
Eptoentrevistas

Ex-Alunos falam da Eptoliva

Eptoalunos

Alunos de Turismo
em Madrid

Eptoescola

Belmiro de Azevedo
na Eptoliva

Anual | Directora Cláudia Marcão | 11.Novembro.2009

página 6

página 4

28E
d

iç
ã
o

 

Eptoactividades

Semana 
Cultural 2009 página 12

página 3



2

Editorial
Cláudia Marcão | Directora

EpTOliva
Eptojornal N.º 28  - 11 de Novembro.2009

A nossa escola comemora o seu
18º aniversário no dia 11 de Novem-
bro de 2009. É por isso que a
direcção do Eptojornal começa,
desde já, por lhe dar os mais since-
ros Parabéns! 

Talvez por se tratar de uma data
tão especial, é com grande agrado
que nesta 28º edição apresentamos
uma colectânea tão rica e tão diver-
sificada de artigos que dão a conhe-

cer todo o trabalho desenvolvido
pela escola durante o ano lectivo de
2008/2009. 

Foi, de facto, surpreendente,
constatar que relativamente à edição
anterior esta exigiu da sua direcção
uma preparação muito mais criterio-
sa e selectiva dos artigos a apresen-
tar, devido ao grande número de arti-
gos à nossa disposição que, publica-
dos na sua totalidade, nos levou a

exceder o número de páginas pre-
vistas.

Desta forma, julgamos ser perti-
nente considerar que indubitavel-
mente a Eptoliva atinge nesta data a
sua maioridade. A escola foi cons-
truindo ao longo de todos estes anos
uma maturidade que lhe permitiu
desenvolver um trabalho sério, ali-
cerçado na procura frequente da
qualidade do ensino ministrado.

A nossa escola cresceu e os seus
olhos têm procurado novos desafios
atravessando, para isso, fronteiras
que permitam dar aos alunos a for-
mação adequada à realidade do
mercado de trabalho além Portugal. 

E é com base nessa procura de
um ensino adequado às exigências
do mercado que a Eptoliva tem
apostado na importância salutar de
se estabelecer um contacto regular
com o tecido empresarial de forma a
adquirir as competências necessá-
rias para continuar a desenvolver
um trabalho criterioso, que vá ao

encontro das reais necessidades
das empresas.

Cientes da importância cada vez
maior não só da formação profissio-
nal dos nossos alunos, mas também
da sua formação pessoal, a escola
tem vindo a desenvolver diversas
acções de sensibilização, permitindo
aos alunos um contacto directo com
a realidade que os rodeia, e promo-
vendo, desta forma, a construção de
um conceito de cidadania responsá-
vel e activo.

Os artigos que aqui apresenta-
mos, mais não são, por isso, do que
o reflexo de todas as apostas que a
Eptoliva tem vindo a fazer. Desta
forma, a direcção do Eptojornal
espera que a leitura dos artigos aqui
apresentados proporcionem aos
nossos leitores o mesmo prazer e
orgulho que o sentido durante a pre-
paração desta 28º edição.

Boa Leitura

No dia 11 de Novembro de 2009
comemora-se o 18º aniversário da
Eptoliva. Desde o seu inicio e até
aos dias de hoje, já foram ministra-
dos na Eptoliva 74 cursos profissio-
nais, o correspondente a 941 alu-
nos. Este projecto, iniciado em 11 de
Novembro de 1991, já assistiu a três
mudanças de símbolo, a várias
direcções técnico-pedagógicas, a
alterações no pessoal docente e não
docente, no entanto, nenhuma des-
sas naturais mudanças colocou em
causa o verdadeiro objectivo da sua
criação, ou seja, o de formar pesso-

al e profissionalmente jovens.
O atingir da maioridade da nossa

escola é confirmada pela moderni-
zação que as suas instalações têm
sido alvo e ainda pelo grande inves-
timento que tem sido feito, ao nível
dos equipamentos essenciais ao
funcionamento dos diversos cursos
profissionais.

A abertura de cursos nas áreas
profissionais adequadas ao mercado
de trabalho, tendo por base um estu-
do exaustivo da realidade empresa-
rial da região, tem sido apanágio da
Eptoliva, o que se configura como

um sinal claro da sua maturidade. 
A formação cívica e pessoal dos

nossos alunos é para a direcção da
escola uma prioridade, nesse senti-
do são realizadas anualmente diver-
sas actividades de sensibilização e
informação sobre os mais variados
temas, das quais se destaca a
Semana Cultural, as visitas de estu-
do e o desenvolvimento de diversas
palestras. 

O caminho da qualidade assume-
se como um vector determinante
para o progresso e para o desenvol-
vimento da escola, sendo um dos

desígnios da direcção da escola a
uniformização de procedimentos
com vista à implementação e desen-
volvimento do Sistema de Gestão da
Qualidade que tem como objectivo
principal a Certificação dos serviços
da Eptoliva.

O lançamento de mais uma
edição do Eptojornal surge-nos
como um importante sinal de vitali-
dade da Eptoliva, que se pode cons-
tatar nos diversos artigos que dela
fazem parte e que são o resultado
da intensa actividade que percorre
os corredores da escola. 

Direcção Técnico - Pedagógica 
da EPTOLIVA

Ricardo Cruz | Director Pedagógico

Nuno Abreu |  Adjunto da Direcção / Coordenador do Pólo de Tábua 

A Escola Profissional de Oliveira
do Hospital, Tábua e Arganil, no
âmbito do Programa “Novas Oportu-
nidades”, continua a apostar nos
Cursos EFA – Educação e For-
mação de Adultos, visando dotar os
respectivos formandos de habili-
tações escolares e competências
profissionais que lhes permitam
corresponder à diversidade dos sis-
temas de trabalho, à pluralidade dos

equipamentos e à mobilidade nos
ambientes de trabalho. 

Assim sendo, no presente ano
lectivo 2009/20010, a escola inclui
cursos de oferta formativa diferen-
ciada, a saber: de qualificação de
nível 3 e habilitação com equivalên-
cia ao 12º ano de escolaridade, os
cursos de Técnico de Gás e Técnico
de Maquinação e Programação; de
qualificação de nível 2 e habilitação

com equivalência ao 9º ano de esco-
laridade, os cursos de Pintor de Veí-
culos e Electromecânico/a de Manu-
tenção Industrial, bem como os cur-
sos de Operador/a de Manutenção
Hoteleira, Empregado/a de Mesa e
Pasteleiro/a – Padeiro/a, promovi-
dos pela EFTA – Escola de For-
mação Profissional em Turismo de
Aveiro, em colaboração com a
EPTOLIVA.

A EPTOLIVA pretende constituir-
se, cada vez mais, como um referen-
cial de actuação, melhorando a ofer-
ta de formação e educação de adul-
tos a fim de contribuir para desenvol-
ver e consolidar competências pes-
soais e profissionais de cidadãos,
muitas vezes, desfavorecidos no
mercado do trabalho.

EPTOLIVA mantém a aposta na
Educação e Formação de Adultos
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O percurso da EPTOLIVA, inicia-
do há 18 anos, deseja-se que conti-
nue a ser pautado pela conciliação
entre os saberes teóricos e práticos,
sustentado num conjunto diversifica-
do de actividades que procuram ter
sempre presente o futuro dos alunos
e a qualidade que, cada vez mais,
lhes será exigida. São eles o teste-
munho mais válido do trabalho
desenvolvido e são eles que contri-
buem para que a nossa Escola se
constitua, cada vez mais, num esta-
belecimento de ensino de referên-
cia. Com o objectivo de dar a conhe-
cer e enaltecer o progresso feito por
aqueles que a integraram, entrevis-
támos os ex-alunos: Ana Rita Fer-
nandes Dias (triénio 2006-2009), do
Curso Profissional de Animador
Sociocultural, actualmente a realizar
um estágio profissional na Cre-
che/Jardim-de-Infância da Santa
Casa da Misericórdia de Tábua,
desenvolvendo trabalhos com as
crianças no prolongamento de horá-
rio; e Marco Marques (triénio 2004-
2007), do curso Profissional de Téc-
nico de Gestão (Recursos Huma-
nos), actualmente a frequentar o 3º
ano do curso de Contabilidade e
Auditoria (Ramo Auditoria de
Gestão) no Instituto Superior de
Contabilidade e Administração de
Coimbra, e a exercer, paralelamente
ao curso, a função de Mediador de
Seguros, em regime de part-time,
desde Setembro de 2008.

Após a conclusão do 9º ano de
escolaridade, porque é que deci-
diste enveredar pelo ensino pro-
fissional?

Ana Dias - O primeiro factor
prendeu-se com o facto de não estar
satisfeita com o ambiente vivido  na
Escola Secundária. Seguidamente,
saber que estaria para abrir um
curso de Animador Sociocultural na
Eptoliva despertou a minha atenção
por se tratar de uma área do meu
interesse, que me possibilitava tra-
balhar com crianças.

Também o facto de saber que
teria a possibilidade de ingressar no
mundo do trabalho após o fim do
curso foi factor decisivo.

Marco Marques – Foi um acaso.
Após a conclusão do 9º ano tinha
várias hipóteses, e uma delas era
continuar na escola secundária. O
que eu queria mesmo era começar a
trabalhar logo após a conclusão do
9º ano, mas os meus pais queriam
que eu continuasse a estudar. A
decisão de ir para a Eptoliva passou
pela oportunidade que teria de
começar a trabalhar mais cedo, de
ingressar no mundo do trabalho logo
após a conclusão do curso. Logo
que comecei o curso, e devido ao
sistema de funcionamento do ensino
profissional, apercebi-me de que
tinha sido a opção correcta.

Ao longo da tua formação na
EPTOLIVA quais consideras terem
sido os aspectos essenciais para
a tua formação pessoal e profis-
sional?

