que decorreu na Feira 
Internacional de Lisboa (FIL).

PASSEIO DE BICICLETA - ENTRONCAMENTO

No passado dia 17 de maio, teve lugar o já tradicional passeio de 
bicicleta, que envolveu a comunidade Gustave Eiffel. 
Neste dia formandos, formadores e colaboradores percorreram 
as ruas da cidade do Entroncamento, com o intuito, não apenas 
de divulgar a nossa instituição, mas também para sensibilizar a 
população local para os benefícios da adoção de um estilo de 
vida saudável. 
No final, a comitiva dirigiu-se para o Parque de Merendas do 
município de Vila Nova da Barquinha, onde foi oferecida uma 
saudável refeição constituída por grelhados e saladas diversas. 
Esta refeição foi confecionada pela turma de Aprendizagem de 
Cozinha / Pastelaria. 

ORIENTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ESTÁGIOS - ENTRONCAMENTO
 

No dia 15 de maio, no auditório do polo 3, decorreu mais um Seminário de 
Orientação e Preparação de Estágios, para os alunos que iniciaram este 
mês a sua Formação em Contexto de Trabalho.
O Seminário foi constituído por dois painéis:
1. Preparação ao nível pessoal, a cargo do Gabinete Editorial e Relações 
Públicas (GERP) que abordou os seguintes temas: comunicação inter-
pessoal, dicas para apresentações públicas, postura durante o estágio, 
relacionamento e imagem, principais instrumentos de comunicação es-
crita e  dinâmicas de grupos.
2. Entrega da documentação oficial (cadernos e guiões de estágio),         
instruções sobre o seu preenchimento e assinatura das declarações de 
compromisso do formando. 
A entrega dos documentos foi feita pela adjunta da diretora de polo, na 
presença de coordenadores de curso e orientadores educativos de turma.
Esta iniciativa teve como objetivo preparar os alunos para o estágio e para 
um novo desafio, que em breve será o seu desempenho profissional.

REPRESENTAÇÃO DO POLO DO ENTRONCAMENTO
NAS FESTAS DA CHAMUSCA 

 

Entre os dias 8 e 12 de maio, estivemos representados nas Fes-
tas da Ascensão, na Chamusca, onde se desenvolveram diversos    
ateliês e demonstrações sobre várias áreas profissionais.
A nossa representação neste evento só foi possível graças ao en-
volvimento e dedicação de professores e alunos. O nosso agra-
decimento para todos eles.
Estar presente nestes eventos é uma oportunidade de divulgar e 
expor o trabalho que desenvolvemos e também um compromisso 
com a comunidade local.

QUADRO DE MÉRITO - LUMIAR

João Fonseca - do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico de 
Proteção Civil, turma 338, foi nomeado o Aluno do Trimestre - 
para o Quadro de Mérito. 
Para além de apresentar média, por disciplina, igual ou superior a 
15 valores e de não ter módulos em atraso, revelou um bom com-
portamento e uma atitude exemplar quer com os professores, quer 
com os seus colegas.

QUADRO DE VALOR - LUMIAR

Alunos e professores elegeram, por turma, um aluno que reve-
lou, ao longo do 2.º período, esforço na superação de dificuldades 
de natureza física, económica ou social, espírito de entreajuda         
relevante e continuado, iniciativa na participação em atividades 
da escola, extracurriculares e de solidariedade, comportamento 
exemplar de assiduidade e pontualidade e evolução positiva no 
aproveitamento escolar. 
Estes alunos, selecionados por turma,  integram o Quadro de Val-
or da escola.
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