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CORTA-MATO REGIONAL 2016 – ZONA DE SINTRA

Cerca de dois mil alunos participaram no Corta Mato de apuramento para o Nacional de Desporto Escolar, no passado dia 5 de fevereiro, pelas 9h30, nas instalações da Academia da Força Aérea, 
na Granja do Marquês, em Sintra. A iniciativa, uma das maiores manifestações desportivas que se realizam no município, contou com a participação de escolas de Sintra, Cascais, Oeiras e Amadora, 
envolvendo cerca de dois mil alunos, em representação de estabelecimentos de ensino oficiais e particulares, do ensino básico e do ensino secundário. Este evento tem como objetivo o apuramento 
individual dos três primeiros classificados no escalão Infantil B, Iniciado e Juvenil e a primeira classificada por equipas de Escola nos escalões de Iniciado e de Juvenil, em ambos os generos, para o 
Corta Mato Nacional do Desporto Escolar, a realizar nos dias 6 e 7 de março, na Guarda. 
A Escola Profissional Gustave Eiffel esteve representada pelos alunos dos polos da Amadora Sede e da Amadora Centro. O aluno António Teixeira da Turma 21 VOC, do polo da Amadora Sede, 
classificou-se num honroso 9º lugar no seu escalão. As alunas Ana Tavares e Ana Sarandeses, da turma 410, do Curso Profissional de Técnico de Gestão, do polo da Amadora Centro, foram apuradas 
para o Corta-Mato regional na base aérea de Sintra. A aluna Ana Tavares venceu o corta-mato e a sua colega Ana Sarandeses ficou em 3º lugar no escalão de Juniores Femininos. A todos, parabéns!

LISBON STORY CENTRE

No passado dia 20 de Fevereiro, a turma do 1º ano do Curso Profissional de Técnico de Turismo, do polo de Queluz, visitou um dos locais mais emblemáticos da cidade de Lisboa – A Baixa Pombalina. 
Do itinerário da visita fez parte a visita à estação do Rossio e um Walking Tour até à Praça do Comércio. De seguida, visitaram o Lisbon Story Centre, equipamento cujo objetivo é dar a conhecer, de 
uma forma interativa e ao ritmo de cada visitante, a fantástica história de Lisboa desde as suas origens até à atualidade.

SUPERTMATIK – CURSO VOCACIONAL BÁSICO

Na primeira fase do concurso SuperTmatik, no polo da Amadora Centro, foram realizadas as eliminatórias disputadas entre alunos da mesma turma, para apuramento do campeão e vice-campeão de 
cada grupo. As duas turmas envolvidas pertencem ao Curso Vocacional Básico e os alunos apurados foram Bernardo Correia e Ricardo Pacheco.
No próximo mês de março, realizar-se-á o campeonato inter-turmas. Estas eliminatórias serão disputadas pelos campeões e vice-campeões de cada uma das turmas para apuramento do campeão e 
vice-campeão que representarão a Escola na Grande Final Online.

DIA DO CREPE

Em França, quarenta dias após o Natal, no dia 2 de fevereiro, comemora-se La Chandeleur ou La Fête dês Chandelles, ou seja, o DIA DO CREPE! O nome “La Chandeleur” é derivado do latim (candelaria 
– candeia) e a sua origem remonta à Antiguidade Romana em que se fazia uma festa em honra do deus Pan, deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e dos pastores. Durante essa festa, à noite, 
os fiéis andavam nas ruas com tochas. A partir do século XIV, esta festa passa a ser associada a Nossa Senhora das Candeias. Hoje em dia a tradição é fazerem-se crepes que, pela sua forma redonda 
e pela sua cor dourada, fazem lembrar o sol e são como que um apelo ao regresso da Primavera, após Inverno. Assim e para celebrar La Chandeleur, os alunos de francês, dos polos do Entroncamento 
e de Queluz, puseram “as mãos na massa” e confecionaram deliciosos crepes, que ofereceram a alunos, funcionários e professores da escola, cumprindo a tradição francesa!