Ana Dias - Relativamente à
minha formação pessoal considero

ter sido muito importante a grande
proximidade entre professores e alu-
nos, já que permitia um acompanha-
mento individual das minhas poten-
cialidades e necessidades. Relativa-
mente à minha formação profissio-
nal, foram determinantes as diver-
sas acções na área da animação
realizadas ao longo do três anos de
formação, tanto aquelas realizadas
no âmbito das actividades de com-
plemento curricular como as realiza-
das fora da escola, nomeadamente
as animações efectuadas em esco-
las primárias e outras instituições do
concelho, e ainda algumas realiza-
das no âmbito de comemorações
específicas e que surgiram através
de convites realizados à Eptoliva.

Determinante foi ainda a reali-
zação de estágio ao longo dos três
anos, que me permitiu trabalhar com
três faixas etárias diferentes –
crianças, jovens e idosos. Essas
experiências levaram-me a alargar
os meus conhecimentos na área da
animação, fazendo com que me se
sentisse mais preparada para
ingressar no mundo do trabalho.
Essa possibilidade de contactar
directamente com o mundo do tra-
balho permitiu-me adquirir hábitos
de trabalho muito importantes, já
que era incutida grande responsabi-
lidade aos alunos. Esse trabalho
com faixas etárias tão diversas foi
muito importante também para a
minha formação pessoal, pelo con-
tacto directo com realidades muito
específicas.

Marco Marques – Relativamente
à minha formação pessoal, foi muito
importante o envolvimento existente
entre alunos, professores e até
mesmo funcionários. O facto de o
pólo de Arganil ser um espaço
pequeno contribuiu ainda mais para
esse ambiente familiar. Igualmente
importante foram as diversas activi-
dades propostas pela escola que
envolvia muito os alunos em aspec-
tos relacionados com as relações
humanas. Recordo-me, por exem-
plo, de uma actividade levada a
cabo no Natal em que a minha turma
recolheu roupas e alimentos para
oferecer a pessoas carenciadas.

No que diz respeito à minha for-
mação profissional, considero haver

uma grande diferença entre o ensino
profissional, o politécnico e as esco-
las secundárias, estando o profissio-
nal mais direccionado para a for-
mação da componente prática. Nas
escolas secundárias o que encontra-
mos são professores que são exclu-
sivamente professores, já no ensino
profissional os professores, para
além de professores, são, muitas
vezes, técnicos que exercem a sua
actividade profissional paralelamen-
te ao ensino, estando por isso, na
minha opinião, mais habilitados a
preparar os alunos para a realidade
do mundo do trabalho.

Importante ainda para a formação
profissional foi a realização de está-
gio ao longo dos três anos de for-
mação, embora considere muito
curto o tempo destinado a esta for-
mação em contexto de trabalho.

No decorrer do curso que tipo
de expectativas face ao futuro
foram surgindo?

Ana Dias - Quando iniciei o curso
o meu primeiro objectivo era conse-
guir um estágio profissional, o que
acabou por se realizar, e posterior-
mente ingressar no mundo do trabal-
ho. No entanto, pensava que se tal
não fosse possível tentaria começar
a trabalhar logo que o curso termi-
nasse, na área da animação ou não.

Marco Marques – Tal como disse
anteriormente, a minha ideia era
começar a trabalhar o mais cedo
possível, embora já o fizesse parale-
lamente ao curso que estava a tirar,
tanto nos meus tempos livres como
aos fins-de-semana.

Depois fui-me sentindo cada vez
mais cativado pela área em que
estava e querendo aprender mais
comecei a pensar no ensino supe-
rior, nomeadamente a partir do 2º
ano. O contacto com a disciplina de
contabilidade levou-me a perceber a
área exacta que queria seguir.

O curso correspondeu às tuas
expectativas?

Ana Dias - Para mim superou as
expectativas. Quando vim para a
Eptlovia contava apenas com muitas
aulas teóricas, no entanto o que de
facto encontrei foram diversas possi-
bilidades de aprendizagem prática,
não só aquelas que aqui já mencio-
nei mas também as diversas acções

de formação levadas a cabo ao
longo do curso. Menciono aqui, a
título de exemplo, a formação dada
na área das Artes Circenses, que em
muito contribuiu para a nossa for-
mação prática.

Marco Marques – Sim, corres-
pondeu, embora tenha iniciado o
curso sem grandes expectativas,
pois tal como disse só depois de
começar o curso é que soube exac-
tamente o que queria fazer. Julgo
que o curso funcionou bem. Vivi
algumas mudanças na escola que
considero terem sido positivas,
nomeadamente a alteração do regi-
me de assiduidade e o fim dos inter-
valos a cada cinquenta minutos de
aula. Esta alteração dos intervalos
contribui muito para que não se que-
brasse o ritmo das aulas. 

Consideras que a formação na
EPTOLIVA te proporcionou uma
preparação profissional adequada
para o mundo do trabalho?

Ana Dias - Sim. E foi exactamen-
te toda a aprendizagem na compo-
nente prática que me permitiu sentir-
me preparada para ter um bom
desempenho profissional.

Marco Marques – Por compa-
ração às alternativas, sem dúvida
que sim. Agora que estou no 3º ano
da Licenciatura é óbvio que o pata-
mar a atingir é outro, mas, de um
modo geral, considero que a for-
mação foi adequada.

Como classificas o grau de
exigência das escolas profissio-
nais?

Ana Dias - Considero que o grau
de exigência é adequado aos futuros
desafios profissionais. Há ainda
quem pense que nas escolas profis-
sionais tudo se faz com relativa faci-
lidade, no entanto é necessário
muito estudo e empenho para con-
cluir o curso com sucesso. Posso
citar aqui a realização da Prova de
Aptidão Profissional, que para mim
foi sem dúvida o momento mais difí-
cil ao longo da minha formação, mas
que realizei com sucesso devido ao
meu empenho.

Marco Marques – A verdade é
que em termos do tempo que temos
para concluir o 12º ano, equivalência
que é dada no final do curso, tudo se
torna mais fácil nas escolas profis-
sionais devido ao modelo específico
de ensino. Refiro, por exemplo, a
possibilidade de repetir módulos,
caso não haja sucesso numa primei-
ra tentativa. Neste ponto os alunos
das escolas profissionais são benefi-
ciados. 

No meu caso, e pelo facto de ter
imposto a mim próprio um grau de
exigência que sempre me levou a
concluir os módulos logo nas primei-
ras tentativas, considero que o grau
de exigência é muito similar ao das
escolas secundárias.

Na minha opinião, o grande desa-
fio é a realização da Prova de
Aptidão Profissional, que exige
muito dos alunos já que estes
devem aplicar no projecto os conhe-
cimentos adquiridos ao longo dos
três anos de formação.

Da formação à construção de uma
identidade profissional

Ana Dias

Marco Marques



A EPTOLIVA marcou presença na
FACIT – Feira Agrícola, Comercial e
Industrial de Tábua, que decorreu
entre os dias 16 e 21 de Junho de
2009, no Pavilhão Multiusos. Este
evento visou estimular e potenciar o
que melhor se produz e comercializa
em Tábua e, ao mesmo tempo, atrair
novos visitantes e investidores que
possam originar novos contactos e
oportunidades de negócio, quer
entre os expositores e participantes
nela, como em todo o Concelho de
Tábua.

A nossa escola, com o seu expo-
sitor, teve ocasião de implementar
uma cultura de divulgação das ofer-
tas educativas, favorecendo o escla-
recimento de oportunidades a fim de
dar uma melhor resposta pedagógi-
ca aos estudantes.

Visando constituir-se como factor
promotor de qualidade, motivação e
envolvimento dos alunos, foram

dinamizadas inúmeras actividades,
envolvendo alguns dos cursos
ministrados nos concelhos de Olivei-

ra do Hospital, Tábua e Arganil, a
saber: o Curso EFA – Educação e
Formação de Adultos – CAD/CAM

(Reciclar em 3D), o Curso Profissio-
nal de Técnico de Turismo (Works-
hop - “Gestão Hoteleira através do
Software NewHotel”), Curso Profis-
sional de Técnico de Design Gráfico
(Workshop - “Criar logos e carta-
zes”), o Curso Profissional de Técni-
co de Animador Sociocultural (Ani-
mação de rua e artes circenses), o
Curso Profissional de Técnico de
Contabilidade (Workshop - “ERP Pri-
mavera - Software de contabilidade”)
e o Curso Profissional de Técnico de
Electrónica Automação e Comando
(Mostra de Trabalhos). De salientar
que o expositor da EPTOLIVA con-
tou com o apoio e dinamização do
respectivo Gabinete de Orientação
Escolar e Profissional (Dr.ª Miriam
Cores e Dr.ª Filipa Godinho).

Esta iniciativa concorreu, espe-
cialmente, para propiciar momentos
de reflexão aos agentes de edu-
cação.
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O presidente da SONAE, enge-
nheiro Belmiro de Azevedo, foi o
convidado de honra e principal ora-
dor da palestra subordinada ao tema
“Nov’ olhar… a empresa e a for-
mação profissional”, organizada pela
nossa escola. Esta iniciativa, englo-
bada na Semana Cultural 2009 da
EPTOLIVA, contou também com as
intervenções do Presidente da
ADEPTOLIVA, Paulo Rocha, do
representante dos docentes, profes-
sor Nuno Nunes, do Vice-presidente
da ACIC – Associação Comercial e
Industrial de Coimbra, Belarmino
Azevedo, do presidente do conselho
da administração do grupo GPS, Dr.
António Calvete, salientando-se
ainda a participação dos presidentes
de câmara dos municípios de Olivei-
ra do Hospital, Tábua e Arganil. 

