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PALESTRA JORGE PINA- ATLETA PARALÍMPICO

Foi com enorme orgulho que recebemos, no polo da Amadora Centro, o atleta Jorge Pina que dinamizou uma palestra dirigida a toda a comunidade escolar, tendo partilhado connosco a sua história de 
vida que, como pudemos constatar, é verdadeiramente inspiradora!
Afinal, a escola da experiência é, muitas vezes, a mais enriquecedora e, por isso, ficamos-lhe genuinamente gratos.
Ao Jorge, o nosso muito obrigado!

LANÇAMENTO DA INICIATIVA “ E SE FOSSE EU?” 

A EPGE, em todos os seus polos, associou-se à iniciativa de sensibilização, mobilização e educação para a cidadania, que pretende demonstrar aos jovens as dificuldades pelas quais os refugiados 
passam para fugir da guerra, promovendo assim o compromisso de os receber de forma respeitadora e concretizando os princípios de uma sociedade democrática e inclusiva. Neste sentido, no dia 6 de 
abril, os polo participaram, no lançamento da campanha, com uma sessão de apresentação deste projeto. No polo do Lumiar a ação, que se realizou no Auditório Gustave Eiffel, contou com a presença 
do Sr. Ministro Adjunto, Dr. Eduardo Cabrita, bem como com a participação dos representantes da Plataforma de Apoio aos Refugiados e das restantes entidades envolvidas no projeto.

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 

No passado dia 5 de abril, as alunas, do polo do Lumiar, apuradas para a Fase Distrital da 10ª Edição do Concurso Nacional de Leitura, prestaram provas no Hóquei Clube da Lourinhã. Após a leitura dos 
livros “O Ano Sabático,” de João Tordo, Flores, de Afonso Cruz, A Cruz Vazia, de Maria Teresa Maia González e “A Alvorada dos Deuses”, de Filipe Faria, as alunas realizaram as provas escritas solicitadas. 
No final, foi possível assistir a um espetáculo de dança, intercalado pelas provas de leitura oral. As alunas estão de parabéns por valorizarem uma atividade tão importante como a Leitura. No próximo 
ano, continuaremos este desafio…

CANGURU DA MATEMÁTICA 2016

Cerca de 170 alunos, do polo do Entroncamento, participaram este ano no Canguru Matemático. A maioria das turmas estiveram envolvidas neste concurso, de cariz internacional, nas categorias de 
Benjamim, Cadete, Júnior e Estudante.

ENCONTRO DA APRENDIZAGEM

Para assinalar o Dia da Aprendizagem recebemos, no dia 6 de abril, a turma 95215 do Curso de Aprendizagem de Técnico de Cozinha/Pastelaria da Delegação de Peniche visitou o polo do Entron-
camento. Os anfitriões foram os formandos da turma 94214 do Curso de Aprendizagem de Técnico de Instalações Elétricas, que prepararam a receção/encontro e que acompanharam os colegas no 
almoço no Restaurante de Aplicação “Estações”, confecionado e servido pelas turmas 464 e 466 do 1º ano do Curso de Técnico de Restauração (Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar).
Os nossos convidados presentearam-nos com um miminho doce, confecionado por eles: uma cestinha recheada de apetitosas bolachinhas de manteiga.

CONCURSO “É PRECISO TER LATA!”

Nos dias 29 e 30 de março, a turma 455 do Curso de Técnico de Manutenção Industrial – Mecatrónica Automóvel, do polo do Lumiar, participou no Concurso “É Preciso ter lata!”, versão portuguesa 
do evento solidário patenteado pela Canstruction®. Este evento consiste na criação de esculturas artísticas tendo por matéria-prima, latas de comida angariadas numarecolha organizada nas escolas. 
Após a exposição, a escultura elaborada pelos alunos foi desmantelada para ser distribuída às instituições selecionadas pela nossa escola: a Humanus e a Aldeia SOS. Os nossos alunos foram acol-
hidos na instituição, que preparou várias palestras de sensibilização sobre os seus ramos de atuação. O lema foi: “Fazer das latas coração!”

MY OBSERVATORY FROM RIVERS TO OCEAN

Os alunos João Santos e Hudson Melo, do curso de Técnico de Eletrónica, Automação e Comando, do polo da Amadora Sede, participaram na iniciativa Finnish-Portuguese School Week in Rauma, 
- A Week of Young Citizen Science, que incluiu a apresentação na Finlândia do projeto “My Observatory from rivers to oceans” sobre monitorização e qualidade da água.
Esta viagem está inserida no protocolo de cooperação da EPGE e a  Aspea Associação, com o apoio da Agência Ambiental Finlandesa e da empresa ForChem, que asseguraram esta oportunidade e 
os custos associados à viagem.