CONCURSO “ É PRECISO TER LATA!”

Durante o mês de fevereiro e até 15 de março decorre na nossa escola, uma campanha de recolha de latas de comida, para o concurso nacional: “É Preciso Ter Lata!”, projeto da turma 455, do Curso 
Profissional de Técnico de Mecatrónica Automóvel. As latas servirão de matéria-prima à construção de uma obra de arte que, após a exposição, será desfeita para se distribuir em ajuda alimentar 
por instituições de solidariedade.

EMPREENDEDORISMO NA ESCOLA

Durante o mês de fevereiro, os alunos e professores envolvidos nos projetos de Empreendedorismo Empre Teen (promovido pelo Tagusvalley) e EmpreEscola (promovido pela NERSANT) participaram 
em diversas reuniões de trabalho entre as mini-empresas e os responsáveis dinamizadores dos programas.
Nestas reuniões, os alunos tiveram oportunidade de proceder a briefings sobre os trabalhos em decurso.

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO – PREVENÇÃO DE TOXICODEPENDÊNCIA (ESCOLA SEGURA)

Realizaram-se, durante o mês de fevereiro, no polo da Amadora Centro, várias ações de sensibilização subordinadas ao tema “Prevenção da Toxicodependência”, destinadas a todos os alunos do 1º 
ano dos Cursos Profissionais e ainda do Curso Vocacional Básico. 
O objetivo essencial foi o de promover a consciencialização dos jovens sobre os malefícios decorrentes da toxicodependência no sentido de prevenir consumos.

VISITA DE ESTUDO AO MUSEU DA PRESIDÊNCIA

No dia 20 de fevereiro, as turmas de 2º ano do Curso Profissional de Técnico de Restauração realizaram uma visita de estudo ao Museu da Presidência, no âmbito da disciplina de Economia. O 
objetivo desta atividade consistiu na promoção da relação entre os conteúdos lecionados e as políticas económicas do Estado. Através desta visita guiada ao palácio, jardins e ao museu, os alunos 
puderam apreciar património arquitetónico português.

MYO_R2O

Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e Comando, fizeram uma apresentação no Colégio de Santa Maria, no âmbito do projeto “My Observatory from Rivers to 
Oceans” que está inserido no protocolo de cooperação celebrado entre a Aspea - Associação Portuguesa de Educação Ambiental e a Escola Profissional Gustave Eiffel – Amadora Sede.

VISITA DE ESTUDO ÀS INSTALAÇÕES DA OGMA

No âmbito dos conteúdos das disciplinas do Curso Profissional de Técnico de Eletrónica e 
Telecomunicações, no polo da Amadora Sede, foi realizada uma visita de Estudo às Instalações 
da OGMA – Industria Aeronáutica de Portugal, S.A., no Parque Aeronáutico de Alverca, com o 
objetivo de conhecer as Instalações e Laboratórios da OGMA e os trabalhos desenvolvidos na 
Manutenção, Reparação Instalação e Calibração de equipamentos Eletrónicos e de Telecomunicações. 

PRIMEIRO POLO COM PROGRAMA DE DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA (DAE)

O polo da Arruda dos Vinhos tem o Programa de Desfibrilhação Automática Externa (DAE), 
tornando-se no primeiro polo Gustave Eiffel com este sistema de emergência médica. 
Para que este equipamento fosse instalado no nosso polo foi necessário dar formação interna.
A formação foi dirigida pelo enfermeiro Mário Santos, formador de suporte básico de vida no  
polo. 
O DAE só poderá ser utilizado por um dos seis elementos que tiveram a formação, tendo sido 
concebido para atuar em casos de paragem cardiorrespiratória, de forma a garantir uma intervenção 
precoce que tenta que o coração retome o seu ciclo cardíaco normal.
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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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