Ao longo da sessão, o engenhei-
ro Belmiro de Azevedo foi deixando
alguns conselhos, particularmente,
para aqueles que se preparam para
ingressar no mundo de trabalho,
destacando a capacidade de discipli-
na, iniciativa, disponibilidade, mobili-
dade e adaptação do profissional às
novas necessidades e dinâmica do
mercado de trabalho, como factores

essenciais de empregabilidade. 
Dessa forma, sublinhou que a

velha ideia de poder existir um único
emprego ou profissão para toda a
vida, ou seja, o sentido de carreira
linear e progressiva, já não faz mais
sentido nos tempos que correm,
apontando a situação da Quimonda
e dos seus trabalhadores que fica-
ram desempregados. Tendo em
conta o contexto social e o aumento
exponencial do desemprego verifica-
do actualmente no nosso país,
salientou a importância de investir

na formação dos jovens, para que
estes consigam lidar com este pano-
rama e enfrentem os desafios que
os esperam no mundo do trabalho.
Por conseguinte, frisou a necessida-
de de alargar o leque de competên-
cias pessoais, sociais e profissio-
nais, uma vez que em termos glo-
bais, a maioria das empresas valori-
za um conjunto de competências
que vai para além das competências
técnicas. 

Portanto, há que evoluir também
ao nível pessoal, valorizando a poli-

valência dos trabalhadores e a
necessária humildade na aprendiza-
gem de novas competências, dando
como exemplo, a capacidade de
liderar pessoas, o desenvolvimento
da autonomia, a facilidade relacional
e comunicativa e a idoneidade,
como garantia de credibilidade. 

Terminando a sua intervenção, o
Engenheiro Belmiro de Azevedo fez
referência à formação ministrada na
EPTOLIVA, ressaltando a importân-
cia que os cursos profissionais de
informática, electrónica, electricida-
de e mecânica têm no mercado de
trabalho, reportando-se a bons
exemplos de trabalhadores que inte-
gram uma das fábricas mais antigas
do grupo, na Catraia de São Paio,
Oliveira do Hospital e deixando claro
que as empresas devem apostar na
qualidade e na inovação. 

No auditório da casa da cultura
“César Oliveira”, marcaram pre-
sença alunos, professores e alguns
dos maiores empresários dos três
concelhos abrangidos pela Escola
Profissional, os quais tiveram tam-
bém oportunidade de colocar
questões aos oradores sobre os
assuntos abordados. 

Belmiro de Azevedo na EPTOLIVA 

No dia do seu 17º Aniversário a
Direcção da EPTOLIVA anunciou
que pretende ver os seus alunos a
realizarem a Formação em Contex-
to de Trabalho no estrangeiro, ele-
vando desta forma o nível de for-
mação. Durante as comemorações
foram apresentadas várias novida-
des, das quais se destacam a aqui-
sição de uma viatura de 9 lugares,
com o objectivo de possibilitar à
comunidade escolar da EPTOLIVA
uma maior mobilidade para a partici-
pação em diversas actividades e a

nova edição do EPTOJORNAL,
apresentada pelas docentes Cláu-
dia Marcão e Carla Leandro, que
está disponível em suporte de papel
e digital, na página de internet da
escola. 

A visita às novas instalações,
onde decorrem 2 cursos de Edu-
cação e Formação de Adultos, foi
outro dos pontos altos desta iniciati-
va, que culminou com a realização
de um magusto convívio, no qual
participaram os elementos da comu-
nidade escolar.

Eptoliva pretende FCT internacional 

EPTOLIVA presente na FACIT 

António Calvete, Belmiro de Azevedo e Paulo Rocha
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No dia 12 de Fevereiro de 2009,
decorreu no Instituto Português da
Juventude de Coimbra, a eleição dos
distritos de Coimbra e Leiria, no âmbi-
to do programa sub18.gov – Governo
Fórum. A Eptoliva foi representada
nessa iniciativa por um governo cons-
tituído por cinco alunos do 1º ano do
Curso Profissional de Técnico de
Contabilidade, nomeadamente: Carla
da Glória (Ministra das Finanças),
Luís da Costa (Ministro da Juventu-
de), Paulo Brandão (Primeiro-Minis-
tro), Solange Afonso (Ministra do
Ambiente) e Tatiana Dias (Ministra da
Educação). 

Após todas as listas dos Distritos

de Coimbra e Leiria terem apresenta-
do os respectivos programas de
Governo, procedeu-se a uma fase de
interpelações, em que cada lista teve
a possibilidade de questionar as
medidas propostas pelas restantes
listas. 

O processo eleitoral culminou com
a votação, tendo os alunos da Eptoli-
va conquistado o 3º lugar. A partici-
pação dos alunos nesta iniciativa tra-
duziu-se numa experiência de apren-
dizagem profícua, tendo sido fulcral
para fomentar o interesse dos alunos
pela participação cívica e política, pro-
mover o desenvolvimento de com-

petências comunicacionais (saber
ouvir, argumentar, persuadir) e rela-

cionais (ser assertivo) e o espírito de
equipa. 

EPTOLIVA no programa sub18.gov 

A EPTOLIVA ao adquirir o Softwa-
re NewHotel aposta numa formação
de qualidade para o Curso Profissio-
nal de Turismo, nomeadamente para
a disciplina de Operações Técnicas
em Empresas Turísticas, aproximan-
do a formação ministrada à realida-
de. 

NewHotel Front Office é o soft-
ware de gestão hoteleira mais sofis-
ticado e completo no mercado Inter-
nacional. Completa Integração do
Hotel com os módulos de SPA,
Convenções e Eventos, CRM, Golf,
Internet, Pontos de Venda para
Restaurante, Bar, Hotéis e negócios

complementares. 
Newhotel Front-Office é mais do

que um software de gestão hotelei-
ra: oferece um vasto número de
características únicas e funções
avançadas, sendo a escolha reco-
mendada para os hoteleiros e ges-
tores que sabem do seu negócio. 

Ao mesmo tempo, a sua facilida-
de de uso torna-o igualmente eficaz
para hotéis de cidade, boutique
hotels e grandes resorts multi-hotel
com milhares de camas. Utilizar o
software Newhotel Front-Office é
muito simples e intuitivo para todas
as actividades habituais da

recepção, designadamente reser-
vas, check-in, check-out e factu-
ração. O plano de ocupação de
quartos (room rack) oferece a todo
o momento no monitor uma visão
gráfica da situação do hotel para
períodos desde um dia até vários
meses. Todas as operações bási-
cas da recepção (front-office)
podem ser realizadas directamente
no ecrã do próprio room rack. Com
um monitor touch screen, alterar
uma reserva ou mover um hóspede
de um quarto para o outro é tão
simples como arrastar o dedo pelo
ecrã.

Software Newhotel para o curso 
profissional de Turismo  

Decorreu de forma descontraída
e animada, no dia 22 de Dezembro
de 2008, o jantar de Natal que reuniu
a direcção, os promotores, os pro-
fessores e os funcionários da nossa
escola. Este convívio realizou-se no
Restaurante "O Túnel", em Oliveira
do Hospital, e serviu sobretudo para

reforçar os laços deste grupo de tra-
balho, o que resultou em pleno. O
menu foi constituído por aperitivos,
bacalhau, bebidas diversas, sobre-
mesa e café. 

Viveram-se momentos de confra-
ternização, alegria e boa disposição
entre todos os presentes.

Jantar de Natal 2008   

A EPTOLIVA comemorou a che-
gada do Natal, realizando a habitual
festa alusiva a esta quadra, no dia
19 de Dezembro de 2008. Visando
criar um verdadeiro espírito natalí-
cio, a comunidade escolar organi-
zou e dinamizou diversas activida-
des desportivas e culturais. No perí-
odo da manhã decorreu, no
Pavilhão Gimnodesportivo Munici-
pal, um Torneio de Giravolei, um de
Pro Evolution Soccer e um de
Matraquilhos, bem como um torneio
de Street Basket, realizado no Par-
que do Mandanelho. 

Neste local, os alunos puderam

participar também na primeira
Demonstração de Freeride e no
Workshop: “Artes Circenses”. O
período da tarde foi animado por
um conjunto de actividades, deco-
rridas na Casa da Cultura “César
Oliveira”, entre as quais, o Teatro
de Marionetas, o Festival de Talen-
tos e a entoação de Músicas de
Natal. Com a magia de um simples
gesto, os alunos enfeitiçaram a
festa da nossa escola, oferecendo
um Cabaz de Natal a instituições de
solidariedade social dos concelhos
de Oliveira do Hospital, Tábua e
Arganil. 

O momento que deu por termina-
da a festa foi aquando da entrega
dos prémios referentes aos torneios
desportivos e ao Festival de Talen-
tos Mais do que valorizar a tradição,
celebrar o Natal é poder criar víncu-
los quando partilhamos, encantar
com um simples sorriso, incutir nos
outros amizade, comprometermo-
nos com as nossas ideias, com o
nosso fazer e pronunciar palavras
como paz, amor e solidariedade.
Este convívio contribuiu, certamen-
te, para garantir esses valores e
proporcionou momentos de verda-
deira alegria e boa disposição. 

Natal na EPTOLIVA    



No âmbito da disciplina de Portu-
guês, realizou-se uma visita de estu-
do a Lisboa e a Sintra, nos dias 22 e
23 de Abril de 2009, envolvendo acti-
vamente os alunos do 2º ano dos
Cursos Profissionais de Técnico de
Turismo, Técnico de Gestão de
Equipamentos Informáticos, Técnico
de Manutenção Industrial Variante
Electromecânica e Técnico de
Design Gráfico.

