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EpTOliva

Editorial

Aniversário da
Eptoliva

Rogério Prazeres

esteja-se mais um aniversário
da Escola, num momento em
que vivemos, como é do conhecimento geral, tempos pouco
agradáveis, afirmam alguns que de
futuro pouco luminoso. No entanto,
apesar do que se avizinha ou não,
recebo por parte de quem de direito
o desafio de exercer funções de
Direcção na Escola Profissional de
Oliveira do Hospital. Antes de aceitar
ponderei o facto, não pelo cargo em
si (coisa que já tinha exercido) mas
tão só pelo peso que tal acarretaria,
tendo presente (não menosprezando todos os que já ocuparam o
cargo) a personalidade da mulher
que iniciou o projecto inerente a esta
Instituição.
Os tempos de então encerravam
constrangimentos óbvios se tivermos em consideração o Decreto-lei
n.º 4/98, de 8 de Janeiro, que verte
o regime jurídico de criação das
escolas profissionais, com o qual se
pretendia colmatar o espaço deixado
pela extinção das escolas comerciais e industriais. Reiniciar um processo de formação que dotasse os
jovens das competências essenciais
ao desempenho de profissões
necessárias ao desenvolvimento
dos projectos empresariais dos concelhos foi tarefa com que se defrontou a professora e colega
Maria
Antónia (com quem tive o privilégio
de
trabalhar).
As dificuldades de então são em
todo idênticas às que hoje enfrentamos, já que é necessário
(re)descobrir cursos que permitam
fazer face, por um lado, às necessidade dos promotores e, por outro
lado, que permitam uma empregabi-
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lidade imediata dos jovens. Paralelamente acresce a dificuldade de partilha do ensino profissional com as
escolas secundárias, coisa que inicialmente lhes era vedado.
Face a tais constrangimentos,
definir conjuntamente com as escolas secundárias uma rede formativa,
sem duplicação de oferta, é fundamental. Afirmarmo-nos junto da
comunidade educativa, na área de
nossa influência, é premente. Solicitar aos promotores um maior envolvimento na definição das PAP’s,
tendo em consideração os interesses empresariais locais e os dos
nossos alunos, é um objectivo primordial. Promover a inovação e a
criatividade, através da participação
dos alunos em eventos nacionais e
internacionais, é promover a construção da estrada fundamental que
nos levará ao sucesso educativo.
Incutir nos nossos alunos que a
escola é um local de construção do
saber através do ‘saber como fazer’
é dotá-los de autoconfiança e motivação para a aquisição de competências essenciais ao desempenho futuro da profissão que cada um
abraçou.
Apesar do tempo plúmbeo e triste
que nos fazem querer existir, possuímos as parcerias, os recursos materiais e humanos, nomeadamente um
corpo docente altamente empenhado e motivado, que nos permite afirmar com convicção que estamos
preparados para colocar os nossos
alunos num patamar de excelência
formativa.
Acreditar no presente é construir
o futuro.

Apresentação da EPTOtv
S

aída das aulas técnicas do
Curso de Multimédia, apresentamos a recém-nascida
EPTOtv. Com a transmissão do anivérsario da EPTOLIVA, em directo
para todo o mundo, a EPTOtv dá os
primeiros passos.
Esta sessão foi a primeira
emissão em directo de um projecto
experimental e inclusivo, que gostaríamos de ver crescer.
EXPERIMENTAL porque servirá
de base ao trabalho desenvolvido
nas disciplinas técnicas do curso de
Multimédia, funcionando como laboratório para os projectos dos alunos
e de montra para a sua actividade.
Porque se pretende na EPTOtv

desenvolver competências, técnicas
e ferramentas relacionadas com a
nossa prática profissional.
INCLUSIVO porque se pretende
que a participação de todos – do
curso, da escola e da comunidade.
Por isso, desde já vos convidamos a
participar neste projecto, integrando

as nossas equipas de produção,
complementando-as com as competências dos vossos cursos, ou
simplesmente sugerindo temas,
abordagens e novas ideias.
A EPTOtv pretende registar e perpetuar os acontecimentos marcantes para a escola e dá-los a conhecer à Comunidade. Mas também, no
sentido contrário, trazer a actualidade local e regional para a escola,
para que todos passem a estar mais
e melhor informados, contribuindo
para uma melhor cidadania na escola.
A partir do Estúdio Multimédia da
EPTOLIVA, em Oliveira do Hospital,
a EPTOtv chegará em breve a toda

a escola, através dos monitores
colocados nos diferentes espaços,
numa emissão que se pretende
cada vez mais regular.
Mas chegará ainda mais longe.
Através da Internet e do site da
EPTOLIVA, chegaremos a todo o
mundo e, o trabalho que aqui se faz,
numa região recôndita de um país
periférico, com muitas limitações
técnicas, será uma marca da nossa
passagem pela escola.
O objectivo é ambicioso e implicará a colaboração e empenho de
todos. Contamos com a vossa participação neste projecto inovador.
Colaborem, vejam e divulguem a
EPTOtv.

