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Aprender não tem idade 
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Melhoramento das instalações do Campus Escolar
As instalações do Campus Escolar têm vindo a ser alvo de melhoramentos, desde o pavilhão gimnodesportivo, ao 
auditório, ao hotel escola e à sala de convívio para alunos e refeitório.

Estas intervenções visaram adaptações e beneficiações das condições físicas da nossa escola de modo a reunirem-se 
as condições necessárias que proporcionem uma aprendizagem de qualidade, aos nossos alunos.

Das cerca de 1500 pessoas que já passaram pelo Centro Novas Oportunidades da Escola 
Profissional Gustave Eiffel do Entroncamento, Adelino Santos é o formando mais velho.

Com 72 anos de idade e uma motivação muito positiva para a formação, não podíamos deixar 
de trocar umas palavras com este senhor.

Em entrevista, Adelino afirma que “foi com muita satisfação que andei por cá e pretendo 
continuar a minha formação”. Da equipa do CNO, salienta “todos os formadores e profissionais 
que me acompanharam foram sempre impecáveis, muito simpáticos e com um grande espírito 
de ajuda”.

A entrevista pode ser lida na íntegra no facebook da EPGE do Entroncamento.

Balanço da Tarde Aberta@EPGE e Hora Aberta@EPGE
Desde o final do mês de maio, que a EPGE tem vindo a receber várias dezenas de visitantes no âmbito da Tarde 
Aberta@EPGE e Hora Aberta@EPGE. Os jovens, juntamente com os respetivos encarregados de educação e familiares, 
tiveram a oportunidade de estabelecer contacto com os planos de formação de cada curso, experimentar as técnicas 
das diferentes práticas dos cursos, estabelecer contacto com alguns trabalhos realizados pelos alunos, visitar as 
instalações do Campus Escolar e conhecer os profissionais que trabalham na escola. 

Os visitantes manifestaram-se bastante agradados com esta iniciativa e foram diversos os que realçaram o 
atendimento/acompanhamento personalizado como caraterísticas muito próprias. Muitos dos jovens matricularam-se 
na nossa escola, ao sentirem-se esclarecidos acerca da oferta formativa. 

Dado o sucesso destas ações elas terão continuidade no próximo ano letivo, seguindo a ótica da orientação vocacional, 
à qual a EPGE está atenta. 
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Formação Pedagógica Inicial de Formadores
O CQA volta a realizar o Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, com início em setembro, e que 
se destina a todos aqueles que pretendam obter o Certificado de Competências Pedagógicas (CCP), antiga CAP, 
obrigatório para o exercício da atividade de formador. O curso decorre em duas ações, uma em horário laboral e outra 
em pós-laboral. As inscrições estão abertas e são limitadas. 

Os colaboradores das entidades parceiras da Escola Profissional Gustave Eiffel são abrangidos por condições especiais 
de frequência.

Para inscrições e informações contactar:
Centro de Qualificação de Activos (CQA)
telefone 249 717 05 | telemóvel 910 532 382 | e-mail cqage.ent@gustaveeiffel.pt.

Atividade de Verão
Com o objetivo de fortalecer o ambiente escolar e promover uma interação entre alunos e professores, reforçando os 
laços entre eles, realizou-se uma atividade de Verão, no dia 27 de agosto com a turma do Sistema de 
Aprendizagem, do Curso Profissional de Técnico de Desenho de Construção Civil.

A ação consistiu em Yoga do Riso/ Tai Chi e decorreu no ginásio da escola com a colaboração dos professores Ângelo 
Neto e Mónica Rosa. Participaram todos os professores da turma: Ana Rita Antunes, Andreia Cardador, Vera Bento e 
Ângelo Neto, Mónica Rosa e a Ana Prata (colaboradora na organização da festa).

No final desta ação houve um almoço cultural. Como a maioria dos alunos são provenientes de países africanos, da 
ementa fizeram parte alguns pratos tradicionais de origem africana. Na confeção colaboraram alunos e professores.

Foi um dia bem passado e com resultados muito positivos.

 

Vai acontecer no próximo mês…

Curso de Técnico/a Superior de Segurança e Higiene do Trabalho
O Centro de Qualificação de Ativos (CQA) promove o Curso de Técnico/a Superior de Segurança e Higiene do 
Trabalho, a partir de 10 de setembro, em horário pós-laboral semanal. As inscrições estão abertas e são limitadas. 
Podem inscrever-se nesta ação todos os interessados, Licenciados ou Bacharéis por Instituições de Ensino Superior. 
Com este curso, homologado pela ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho), os formandos obtêm uma certifica-
ção profissional de nível 6 e acedem ao Certificado de Aptidão Profissional (CAP), obrigatório para o acesso à profissão. 

Os colaboradores das entidades parceiras da Escola Profissional Gustave Eiffel são abrangidos por condições especiais 
de frequência. 
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