Do programa da referida discipli-
na faz parte a leitura de uma das
mais prestigiadas obras de Eça de
Queirós: Os Maias. Dessa Forma,
os alunos tiveram oportunidade de
realizar o Roteiro Queirosiano em

Lisboa e em Sintra, percorrendo os
lugares que o autor escolheu para
contar as suas histórias. No primei-
ro dia, em Lisboa, foi extraordinaria-
mente gratificante (re) encontrar a
estátua de Eça de Queirós na rua
do Alecrim, o Chiado, a Avenida da
Liberdade, por onde deambularam
as personagens da obra, o Teatro
da Trindade e a memória do sarau
literário, entre outros espaços onde
Eça de Queirós centrou a sua acé-
rrima crítica aos costumes da socie-
dade lisboeta da segunda metade
do séc. XIX. Incluído também na
visita, os alunos assistiram ao
espectáculo teatral "Os Maias no

Trindade", um óptimo pretexto para
celebrar um dos maiores escritores
portugueses. No segundo dia, a visi-
ta continuou em Sintra, com um per-
curso pedestre desde o centro histó-
rico até ao Palácio da Pena, duran-
te o qual puderam apreciar as quin-
tas e matas circundantes com as
mais variadas, exóticas e ricas
espécies arbóreas. Chegados à
Pena, deliciaram o olhar em objec-
tos únicos e cuidadosamente pre-
servados como toda a sua orna-
mentação e estilo romântico, desta-
cando-se também a esplêndida pai-
sagem que se pôde usufruir a partir
do palácio. Antes do regresso, uma

ida à célebre pastelaria a “Piriquita”,
comprar as famosas queijadas de
Sintra.

Esta actividade, da responsabili-
dade da docente Carla Leandro,
contribuiu, seguramente, para apre-
ender as relações existentes entre
diferentes elementos do código cul-
tural português: literatura, arquitec-
tura e meio ambiente, propiciando o
enriquecimento intelectual, cultural,
histórico e pedagógico dos alunos.
Estes manifestaram a sua enorme
satisfação pela viagem que lhes foi
proporcionada, na qual puderam
vivenciar o valor da partilha, da ami-
zade, da alegria e da entreajuda. 
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A Escola Profissional de Oliveira
do Hospital, Tábua e Arganil pro-
porcionou aos alunos do Curso de
Técnico de Turismo uma visita de
estudo, nos dias 29 e 30 de Janei-
ro de 2009, à FITUR, uma das
maiores feiras de turismo do
mundo, em Madrid. 

No parque de exposições, os
alunos tiveram oportunidade de
conhecer a oferta de empresas
turísticas de diversos países, bem
como as respectivas relações
comerciais. 

Visando aproximar os futuros
profissionais à realidade do merca-
do, esta visita promoveu, certa-
mente, o desenvolvimento de diá-
logos enriquecedores no que con-
cerne às novas tendências do
turismo. 

Para encontrar o verdadeiro
carácter da cidade e conhecer a
sua rica textura urbana, os alunos
realizaram um imprescindível pas-
seio pela Baixa de Madrid, num
ambiente de alegria e responsabili-
dade partilhada. 

Alunos do curso de Turismo visitam 
FITUR em Madrid 

No âmbito da cooperação estabe-
lecida com o Ministério da Edu-
cação, a Associação 25 de Abril
lançou, em parceria com a Direcção
de Inovação e de Desenvolvimento
Curricular, um concurso de design
dirigido a todos os alunos do ensino
secundário, visando a criação de um
cartaz original comemorativo do 35º
aniversário do 25 de Abril de 1974. 

Desta forma, os alunos do Curso
Profissional de Técnico de Design
Gráfico, do 2º ano da EPTOLIVA,

aderiram a esta iniciativa com
empenho, quer na procura de
soluções criativas do ponto de vista
gráfico, como na preocupação quan-
to à respectiva comunicação visual. 

De entre os projectos de cartazes
seleccionados para a segunda fase
de avaliação, foi distinguido o aluno
César Gonçalves, cujo trabalho inte-
grará uma exposição que estará
patente na Associação 25 de Abril,
em Lisboa.  

O referido concurso pretendeu

assim valorizar o interesse e talento
dos jovens para as actividades artís-
ticas, nomeadamente na área das
artes visuais e, mais especificamen-
te, do design de comunicação. De
salientar que o projecto de cartaz
vencedor servirá de objecto de
comunicação e divulgação do pro-
grama das comemorações respei-
tantes ao ano 2009, ao qual foi tam-
bém atribuído um prémio no valor de
mil euros. 

Cartaz de aluno de Design integra
exposição do 25 de Abril 

Alunos realizam Roteiro Queirosiano 
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No dia 17 de Março de 2009,
realizou-se no Cineteatro da
Lousã, a sessão distrital do Parla-
mento Jovem. A nossa escola
marcou presença com os alunos
Marisa Benedito do Curso de
Organização de Eventos do 1º
ano, Paulo Brandão do Curso de
Contabilidade do 1º ano, Sofia
Antunes do Curso de Gestão de
Equipamentos Informáticos do 2º
ano e Horácio Fernandes do
Curso de Informática de Gestão
do 1º ano.

Em simultâneo decorreu o con-
curso Euro-escolas que contou
com a presença dos alunos Tiago
Lima do Curso de Turismo do 2º
ano e Fábio Branco do Curso de
Gestão e Equipamentos Informáti-
cos do 2º ano, tendo alcançado
um honroso 3º lugar. Este tipo de
actividades é de extrema
importância, uma vez que promo-
ve valores de cidadania, autono-
mia, responsabilidade, iniciativa,
espírito crítico, intrínsecos à sua
formação pessoal. 

Alunos participam no Parlamento
Jovem 

No dia 13 de Março de 2009, a
ADI (Agência de Desenvolvimento
Integrado de Tábua e Oliveira do
Hospital), em colaboração com a
ACIC (Associação Comercial e
Industrial de Coimbra), promoveu
uma sessão de esclarecimento
sobre os “Direitos do Consumidor” e
cujo orador foi o Professor Mário
Frota, Presidente da Associação
Portuguesa de Direito do Consumo. 

Esta iniciativa decorreu na Casa
da Cultura César Oliveira, em Olivei-
ra do Hospital, no período da
manhã, bem como no Salão Nobre
da Câmara Municipal de Tábua, no
período da tarde, na qual participa-
ram os alunos da EPTOLIVA dos
Cursos Profissionais de Técnico de

Turismo e Técnico de Organização
de Eventos, de Oliveira do Hospital e
Técnico de Contabilidade, de Tábua. 

Visando alertar e sensibilizar a
população em geral, e os jovens em

particular, para os direitos que o
quadro legal em vigor confere ao
consumidor, foram prestadas infor-
mações úteis no que concerne a
produtos e serviços do mercado,

diversos tipos de contrato (civis,
comerciais e públicos), critérios de
compra, prazos de garantia, entre
outros. O orador aproveitou também
para deixar alguns conselhos de
como deve ser feita uma recla-
mação, para aqueles que se consi-
derem lesados nos seus interesses,
tendo sido apresentados, para o
efeito, casos práticos e respectiva
resolução. 

Nesta sessão, os participantes
tiveram oportunidade de colocar
dúvidas e questões sobre o tema em
discussão, tendo contribuído, certa-
mente, para esclarecer e apoiar os
consumidores na decisão de escol-
has e prevenir eventuais conflitos de
consumo.

Alunos participam em sessão sobre
“Direitos do Consumidor” 

Decorreu no dia 05 de Feverei-
ro de 2009 a 1ª fase dos XI
JOGOS DA MATEMÁTICA, organi-
zados pela  Escola Profissional de
Ourém, que envolvem apenas alu-
nos de escolas profissionais e
decorreu em cada uma das esco-
las participantes. 

Para alcançar um objectivo
comum, que é a divulgação de
uma disciplina tão indesejada
pelos alunos, a Eptoliva inscre-

veu-se, contando com um total de
11 equipas, envolvendo 66 alunos,
repartidos por todos os cursos
existentes. Com a 1ª fase decorri-
da, o saldo até ao momento é
positivo, com os alunos a mostra-
rem entusiasmo e curiosidade
pelos resultados obtidos. A 2ª fase
irá decorrer no dia 10 de Março de
2009 e a Final Nacional será no
dia 27 de Abril de 2009, em
Ourém. 

Participação nos XI Jogos da
Matemática  

Os formandos do Curso EFA -
Técnico de CAD/CAM promovem
exposição/palestra intitulada
“Reciclar em 3D”, na Casa da Cul-
tura "César Oliveira", no dia 20 de
Março de 2009. Este evento resul-
ta da primeira actividade integra-
dora subordinada ao tema

Ambiente e deverá potenciar a
transferência das competências
desenvolvidas em contexto forma-
tivo para contextos sócio-profis-
sionais, articulando as aprendiza-
gens em todas as áreas de com-
petências chave e formação téc-
nológica. 

Curso de CAD/CAM promove exposição
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No âmbito da comemoração do
Dia do Curso, os alunos do curso
Profissional de Animador Sociocultu-
ral, do Pólo de Tábua da EPTOLIVA,
tiveram oportunidade de integrar a
formação com a acção, dinamizando
diversas actividades junto dos uten-
tes da Associação Social, Desporti-
va, Recreativa e Cultural de Covas. 

Esta actividade, da responsabili-
dade da docente Cláudia Marcão,

realizou-se no dia 19 de Dezembro
de 2008 e possibilitou aos discentes
estimular o seu potencial de criativi-
dade e socialização. Assim sendo,
no período da manhã, decorreram
jogos diversificados (jogos de mesa
e jogo da malha), bem como uma
actividade de expressão plástica,
que consistiu na aprendizagem da
técnica do guardanapo. 

O período da tarde foi animado

com o teatro de marionetas e com a
entoação de duas canções de Natal,
seguindo-se a realização de uma
sessão de Karaoke e a distribuição
de prendas aos utentes da insti-
tuição. A actividade finalizou com
um lanche oferecido pela instituição,
num espírito de verdadeira confra-
ternização. 

Tendo em conta que o Curso de
Animador Sociocultural pretende

formar profissionais capazes de
organizar e desenvolver actividades
de carácter educativo, social, cultu-
ral, ocupacional, lúdico e recreativo
dirigidas a indivíduos, instituições,
grupos e comunidades, esta acção
concorreu, efectivamente, para
fomentar a construção de uma iden-
tidade profissional e, ao mesmo
tempo, estruturar uma identidade
pessoal.