EpTOescola
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Comemoração do 18º Aniversário da
EPTOLIVA
N
o dia 11 de Novembro de
2009, comemorou-se o 18º
aniversário da EPTOLIVA.
Nestes dezoito anos de actuação na
comunidade, a escola passou por
muitas mudanças, contudo não se
desvirtuou o verdadeiro objectivo da
instituição, designadamente dotar os
seus formandos de competências
pessoais e profissionais, necessárias a sólidas opções futuras.

Procurou sempre resgatar a história, reflectir sobre o seu percurso,
no sentido de projectar novos desafios, nunca descurando a importância do factor humano, uma vez que
constitui o investimento mais válido
de qualquer instituição.
Celebrando esta data especial, a
comunidade escolar foi agraciada
com a presença de animadores que,
disfarçados de ardinas, anunciavam

a chegada da vigésima oitava
edição do EPTOJORNAL, proporcionado um ambiente de grande curiosidade, entusiasmo e boa disposição.
O EPTOJORNAL é, seguramente, uma ferramenta pedagógica
importante na construção da identidade da nossa escola, promovendo
a divulgação do seu potencial e ressaltando o trabalho desenvolvido por
todos os elementos que a integram,

os quais se comprometem com as
suas ideias e com o seu fazer para
que sejam cumpridos os objectivos
nela inscritos.
Para dar continuidade à data que
se assinala, a EPTOLIVA vai fomentar uma ampla programação cultural,
repleta de actividades que irão decorrer ao longo do presente ano lectivo, uma vez que considera imprescindível investir na formação cívica e
pessoal dos seus alunos.

EPTOLIVA em 2º lugar nas XIV
Olimpíadas do Ambiente
Cartaz da XV edição das
Olimpíadas do Ambiente
apresentado pela EPTOLIVA
foi seleccionado para os 10 melhores, entre as 92 propostas submetidas. A EPTOLIVA participou nas XIV
Olimpíadas da Ambiente na modalidade "Ambiente e Arte", dirigida a
estudantes, individualmente ou em
grupo, do ensino público, particular e
cooperativo, do território nacional,
incluindo a Madeira e os Açores,

O

cuja final decorreu na Área Metropolitana do Porto, de 1 a 3 de Maio de
2009.
Os cartazes submetidos à modalidade Ambiente e Arte foram avaliados por um Júri constituído por elementos do Conselho Directivo
Regional do Norte da Ordem dos
Arquitectos, do Gabinete do Ambiente da Câmara Municipal do Porto e
do Serviço Educativo da Fundação
de Serralves.

Classificação Final
1. Colégio Júlio Dinis
2. EPTOLIVA - Oliveira do
Hospital, Tábua e Arganil
3. EB 23 Nicolau Nasoni
4. EP de Braga
5. Colégio Nossa Sra do Rosário
6. EP Região do Alentejo - pólo
de Elvas
7. EBS Lajes do Pico
8. ES3 de Lousada
9. ETAP de Pombal
10. E. Salesiana do Estoril

Festa de Natal 2009
A

EPTOLIVA comemorou a chegada do Natal, com a realização da habitual festa alusiva
a esta quadra, no dia 18 de Dezembro de 2009. A actividade ECONATALÍCIA marcou o início da festa,
desafio lançado a todas as turmas e
que consistiu na construção de árvores de Natal recicladas a partir da
reutilização de materiais existentes
em Oliveira do Hospital e Tábua.
Esta acção permitiu sensibilizar, de
uma forma lúdica e artística, para a
importância e vantagens da reutilização de materiais na criação de
novos objectos, alertando assim
consciências relativamente aos problemas ambientais e sustentabilidade da sociedade.
Os alunos aderiram a esta iniciativa com grande entusiasmo,
enfeitando a nossa escola com
trabalhos reveladores de criatividade, empenho e sensibilidade
estética.

