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CURSOS EM FUNCIONAMENTO EM 2013-2014

COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO PIJAMA NA SALA 
DE ACOLHIMENTO DO LUMIAR

No dia 20 de novembro, a Sala de Acolhimento Cooptécnica Gustave 
Eiffel, localizado no Campus do Lumiar, comemorou o Dia Nacional 
do Pijama, iniciativa da Associação Mundos de Vida. A Educadora 
Sofia e as suas meninas vestiram-se a rigor e realizaram diversas 
atividades relacionadas com aquele dia.

Local Formação Calendarização

Entroncamento
cqage.ent@gustaveeiffel.pt Curso de Especialização Tecnológica de Proteção Civil e Socorro A definir

Amadora (centro)
secretaria.amd@gustaveeiffel.pt 

Workshop “Bolinhos de Natal” 13 de dezembro de 2013

Workshop “Make Up Pandstyle” 16 de janeiro de 2014

Formação Pedagógica Inicial de Formadores 13 de janeiro de 2014

CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ATIVOS

PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DO EMPREGO E DA 
FORMAÇÃO DO SEIXAL

Estivemos presentes na Feira do Emprego e da Formação do 
Seixal, de 23 a 25 de outubro, a convite do Centro Paroquial 
de Bem Estar Social de Arrentela (CPBESA) – CLDS Vida 
Emprego. Esta iniciativa contou com o apoio do Rio Sul Shop-
ping, local onde se realizou a feira, e da Câmara Municipal do 
Seixal.
Neste evento divulgámos a oferta formativa da Cooptécnica 
Gustave Eiffel, bem como a dos nossos parceiros ISEC e IPA.

O Centro de Transporte Gustave Eiffel incluiu na sua oferta for-
mativa o Curso de Formação Welcome By Táxi, no âmbito da 
parceria estabelecida com o Instituto de Turismo de Portugal. Esta 
parceria vem reforçar a formação contínua dos motoristas de táxi 
no acolhimento, atendimento, informação turística e conversação 
em língua inglesa, melhorando a qualidade do serviço no relacio-
namento com clientes estrangeiros.

A primeira ação de formação Welcome By Táxi, com a duração 
de 50 horas, vai iniciar-se a 2 de dezembro, com a presença dos 
responsáveis do Instituto Turismo de Portugal.

Reconhecimentos da Formação

Os formandos que concluírem esta formação 
serão reconhecidos pelo Instituto de Turismo de 
Portugal, recebendo o Selo de Qualidade Wel-
come By Táxi para exibirem nos veículos táxi em 
que exercerem funções.

Esta ação de formação é reconhecida para 
efeitos de renovação do Certificado de Aptidão 
Profissional (CAP) de motorista de táxi pelo        
Instituto de Mobilidade e dos Transportes (IMT).

VISITA DE ESTUDO AO ITN
EPGE LUMIAR

Os formandos dos Cursos de Formação de Técnico e de Té-
cnico Superior de Segurança e Higiene do Trabalho (CAP IV 
e CAP VI) realizaram uma visita de estudo ao Instituto de Técno-
logias Náuticas (ITN), onde aprenderam as técnicas para extinguir 
um incêndio de diferentes formas e com vários agentes extintores, 
bem como participaram numa atividade num “túnel de fumo” para 
tomarem consciência da dificuldade que existe na deslocação num 
espaço fechado, escuro e com fumo.

Amadora (sede)
paula.santos@gustaveeiffel.pt

Formação Inicial de Motorista de Táxi - Tipo I 20 de janeiro de  2014

Formação Contínua de  Motorista de Táxi - Tipo II 9 de janeiro de 2014

Formação Inicial de Motorista de Transporte Coletivo de Crianças 7 dezembro de 2013 -  sábados, das 8:00 às 13:15

Formação Welcome by Táxi 2 de dezembro de 2013

Formação de Inglês para Motoristas 20 de janeiro de 2014
 d Lisboa (Lumiar)

paula.santos@gustaveeiffel.pt Formação Inicial de Motorista de Transporte Coletivo de Crianças 4 de dezembro de 2013 - 3ª, 4ª e 5ª, das 18:45 às 23:00

CENTRO DE TRANSPORTES GUSTAVE EIFFEL

VISITA DE ESTUDO À TAPADA NACIONAL DE MAFRA
EPGE ENTRONCAMENTO

Os formandos do Curso de Aprendizagem de Técnico/a 
de Eletrónica e Telecomunicações, visitaram a Tapada Na-
cional de Mafra, no dia 1 de novembro, no âmbito do módulo 
“O Homem e o Ambiente”. Potenciámos a integração destes 
alunos, sensibilizando-os para a necessidade de conservação 
da biodiversidade. O grupo fez um percurso com cerca de 12 
kms o que permitiu observar e analisar diversas espécies en-
démicas de flora e fauna daquela região, contribuindo para o 
aprofundamento de conhecimentos.