Animadores promovem dia do curso
em IPSS 

No âmbito da disciplina de
Automação e Comando, comemo-
rou-se o Dia do Curso de Electró-
nica, Automação e Comando, no
dia 17 de Dezembro de 2008, na
sede da Escola Profissional de
Oliveira do Hospital, Tábua e
Arganil. 

Esta actividade, da responsabi-
lidade do docente Tiago Coelho,
constou de um Workshop realiza-
do pela empresa Prosistav, com o

objectivo de apresentar, de forma
pormenorizada, as potencialida-
des de autómatos industriais e
correspondente software utilizado. 

Os alunos tiveram oportunidade
de adquirir e desenvolver conheci-
mentos inerentes a esta área do
saber, revelando-se assim uma
actividade enriquecedora em ter-
mos de formação técnica e aplica-
bilidade prática no sector indus-
trial. 

Curso de Electrónica com formação
em autómatos 

A Escola Profissional de Oliveira
do Hospital, Tábua e Arganil, assen-
te numa cultura de responsabilidade
e de cidadania activa, proporcionou
aos seus alunos a aquisição de co-
nhecimentos básicos de socorrismo.
Neste contexto, realizou-se uma
acção de formação, no quartel dos
Bombeiros Voluntários de Oliveira
do Hospital, nos dias 26 de Novem-
bro e 3 de Dezembro de 2008,
subordinada ao tema “Primeiros
Socorros e Suporte Básico de Vida”
e assegurada pelos formadores
Pedro Garcia e Marco Brito. 

Esta iniciativa, da responsabilida-
de da docente Gina Sousa, contou
com a participação dos alunos dos

cursos de Técnico de Turismo e de
Técnico de Organização de Eventos
e teve como principal objectivo dotar
os formandos de competências teó-
rico-práticas na área do socorrismo
imediato, num ambiente de for-
mação, por agentes certificados e
num espaço adequado à actividade
prática, para que os mesmos com-
preendam a dimensão da sua
acção. 

Ao longo da formação, foram
abordados temas no âmbito da pre-
venção, da protecção e da acção em
situações de emergência, a saber:
noções básicas de primeiros soco-
rros, classificação das hemorragias
e respectivo método de controlo,

lesões articulares e ósseas, imobili-
zação da clavícula e extremidades,
obstrução da via aérea, hiperglice-
mia, hipoglicemia e lipotímia. 

Esta sessão terminou com uma

visita guiada aos carros de combate
a incêndios e veículos de socorro a
vítimas, tendo sido deixada, aos alu-
nos, a seguinte mensagem: “Com
um pequeno gesto podemos salvar
uma vida”. É importante passar aos
alunos as noções básicas de inter-
venção em situações de emergência
para que se possa começar a cons-
truir, no seio da nossa comunidade
educativa, uma cultura de segu-
rança num espírito de entreajuda e,
consequentemente, garantir o seu
próprio enriquecimento curricular
aquando do ingresso no mercado de
trabalho, podendo assim constituir
uma mais valia para a entidade
empregadora.

Acção de Formação “Primeiros
Socorros e Suporte Básico de Vida” 
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No dia 07 de Janeiro de 2009, na
sede da Escola Profissional de Oli-
veira do Hospital, Tábua e Arganil,
os alunos do curso Profissional de
Técnico de Design Gráfico dinami-
zaram um Workshop subordinado ao
tema “Comunicação Gráfica”.

Esta actividade, da responsabili-
dade da docente Helena Raimundo,
constou de uma demonstração de
“objectos” da área gráfica e respecti-
va análise, destinada aos alunos do
Curso Profissional de Técnico de
Organização de Eventos. 

Visando evidenciar os potenciais
e aplicações do design e sua maior
utilização, os alunos do Curso de
Técnico de Design Gráfico, através

de uma apresentação em Power-
Point, demonstraram as regras base

para a produção de cartazes e anali-
saram imagens gráficas de eventos

conhecidos. 
Seguidamente, iniciou-se um

debate a fim de proporcionar a inte-
racção de ambas as turmas. Finali-
zando a actividade, procedeu-se à
realização de um modelo de bom e
de mau cartaz, desafio lançado à
turma de Organização de Eventos,
permitindo assim colocar em prática
os conhecimentos adquiridos nessa
sessão. 

Esta acção contribuiu, decisiva-
mente, para estimular a adopção do
design como ferramenta estratégica,
apelando à capacidade de raciocínio
e criatividade dos alunos no desen-
volvimento de trabalhos gráficos de
impacto visual.

Workshop – “Comunicação Gráfica” 
na EPTOLIVA 

Decorreu, na manhã do dia 26 de
Janeiro de 2009, na sede da nossa
Escola, no âmbito do programa Par-
lamento dos Jovens, um debate polí-
tico referente ao tema “Participação
Cívica dos Jovens”. 

Este programa tem como objecti-
vos: incentivar o interesse dos
jovens pela participação cívica e
política, sublinhar a importância da
sua contribuição para a resolução de
questões que afectam o seu presen-
te e o futuro individual e colectivo,
fazendo ouvir as suas propostas
junto dos órgãos do poder político,
entre outros. O debate foi promovido
pelas docentes Miriam Cores e
Maria José Brito, contando com
cerca de 50 participantes das turmas
do 1º e 2º ano. 

A Participação Cívica dos Jovens
surge como tema seleccionado pela

Comissão Parlamentar de Educação
e Ciência para discussão na edição
deste ano do ensino secundário. A
intenção é que os jovens, com a sua

criatividade, vitalidade, inteligência e
dinamismo reflictam sobre o contri-
buto que podem dar para que o local
onde residem e o país e o Mundo em

que vivem sejam mais justos, mais
saudáveis, mais igualitários. 

Este é também um convite para
que os jovens sejam protagonistas
das transformações culturais, políti-
cas e sociais e para que se envol-
vam, intervenham e participem na
tomada de decisões e nas causas
que lhes dizem respeito. 

Para a sessão realizada na esco-
la foram escolhidos os seguintes
subtemas: voluntariado, defesa do
planeta/ambiente e intervenção polí-
tica e pública. Debatidos os temas
seleccionou-se o último para ser
defendido na sessão distrital que se
realizará entre os dias 2 e 24 de
Março com todas as escolas partici-
pantes do distrito de Coimbra e que
contará com a presença de quatro
alunos representantes da Eptoliva. 

Participação cívica em debate na
EPTOLIVA 

No âmbito da disciplina Compo-
nente Tecnológica, os alunos do
curso EFA de Técnico de CAD/CAM
tiveram oportunidade de ampliar as
suas competências profissionais,
com a realização de uma visita de
estudo ao Porto, designadamente
ao Instituto de Engenharia Mecânica
e Gestão Industrial e à empresa BA
VIDROS, no passado dia 01 de
Junho de 2009. 

Tendo em conta que as empresa
utilizam, cada vez mais, a tecnologia
como parte integrante de uma estra-
tégia competitiva, esta actividade
possibilitou não só enquadrar os for-
mandos relativamente à situação
actual do Desenho Assistido por

Computador, em termos de oferta,
equipamentos e serviços, como tam-
bém envolvê-los activamente na
procura de contactos e ideias que
possam ser úteis na organização e
realização da Actividade Integrado-
ra. 

A proximidade com a realidade da
indústria fomentou, certamente, o
desenvolvimento de diálogos enri-
quecedores no que concerne às
novas tendências na respectiva área
de formação, concorrendo especifi-
camente para a materialização de
conhecimentos adquiridos nas áreas
de Prototipagem Rápida, Fabrico
Rápido, Manutenção e Fundição.

Formandos de CAD/CAM visitam BA
Vidro, S.A. e INEGI  



Entre os dias 14 e 17 de Maio
de 2009, na Praça do Palácio da
Justiça, em Tábua, os alunos do
Curso Profissional de Animação
Sociocultural animaram a 1º Mos-
tra de Gastronomia e Artesanato
das Freguesias. 

Este evento organizado pela
Agência de Desenvolvimento
Integrado – Tábua e Oliveira do
Hospital, teve como uma das
atracções o entretenimento e

convívio dos alunos da nossa
escola, que ao longo de 4 dias
proporcionaram aos visitantes
momentos de verdadeira ani-
mação. 

Mimos, palhaços, artistas de
teatro de rua, marionetas, está-
tuas de rua e artistas de artes cir-
censes, num total de 14 alunos,
encheram de sorrisos o público
que participou sem reservas nos
espectáculos de rua. 
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No âmbito da comemoração do
Dia do Curso de Técnico de Higiene
e Segurança do Trabalho e Ambien-
te do 3º ano da EPTOLIVA, realizou-
se um simulacro de incêndio na
sede da escola, no dia 25 de Maio
de 2009. Esta iniciativa, que envol-
veu toda a comunidade escolar, em
colaboração com os Bombeiros
Voluntários de Oliveira do Hospital,
consistiu na simulação de um incên-
dio que deflagrou no arquivo morto
do 2º andar desta escola. 

Após o alarme, todos responde-
ram ao plano de evacuação, deslo-
cando-se para o exterior do edifício
escolar, em 2 minutos e 54 segun-
dos e concentrando-se nos pontos
estipulados no plano de segurança.
Este exercício tinha como objectivo
primordial o desenvolvimento de ati-
tudes correctas e competências

comportamentais face a um possível
incêndio, visando a avaliação do
Plano de Emergência da Escola e,
consequentemente, o aperfeiçoa-
mento do mesmo. 

Numa operação de busca e res-
gate de potenciais vítimas, seguida

de ataque, extinção e rescaldo do
incêndio, os bombeiros puderam,
igualmente, proceder ao reconheci-
mento das dificuldades existentes,
sobretudo ao nível das barreiras
arquitectónicas. Após ser declarado,
pelo chefe dos bombeiros, o incên-

dio como extinto e o espaço seguro,
os alunos voltaram às salas. 