FEIRA ILIMITADA (JUNIOR ACHIEVEMENT)

Alunos dos vários polos da Escola Profissional Gustave Eiffel foram selecionados para apresentar os seus projetos na Feira Ilimitada (Junior Achievement). 

No Centro Comercial Colombo, em Benfica – Lisboa, no passado dia 15, estiveram os grupos dos polos de Arruda dos Vinhos e da Amadora Sede.

 Os alunos do polo de Arruda dos Vinhos, que constituíam a empresa MedPt, foram acompanhados pelos professores Tiago Rosa e Márcio Trovão. Este grupo, era composto por alunos do Curso de 
Técnico Auxiliar de Saúde e do Curso de Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores criou o AuxGuide, uma aplicação para smartphones que facilita o dia-a-dia dos auxiliares de saúde 
em meio hospitalar e ao domicílio. 
Os alunos do polo da Amadora Sede do Curso de Técnico de Multimédia foram acompanhados pelo professor Paulo Gonçalves e apresentaram o seu primeiro produto - o R-box.Um organizador 
universal de phones.    
No dia 18, no ISCAC, em Coimbra, as alunas do polo do Entroncamento, Cassandra, Lúcia e Isabel (turma 434) e Patrícia e Débora (turma 405) apresentaram, as suas mini-empresas, Fast Time e 
Quick Grab (respetivamente), acompanhadas pelos professores orientadores (Prof. Francisco Serras e Prof.ª Ana Madureira), 
Apesar de não terem passado à fase final, estamos muito orgulhosos do trabalho de todos. 
Este dia ficará gravado para sempre nos nossos corações e memórias! 

CAMPEONATO DE RESTAURAÇÃO

Nos dias de 14 a 16 de Abril, decorreu, no Hotel Pinhalmar, em Peniche, o primeiro campeonato interescolas da área da Restauração. Após uma prova de seleção interna, os candidatos apurados 
concorreram na grande final, que foi muito disputada.  A representação foi efetuada por polo e teve também a participação das equipas da Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos. O polo do 
Lumiar esteve representado pelo aluno, Sérgio Rondão, do Curso de Técnico de Restaurante/Bar do Sistema de Aprendizagem, pela aluna, Micaela Abreu, do Curso de Técnico de Pastelaria do Sistema 
de Aprendizagem e também pela aluna, Debuki Biague, do Curso de Técnico de Restauração - Cozinha/Pastelaria do Ensino Profissional. 
O polo do Entroncamento esteve representado pelo aluno Hugo Pereira do Curso de Técnico de Restauração/ Bar (turma 403), do Curso de Técnico de Cozinha/Pastelaria estiveram Ana Sofia Cruz, 
Filipe Pinheiro e Catarina Santos (turma 434). Ambos os cursos são do Ensino Profissional. 
Sendo o convívio entre todos o que importa salientar nesta experiência, que será para repetir, não podemos deixar de referir os vencedores:

Prémio Equipa – Polo do Entroncamento.
Prémio de Cozinha - Filipe Pinheiro, do polo do Entroncamento;
Prémio de Pastelaria – Escola Alda Brandão de Vasconcelos;
Prémio de Restaurante/Bar – Sérgio Roldão, do polo do Lumiar.

De referir que este campeonato terminou com uma visita guiada por Peniche, cuja organização e acompanhamento esteve a cargo dos alunos do Curso de Técnico de Turismo, do polo da Amadora 
Centro. 
Parabéns, a todos os alunos participantes e aos Coordenadores que os acompanharam nesta jornada de trabalho vivida de forma tão intensa. 
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CENTRO DE TRANSPORTES

CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E O 
ENSINO PROFISSIONAL (CQEP)

CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ATIVOS

Áreas de formação:
• Técnico de Eletrónica e Telecomunicações
• Técnico de Instalações Elétricas
• Técnico de Eletrotecnia
• Técnico de Mecatrónica
• Técnico de Cozinha/Pastelaria
• Técnico de Sistemas Solares Fotovoltaicos
• Técnico de Restaurante/Bar
• Técnico de Logística

• Formação de Motoristas de Táxi
• Formação de Motoristas de Transporte Coletivo de Crianças
• Formação para Velocípedes
• Formação de Motoristas de Veículos Pesados de Mercadorias e 
Passageiros
• Formação de Inglês para Motoristas

• Formação Pedagógica de Formadores
Organizam-se cursos e workshops à medida das necessidades 
das empresas ou de particulares

Áreas de formação:
  • Ciências Informáticas
  • Engenharia Civil
  • Eletricidade e Energia

• Hotelaria e Restauração
• Construção Civil
• Proteção de Pessoas e Bens
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