EXPOSIÇÃO TRABALHOS - EPGE AMADORA (SEDE)

Os alunos do Curso Vocacional Básico de Fotografia, Eletrici-
dade e Expressão Plástica desenvolveram dois trabalhos práticos 
sob os temas “Às voltas na minha Escola” e “Retrato”. 
Os alunos transmitiram o seu “olhar” sobre a escola e registaram 
digitalmente as várias sensações e emoções que lhes foram trans-
mitidas ao percorrer diferentes espaços.
No estúdio de audiovisuais realizaram um trabalho de fotografia de 
retrato que pode agora ser visto numa exposição da escola.

SEGURANÇA RODOVIÁRIA  - EPGE AMADORA (SEDE) 

A Fundação da Juventude, com o apoio e parceria da Agência 
Nacional para a Gestão do Programa Juventude em Ação desen-
volveu uma ação de formação inserida no “Roteiro da Prevenção 
Rodoviária”, no dia 20 de novembro - Dia em Memória das Vítimas 
de Acidentes da Estrada. Esta ação permitiu despertar e alertar para 
os perigos da condução agressiva e para a importância de prevenir 
comportamentos de risco.

APANHA DA AZEITONA - EPGE ENTRONCAMENTO

 
Nos dias 19 e 20 de novembro, os alunos dos cursos de Restau-
ração e de Cozinha realizaram a apanha da azeitona das olivei-
ras que se encontram no Campus Escolar. Posteriormente, entre-
garam-na no lagar da Quinta do Juncal, Pernes, onde observaram 
e ficaram a saber como se faz o processo de extração do azeite.

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 
EPGE ENTRONCAMENTO

DIA DE S.MARTINHO - EPGE QUELUZ

No dia 11 de novembro, os alunos e os funcionários participaram 
no magusto dinamizado pelo Centro de Recursos. Este evento 
proporcionou um convívio entre toda a comunidade escolar.

ESCOLA SEGURA FAZ SENSIBILIZAÇÃO AOS ALUNOS
EPGE LISBOA (LUMIAR)

No decorrer do mês de novembro, a Polícia de Segurança Pública, 
no âmbito do programa Escola Segura, tem promovido, no nosso 
Polo, ações de sensibilização que pretendem informar e sensibi-
lizar os jovens para o consumo de estupefacientes bem como as 
suas consequências.

SOMOS UMA ESCOLA DECOJovem 
EPGE LISBOA (LUMIAR)

Com a adesão à DECOJovem, projeto da DECO, vamos desenvol-
ver atividades, projetos e iniciativas que contribuam para que a co-
munidade escolar esteja mais informada, responsável e conhece-
dora dos seus direitos e deveres.

HALLOWEEN - PUMPKIN CARVING CONTEST
“DÍA DE MUERTOS” - EPGE AMADORA (CENTRO)

A partir dos cartazes de divulgação do Pumpkin Carving Contest, 
os alunos deram asas à criatividade na produção de materiais 
para decorar a escola e ainda se promoveu o espírito colabora-
tivo ao esculpir abóboras. Posteriormente decorreu um concurso, 
entregaram-se os prémios às vencedoras e assistiu--se ao filme 
The Nightmare Before Christmas.
No âmbito da disciplina de Espanhol, assinalou-se a tradição me-
xicana do “Día de Muertos”, construindo as populares “Catrinas” 
que representam esqueletos de damas da alta sociedade. Os tra-
balhos encontram-se expostos no Centro de Recursos.

O prazo para a candidatura ao Curso de Especialização Te-
cnológica de Proteção Civil e Socorro, do Entroncamento, foi 
alargado.

NOVA FORMAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DE 
ATIVOS DA AMADORA (SEDE)

O Centro de Qualificação de Ativos da Amadora (sede) vai ini-
ciar uma nova formação sobre Ferramentas de Apresentação. 
O objetivo é efetuar uma abordagem mais pormenorizada dos 
programas Powerpoint e Prezi (ferramenta inovadora para a 
criação de apresentações de impacto e cuja abordagem no 
curso de formação de formadores é sugerida pelo referencial 
de base ao curso).

A implementação desta formação, aposta no aperfeiçoamento 
dos conhecimentos sobre recursos e ferramentas que os for-
madores poderão utilizar na sua prática profissional. Esta for-
mação vai  iniciar-se no dia 11 de dezembro.
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