O reforço das condições físicas
de segurança, por um lado, e a for-
mação de comportamentos e rotinas
nos alunos, por outro, têm sido pre-
ocupações da escola, assente numa
cultura de responsabilidade e de
cidadania activa. O balanço da acti-
vidade foi, na opinião de todos os
intervenientes, muito positiva. 

De salientar que os alunos do
curso de Higiene e Segurança do
Trabalho e Ambiente dinamizaram
acções de formação de preparação
do simulacro, nos dias 11 e 13 do
mês de Maio, integradas também na
comemoração do Dia do Curso e
destinadas a colegas, professores e
funcionários da escola a fim de for-
necer todos os esclarecimentos e
procedimentos intrínsecos à referida
actividade. 

Dia do curso de HSTA com simulacro 

Alunos da EPTOLIVA animam Mostra
de Gastronomia 

Decorreu, no dia 27 de Abril de
2009, a final dos XI Jogos da Mate-
mática na Escola Profissional de
Ourém que contou com a partici-
pação de 18 escolas, entre as quais
a EPTOLIVA.

A equipa da EPTOLIVA foi repre-
sentada por 6 alunos do Curso Pro-
fissional de Técnico de Gestão e
Programação de Sistemas Informáti-
cos, do pólo de Arganil, sendo estes
os alunos Carlos Carvalho, Cátia
Mendes, Diogo Novais, Edite Lopes,
João Sérgio e Ricardo Santos, que
na primeira participação da escola,
obtiveram um honroso 7º lugar.

A próxima edição será organizada
pela Escola Profissional de Torredei-
ta,  para a qual se espera uma parti-
cipação activa dos alunos da Eptoli-
va, uma vez que no ano lectivo
2011/2012 a organização deste
evento passará pela nossa escola. 

O grupo disciplinar de Matemáti-
ca, constituído pela professora Sofia
Duarte e pelo professor Rogério
Duarte, ficou satisfeito com a partici-
pação da comunidade escolar, que
com todo o empenho e motivação
participaram neste evento de divul-
gação da disciplina de Matemática.

EPTOLIVA participa nos XI Jogos 
da Matemática 
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Decorreu no dia 23 de Abril de
2009 o 6º Prémio de Programação
da Universidade Portucalense onde
a EPTOLIVA esteve representada
com duas equipas. 

Os alunos do 3º ano de Gestão e
Programação de Sistemas Informáti-
cos de Arganil, Carlos Carvalho e
Diogo Novais repetiram a presença
do ano anterior e foram acompanha-
dos pelos colegas do 1º ano de
Informática de Gestão de Oliveira do
Hospital, Horácio Fernandes e Luís
Nascimento. 

Esta é já a segunda participação
da escola no evento e os resultados
obtidos foram animadores. 

Entre as vinte equipas, os nossos
alunos obtiveram o 7º e 8º posto,
ficando a EPTOLIVA na 3ª posição a
nível de escolas, já que o Colégio
Internato dos Carvalhos repetiu a
classificação do ano passado, colo-
cando três equipas nos três primei-
ros lugares, e a 2ª classificada foi a
escola da Lixa que ocupou com três
equipas as posições imediatamente
seguintes. 

6º Prémio de Programação da
Universidade Portucalense 

No dia 27 de Fevereiro, no âmbi-
to da Campanha Nacional da Luta
Contra a Violência no Namoro, este-
ve presente na nossa escola, para a
realização de duas Acções de Sensi-
bilização sobre a Violência no
Namoro, a Dr.ª Cristiana Silva, em
representação da Comissão para a
Cidadania e Igualdade de Género
(CIG). 

Estas acções realizaram-se com
o objectivo de sensibilizar os alunos
para a necessidade de prevenir

situações de violência nas relações
de namoro, sobretudo quando
assentes em concepções de desi-
gualdade de género. 

Pretendeu-se, deste modo, sen-
sibilizar os adolescentes e jovens
para a necessidade de respeito
mútuo e do estabelecimento de
relações afectivas igualitárias, esti-
mulando o estabelecimento de
relacionamentos baseados na
igualdade e no respeito mútuo.

Acção de Sensibilização sobre
Violência no Namoro  

No dia 25 de Abril de 2009, com a
colaboração do Curso Profissional
Técnico de Organização de Even-
tos, e no âmbito do seu Dia do
Curso, foi realizado o 2º GeoBeira-
Serra, tratando-se do 2º evento de
Geocaching realizado em Oliveira
do Hospital. 

Importa no entanto saber o que é
o Geocaching: trata-se de uma
“caça ao tesouro” de alta tecnologia,
jogada por todo o mundo por aventu-
reiros, chamados geocachers, equi-
pados com equipamentos de GPS
(Global Positioning System). 

A ideia básica é a de encontrar
pequenas caixas escondidas em
espaços abertos, chamadas geoca-
ches, e partilhar as suas experiên-
cias, tanto num logbook (livro de
registo) que se encontra na caixa,
como online, no site
www.geocaching.com. As geoca-
ches são escondidas com a ajuda de
um GPS e as coordenadas exactas
são publicadas para que outros

jogadores a consigam encontrar. 
O Geocaching é uma actividade

apreciada por pessoas de todas as
idades, com senso de comunidade e
respeito pelo meio ambiente. O
evento foi promovido por uma equi-
pa de geocachers local, que se inti-
tula Team Fafnir, que solicitou a
colaboração da EPTOLIVA para a
organização deste evento, cujo prin-
cipal objectivo era o de promover o
convívio entre os 50 geocachers que
se dirigiram a Oliveira do Hospital,
provenientes dos mais variados pon-
tos do país, nomeadamente do
Porto, Aveiro, Figueira da Foz, Lei-
ria, Beja e Faro. 

Ao longo do dia foi efectuado um
passeio por vários pontos de inte-
resse do concelho de Oliveira do
Hospital, de entre os quais se desta-
cam pela participação do Curso de
Organização de Eventos, a Bobade-
la, onde foi realizada uma represen-
tação teatral tendo como tema a
ocupação romana daquela localida-

de; Meruge onde acompanharam os
participantes numa visita ao Forno
Comunitário e ao Museu Etnográfi-
co; parque de Campismo de S.
Gião, onde foram responsáveis por
toda a logística do almoço que con-
sistiu numa churrascada e ainda a
dinamização de diversos jogos tra-

dicionais; e finalmente em Avô,
onde se demonstraram capazes de
“defender” o castelo dos “invaso-
res”. 

Destaca-se ainda a participação
do aluno César Augusto do Curso
Profissional de Design Gráfico, pela
realização do cartaz deste evento. 

2º GeoBeiraSerra com a coloboração
da EPTOLIVA 
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No âmbito da comemoração do
Dia do Curso, os alunos do 2º ano
do Curso Profissional de Técnico de
Gestão de Equipamentos Informáti-
cos, da EPTOLIVA, dinamizaram um
Workshop subordinado ao tema
“Alertas sobre os Perigos da Inter-
net”. 

Esta actividade, realizada no dia
17 de Fevereiro de 2009, destinou-
se aos formandos dos Cursos EFA
(Educação e Formação de Adultos)
e teve lugar nas instalações onde
decorrem os respectivos cursos. 

Visando alertar para os perigos e
riscos existentes nas redes da Inter-
net, os alunos tiveram oportunidade
de abordar questões que se pren-
dem com a segurança, métodos de
prevenção e comportamentos defen-
sivos que devem ser adoptados

pelos seus utilizadores. Dessa
forma, fez-se referência à importân-
cia de instalar um programa Anti-
Virus, mantendo-o actualizado, bem

como de ter a Firewall ligada a fim
de regular o tráfego de dados entre
redes distintas e impedir a trans-
missão e/ou recepção de acessos

nocivos ou não autorizados. 
Os alunos realçaram também os

cuidados a ter quando se consultam
ou publicam conteúdos ou quando
se estabelecem contactos com des-
conhecidos nas salas de conver-
sação (Chats), entre eles, os mais
jovens, que navegam sem qualquer
restrição ou controlo. Relativamente
a esta temática, foi salientada a pos-
sibilidade de monitorizar os progra-
mas, ficheiros e locais de rede, defi-
nindo e gerindo, com confiança, a
utilização do software e da Internet.
Formar e sensibilizar para uma utili-
zação consciente e responsável das
Tecnologias de Informação e Comu-
nicação é, certamente, uma mais
valia para usufruirmos de todas as
potencialidade e benefícios que as
mesmas nos oferecem. 

Workshop - “Alertas sobre 
os Perigos da Internet” 

O Corta-Mato Nacional é uma
das mais emblemáticas provas do
calendário desportivo anual do Des-
porto Escolar. Envolvendo cerca de
oitenta escolas pertencentes ao Dis-
trito de Coimbra, realizou-se o
Corta-Mato Distrital do Desporto
Escolar, no dia 13 de Fevereiro de
2009, em Góis (Circuito de Manu-
tenção Quinta do Baião). Esta prova
de atletismo foi apoiada pela Câma-
ra Municipal de Góis, numa organi-
zação da DREC (Direcção Regional
Educação do Centro), em conjunto
com as Equipas de Apoio às Escolas
de Tábua e Coimbra no âmbito do
Desporto Escolar e teve como objec-
tivo promover não só o gosto pela

actividade desportiva, como também
o desenvolvimento físico dos res-
pectivos participantes, realçando a
sua importância no intercâmbio
entre escolas e no conhecimento de
outras realidades. 

A actividade consistiu na reali-
zação de diversas etapas de corta-
mato divididas pelos diferentes
escalões, desde os infantis, aos
juniores, masculinos e femininos. 

No que diz respeito aos ilustres
representantes da EPTOLIVA, de
destacar a participação dos alunos
dos Cursos Profissionais de Técnico
de Informática de Gestão: Duarte
Pais (170ª posição/escalão de juve-
nis), Fátima Amaral (7ª

posição/escalão de juniores), João
Brito (82ª posição/escalão de junio-
res), João Caetano (160ª
posição/escalão de juvenis), João
Henriques (169ª posição/escalão de
juvenis), José Duarte (162ª
posição/escalão de juvenis), Luís
Nascimento (48ª posição/escalão
de juniores), Luís Henriques (149ª
posição/escalão de juvenis), Rute
Nunes (78ª posição/escalão de
juvenis) e Sílvia Simões (87ªpo-
sição/escalão de juvenis); de Técni-
co de Turismo: Paula Cruz (38ª
posição/escalão de juniores) e Ana
Belo (39ª posição/escalão de junio-
res); de Técnico de Contabilidade:

João Cunha (21ª posição/escalão
de juniores) e Fábio Abrantes (31ª
posição/escalão de juniores); de
Técnico de Electrónica e Telecomu-
nicações: João Brito (61ª
posição/escalão de juniores) e Luís
Henriques (122ª posição/escalão de
juvenis) e de Técnico de Organi-
zação de Eventos: Telma Fonseca
(106ª posição/escalão de juvenis). 

Todas estas classificações foram
conseguidas num universo de cerca
de 2000 alunos do Distrito de Coim-
bra, pelo que todos os alunos que
representaram a nossa escola estão
de parabéns pelo seu esforço e
empenho.

Alunos participam no Campeonato
Distrital de Corta-Mato Nacional  

Entre os dias 23 e 27 de Março de
2009, decorreu a Semana Cultural
da Escola Profissional de Oliveira do
Hospital, Tábua e Arganil, em que as
aulas cederam lugar a um conjunto
de actividades culturais e lúdicas,
proporcionando outra animação aos
últimos dias do segundo período lec-
tivo. 

Fizeram parte do programa
Acções de Sensibilização (Bulling,
Doenças Sexualmente Transmissí-
veis, Competências Sociais, Violên-
cia no Namoro), instrumentos de
grande importância para um esclare-
cimento capaz de modificar compor-
tamentos, bem como Acções de
Divulgação – Instituições do Ensino

Superior e I.E.F.P., que muito contri-
buíram para informar e sensibilizar
sobre a importância da qualificação
na vida activa. 

As visitas de estudo também inte-
graram esta Semana Cultural, as
quais proporcionaram o contacto

com empresas e instituições da área
de formação de cada curso e poten-
ciaram a interdisciplinaridade, a arti-
culação curricular, a motivação para
novas aprendizagens e a formação
de cidadãos intervenientes e autó-
nomos.

Animação na Semana Cultural 09  
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No dia 12 de Fevereiro de 2009,
os alunos da Escola do 1º Ciclo do
Ensino Básico de Oliveira do Hospi-
tal, no âmbito de um pedido de cola-
boração, visitaram as instalações da
EPTOLIVA. 

Como vem sendo habitual, o
Agrupamento de Escolas “Brás Gar-
cia de Mascarenhas” organiza um
desfile de Carnaval pelas ruas da
cidade, apresentando os seus moti-
vos carnavalescos. Neste contexto,
os alunos do 2º ano do curso de
Técnico de Manutenção Industrial
Variante Electromecânica da EPTO-
LIVA aceitaram, com grande satis-
fação, participar no desafio da
criação de uma estrutura metálica,

de acordo com os objectos seleccio-
nados pela turma envolvida e que
integrarão o referido desfile. 

Os alunos visitantes tiveram
assim oportunidade de contactar
directamente com o trabalho desen-
volvido, num ambiente de grande
curiosidade e entusiasmo. 

A EPTOLIVA procura não só
constituir-se como um referencial de
actuação, onde os alunos se pos-
sam sentir verdadeiramente motiva-
dos, mas também promover a troca
de experiências e a cooperação
entre os elementos constituintes da
comunidade escolar, num intercâm-
bio enriquecedor com o meio envol-
vente. 

1º Ciclo de Ensino Básico na
EPTOLIVA   

Decorreu, no dia 27 de Abril de
2009, a final dos XI Jogos da Mate-
mática na Escola Profissional de
Ourém que contou com a partici-
pação de 18 escolas, entre as quais
a EPTOLIVA.

A equipa da EPTOLIVA foi repre-
sentada por 6 alunos do Curso Pro-

fissional de Técnico de Gestão e
Programação de Sistemas Informáti-
cos, do pólo de Arganil, sendo estes
os alunos Carlos Carvalho, Cátia
Mendes, Diogo Novais, Edite Lopes,
João Sérgio e Ricardo Santos, que
na primeira participação da escola,
obtiveram um honroso 7º lugar.

A próxima edição será organiza-
da pela Escola Profissional de
Torredeita,  para a qual se espera
uma participação activa dos alunos
da Eptoliva, uma vez que no ano
lectivo 2011/2012 a organização
deste evento passará pela nossa
escola. 

O grupo disciplinar de Matemáti-
ca, constituído pela professora Sofia
Duarte e pelo professor Rogério
Duarte, ficou satisfeito com a partici-
pação da comunidade escolar, que
com todo o empenho e motivação
participaram neste evento de divul-
gação da disciplina de Matemática.

7º lugar na final dos XI Jogos da
Matemática   

No dia 30 de Janeiro de 2009 o
Curso profissional de técnico de
Organização de Eventos deslo-
cou-se a Lisboa a fim de visitar a
ExpoEventos 2009, que teve lugar
na Sala Tejo do Pavilhão Atlântico.
Esta visita foi de extrema
importância, pois esta exposição
detém o estatuto de único encon-
tro do sector de eventos que se

realiza no nosso país, consistindo
numa amostra representativa do
que melhor existe e se faz em Por-
tugal nas áreas dos eventos e do
turismo de negócio. Os alunos
deste curso puderam efectuar um
contacto mais objectivo com a
área de trabalho, com a qual estão
a ter a sua formação técnica. 

Curso de Organização de Eventos
na ExpoEventos  

No dia 18 de Julho de 2009, a
comunidade escolar da EPTOLIVA
reuniu-se para a Festa de Encerra-
mento do ano lectivo 2008.2009, no
Restaurante-Bar Mont’Alto, em
Arganil, com a presença de pais,
alunos, membros da direcção,
docentes, funcionários e responsá-
veis da entidade promotora. Este
convívio iniciou-se com um jantar,
acompanhado pela actuação entu-
siasta da banda PLASMA. 

Seguidamente, procedeu-se à
entrega dos Certificados de Habili-
tação aos alunos finalistas, cele-

brando assim os sucessos e con-
quistas alcançados ao longo do
curso. 

Houve ainda oportunidade de
divulgar os nomes dos alunos a
quem foi atribuído o prémio do Pro-

grama de Incentivo ao Estudo/Mérito
Escolar.

A animação com Karaoke veio
abrilhantar, igualmente, a festa da
escola, proporcionando momentos
de grande alegria e boa disposição,
no culminar de mais um ano de acti-
vidades lectivas. 

Valorizar o trabalho dos alunos,
motivar os pais para que sejam inter-
venientes activos na educação dos
seus filhos e garantir momentos de
verdadeira confraternização foram,
decididamente, os objectivos desta
iniciativa. 

EPTOLIVA promove festa de
encerramento do ano lectivo 08/09
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Eptoliva Oliveira 

do Hospital

A actividade da EPTOLIVA, em
Oliveira do Hospital, iniciou-se no
ano de 1991 com a abertura de dois
cursos profissionais, Técnico de
Mecânica / Manutenção Industrial e
Técnico de Hotelaria / Recepção e
Atendimento. Desde então, passa-
ram por este espaço cerca de 855
alunos, num total de 45 cursos de
qualificação profissional de nível 3.
De salientar que em 1993 esta esco-
la promoveu o curso profissional de
Técnico de Contabilidade em regime
pós-laboral. 

Para além dos cursos profissio-
nais de nível 3, foram ministrados
dois cursos cursos de qualificação
profissional de nível 2, Carpinteiros
de Limpos e Cabeleireiro e um
Curso de Especialização Tecnológi-
ca (CET) de qualificação profissional
de nível 4, na área das Aplicações
Informáticas de Gestão.

Em 2008 e no âmbito de uma
oferta integrada nas novas oportuni-
dades, a EPTOLIVA apostou na
abertura dos cursos EFA – Edu-
cação e Formação de Adultos.

Cursos Profissionais ministra-
dos em Oliveira do Hospital

1. 1991/1994 | Técnico de Mecâ-
nica/Manutenção Industrial (3900
horas)

2. 1991/1994 | Técnico de Hotela-
ria/Recepção e Atendimento (3600
horas)

3. 1992/1995 | Técnico de Mecâ-
nica/Manutenção Industrial (3900
horas)

4. 1992/1995 | Técnico de Conta-
bilidade (3600 horas)

5. 1992/1995 | Técnico de Hote-
laria/Recepção e Atendimento (3600
horas)

6. 1993/1996 | Técnico de Infor-
mática Aplicada à Industria (3590
horas)

7. 1993/1996 | Desenhador Pro-
jectista (3792 horas)

8. 1994/1997 | Técnico de Elec-
trónica/Comando (3600 horas)

9. 1994/1997 | Técnico de Gestão
Pequenas e Médias Empresas e
Cooperativas (3600 horas)

10. 1995/1998 | Técnico de Mecâ-
nica/Frio e Climatização (3900
horas)

11.1995/1998 | Técnico de
Comércio/Marketing (3600 horas)

12. 1995/1998 | Técnico de Turis-
mo Ambiental e Rural (3600 horas)

13. 1996/1999 | Técnico de Infor-
mática/Manutenção de Equipamen-
tos (3600 horas)

14. 1996/1999 | Técnico de Con-
tabilidade (3600 horas)

15. 1996/1999 | Técnico de Mecâ-
nica/Energias Alternativas (3900
horas)

16. 1997/2000 | Técnico de Elec-
trónica Industrial e Automação (3609
horas)

17. 1997/2000 | Técnico de Infor-
mática/Gestão (3600 horas)

18. 1997/2000 | Técnico de Turis-
mo/Profissionais de Informação e
Animação (3600 horas)

19. 1998/2001 | Desenhador Pro-
jectista (3680 horas)

20. 1998/2001 | Técnico de Hote-
laria/Recepção e Atendimento (3600
horas)

21. 1998/2001 | Técnico de Pla-
neamento e Gestão da Produção
(3600 horas)

22. 1999/2002 | Técnico de Infor-
mática Aplicada à Industria (3590
horas)

23. 1999/2002 | Técnico de Mecâ-
nica/Manutenção Industrial (3900
horas)

24. 2000/2003 | Técnico de Infor-
mática/Manutenção de Equipamen-
tos (3600 horas)

25. 2000/2003 | Técnico de Cons-
trução Civil/Especificações (3600
horas)

26. 2001/2004 | Técnico de Infor-
mática/Gestão (3685 horas)

27. 2001/2004 | Técnico de Turis-
mo/Profissionais de Informação e
Animação (3600 horas)

28. 2002/2005 | Técnico de Hote-
laria/Recepção e Atendimento (3600
horas)

29. 2003/2006 | Técnico de Pro-
jectista de Vestuário (3600 horas)

30. 2003/2006 | Técnico de Elec-
trónica Industrial e Automação (3609
horas)

31. 2004/2007 | Técnico de Elec-
trónica Industrial e Automação (3609
horas)

32. 2004/2007 | Técnico de Infor-
mática Aplicada à Industria (3590
horas)

33. 2005/2008 | Técnico de Higie-
ne e Segurança do Trabalho e
Ambiente (3100 horas)

34. 2005/2008 | Técnico de Infor-
mática de Gestão (3100 horas)

35. 2006/2009 | Técnico de Higie-
ne e Segurança do Trabalho e
Ambiente (3100 horas)

36. 2006/2009 | Técnico de Elec-
trónica, Automação e Comando
(3100 horas)

37. 2007/2010 | Técnico de Turis-

mo (3100 horas)
38. 2007/2010 | Técnico de

Gestão de Equipamentos Informáti-
cos (3100 horas)

39. 2007/2010 | Técnico de
Manutenção Industrial - variante
Electromecânica (3100 horas)

40. 2008/2011 | Técnico de Orga-
nização de Eventos (3100 horas)

41. 2008/2011 | Técnico de Infor-
mática de Gestão (3100 horas)

42. 2008/2011 | Técnico de Elec-
trónica e Telecomunicações (3100
horas)

43. 2009/2012 | Técnico de Multi-
média (3100 horas)

44. 2009/2012 | Técnico de
Gestão e Programação de Sistemas
Informáticos (3100 horas)

45. 2009/2012 | Técnico de
Manutenção Industrial - variante
Mecatrónica Automóvel (3100 horas) 

1. 1993/1997 | Técnico de Conta-
bilidade (3600 horas) - Regime pós-
laboral

Cursos de Educação e For-
mação ministrados em Oliveira do
Hospital

1. 2004/2006 | Carpinteiro de Lim-
pos (2109 horas)

2. 2004/2006 | Cabeleireiro (2109
horas) 

Curso de Especialização Téc-
nológica ministrado em Oliveira
do Hospital

1. 2004/2005 | Aplicações Infor-
máticas de Gestão (1880 horas) 

Cursos de Educação e For-
mação de Adultos ministrados em
Oliveira do Hospital

1. 2008/2010 | Técnico de Meca-
trónica Automóvel (2120 horas)

2. 2008/2010 | Técnico de
CAD/CAM (1845 horas) 

Eptoliva Tábua

A actividade da Eptoliva, em
Tábua, iniciou-se no ano de 1991
com a abertura do curso profissional
de Artes Gráficas. Desde então, pas-
saram por este espaço cerca de 242
alunos, num total de 14 cursos de
qualificação profissional de nível 3. 

Cursos Profissionais ministra-
dos em Tábua

1. 1991/1994 | Técnico de Artes

Gráficas (3600 horas)
2. 1992/1995 | Técnico de Ser-

viços Comerciais (3610 horas)
3. 1993/1996 | Animador Socio-

cultural (3600 horas)
4. 1994/1997 | Técnico de Artes

Gráficas (3600 horas)  
5. 2000/2003 | Técnico de Infor-

mática Aplicada (3700 horas)  
6. 2001/2004 | Técnico de Infor-

mática Aplicada (3700 horas)  
7. 2002/2005 | Técnico de Gestão

e Organização de Empresas (3600
horas)   

8. 2003/2006 | Técnico de Comér-
cio e Marketing (3600 horas)

9. 2004/2007 | Técnico de Comér-
cio e Marketing (3600 horas) 

10. 2005/2008 | Técnico de Infor-
mática de Gestão (3100 horas)

11. 2006/2009 | Animador Socio-
cultural (3100 horas)

12. 2007/2010 | Técnico de
Design Gráfico (3100 horas)  

13. 2008/2011 | Técnico de Con-
tabilidade (3100 horas) 

14. 2009/2012 | Técnico de Turis-
mo Ambiental e Rural (3100 horas)

Eptoliva Arganil 

A actividade da Eptoliva, em
Arganil, iniciou-se no ano de 1997
com a abertura do curso profissional
de Animador Sociocultural. Desde
então, já passaram por este espaço
cerca de 177 alunos, num total de 9
cursos de qualificação profissional
de nível 3.

Cursos Profissionais ministra-
dos em Arganil

1. 1997/2000 | Animador Socio-
cultural (3600 horas)

2. 1998/2001 | Técnico de Turis-
mo Ambiental e Rural (3600 horas)

3. 1999/2002 | Técnico de Ser-
viços Comerciais (3640 horas)

4. 2000/2003 | Técnico de Gestão
de Sistemas Informáticos (3555
horas)

5. 2001/2004 | Técnico de Gestão
de Sistemas Informáticos (3555
horas)

6. 2002/2005 | Técnico de Plane-
amento e Gestão da Produção
(3600 horas)

7. 2003/2006 | Animador Socio-
cultural (3600 horas)

8. 2004/2007 | Técnico de
Gestão/Recursos Humanos (3600
horas)

9. 2006/2009 | Técnico de Gestão
e Programação de Sistemas Infor-
máticos (3100 horas)  

1991 - 2009

18 anos de profissionalismo
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No dia 11 de Setembro de 2009, a
EPTOLIVA realizou a sessão de
recepção aos novos alunos que teve
lugar no Auditório da Caixa de Crédi-
to Agrícola Mútuo de Oliveira do
Hospital. No decorrer da cerimónia
foram entregues os Diplomas aos
alunos que terminaram a sua for-
mação no ano lectivo 2008/2009 e
os prémios relativos ao PIE/ME -
Programa de Incentivo ao Estu-
do/Mérito Escolar - ano lectivo
2008/2009. 

Vencedores 2008/2009

PIE/ME - Programa de Incentivo
ao Estudo/Mérito Escolar

Medida 1 | Pagamento Zero
- 72 alunos (198 módulos | 2700

€)

Medida 2 | Resultado Escolar

- 1º ano (17,03 valores | 150

euros) 
Solange Henriques Afonso - n.º

17 | Curso Profissional de Técnico
de Contabilidade

- 2º ano (16,23 valores | 250
euros)

Patrícia Isabel Fernandes Silva -
n.º 16 | Curso Profissional de Técni-

co de Turismo
- 3º ano (16,21 valores | 500

euros) 
Susana Margarida Nunes da

Silva - n.º 14 | Curso Profissional de
Animador Sociocultural

Medida 3 | Aptidão Profissional

- Tema "Gestor de centros de dia"
(18,8 valores | 400 €)

Diogo João Santos Novais - n.º
10 | Curso Profissional de Técnico
de Gestão e Programação de Siste-
mas Informáticos.

Recepção aos novos alunos e entrega
de Diplomas 

No âmbito da comemoração do
dia 16 de Outubro de 2009, Dia Mun-
dial da Alimentação, foram realiza-
das diversas actividades na escola,
cujo objectivo foi divulgar a
importância de uma alimentação
saudável. 

Dessa forma, os formandos do
Curso Profissional de Técnico de
Organização de Eventos, do 2º ano
da EPTOLIVA, dinamizaram um
pequeno-almoço e um lanche sau-
dável, cumprindo com as normas
vigentes em termos de alimentação
racional e equilibrada e de segu-
rança alimentar, alertando, igual-
mente, para os comportamentos de
risco. A comunidade educativa teve
assim a oportunidade de experimen-
tar vários alimentos saudáveis, tais

como: cereais, leite, iogurtes, sumos
naturais, queijo, pão, espetada de
fruta, entre outros. 

De ressaltar que foram afixados,
na escola, alguns cartazes informati-
vos sobre a importância de uma ali-

mentação saudável, diversificada e
quantitativamente equilibrada. A fim
de dar continuidade a essa reflexão,
estiveram também presentes as
enfermeiras do Centro de Saúde de
Oliveira do Hospital, para proceder à
medição do Índice de Massa Corpo-
ral.

Assente numa cultura de iniciati-
va e de cidadania activa, procedeu-
se à recolha de bens alimentares no
seio da comunidade escolar, uma
vez que o tema das celebrações do
Dia Mundial da Alimentação do pre-
sente ano denominava-se "Alcançar
a Segurança Alimentar em Época de
Crise". Esta acção contribuiu, espe-
cialmente, para sensibilizar e des-
pertar o interesse de todos na luta
contra a fome e subnutrição.

EPTOLIVA comemora o Dia Mundial
da Alimentação

Representante da EAE, Paulo Rocha, Ricardo Cruz e Nuno Abreu