Assinalando o início das actividades programadas para o período da tarde, na Casa da Cultura
César Oliveira, o presidente da
ADEPTOLIVA, Artur Abreu, transmitiu a sua mensagem de Natal.
Seguiram-se diversas actuações
nas áreas do teatro, da música, da
dança, entre outras, contando com
a participação activa e animada de
toda a comunidade escolar. Mais
uma vez, as mãos dos alunos
foram portadoras de solidariedade, amizade e alento, fomentando
o verdadeiro espírito natalício com
a oferta de Cabazes de Natal a
Instituições de Solidariedade
Social.
O momento que deu por terminada a festa foi aquando da entrega do prémio referente à actividade ECONATALÍCIA, bem como
dos presentes de Natal, num
ambiente de boa disposição.

Árvore vencedora da actividade econatalícia
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Deputado da AR na EPTOLIVA
À

semelhança dos anos transactos, a EPTOLIVA inscreveu-se
no Programa Parlamento dos
Jovens do Ensino Secundário. O
Parlamento dos Jovens é uma iniciativa institucional da Assembleia da
República (AR), desenvolvida ao
longo do ano lectivo com as Escolas
de todo o país que pretendam participar, culminando com uma Sessão
Nacional que se realiza anualmente
na Assembleia da República.
A participação neste programa,
mostra-se de extrema importância,
pois os alunos participantes podem
apresentar, debater e defender as
suas ideias relativas a uma determi-

nada temática.
No dia 11 de Janeiro de 2010,
esteve presente na nossa Escola, no
pólo de Tábua, o Deputado da
Assembleia da República, Pedro
Saraiva, numa sessão preparatória
da sessão escolar desenrolando-se
um debate bastante esclarecedor
acerca do tema “A República”, que
este ano, o Parlamento dos Jovens
vai discutir no Ensino Secundário.
Depois de uma exposição sobre a
Assembleia da República, o Deputado convidado, disponibilizou um
período de tempo para responder a
questões colocadas pelos alunos.

A segurança veio à EPTOLIVA
N
o âmbito da disciplina de Produção Técnica de Eventos, do
módulo de Gestão de Públicos, foi convidada a empresa de
segurança privada Falcon Sentinel
Lda. para fazer uma pequena abordagem sobre a temática Crowd Control e Crowd Management, no curso
de Organização de Eventos.
No dia 29 de Janeiro de 2010
estiveram presentes na EPTOLIVA o
Dr. Miguel Gomes, responsável pelo
departamento de formação da Falcon Sentinel e o Sr. Nuno Nobre,
supervisor de vigilantes da mesma
empresa.
A Falcon Sentinel Lda. é uma
empresa credenciada pelo Ministério
da Administração Interna e acredita-

da pela DGERT, solidamente apoiada nos largos anos de experiência
dos elementos que compõem a sua
equipa, cuja actividade consiste na
prestação de serviços de segurança
privada, nomeadamente Segurança
em Eventos, assegurando estes serviços em acontecimentos como o

Aniversário Oscars SACOOR, Rip
Curl Pro Search 2009 (Peniche),
Concerto Buraka Som Sistema
(Buraca - Enxufada), Festival Ocean
Spirit 2009 (Staª Cruz) e Globos de
Ouro (Revista Caras).
Os principais assuntos abordados
foram a importância da segurança

no sucesso de um evento, a relação
entre o organizador de eventos e as
empresas de segurança, o processo
de organização de sistemas de
segurança utilizado na gestão de
públicos, nomeadamente em grandes eventos, a segurança de VIPs,
sempre ilustrados com casos práticos de serviços contratados à
empresa. A abertura que demonstraram permitiu que as alunas fossem
intervindo com questões bastante
pertinentes que foram respondidas
prontamente. Tratou-se de uma
acção de formação de bastante
esclarecedora, tendo permitido a
aquisição de conhecimentos técnicos que poderão ser proveitosos no
seu futuro profissional.

EPTOLIVA contemplada
com a Estrela da União Europeia
N
o âmbito do projecto educativo “A Europa mora aqui”, os
Cursos Profissionais de Técnico de Organização de Eventos e
Técnico de Contabilidade foram contemplados com a Estrela da União
Europeia e garantiram a publicação
do seu estudo etnográfico no livro
intitulado precisamente "A Europa
Mora Aqui".

O trabalho realizado pelos alunos
da EPTOLIVA, destacado pela criatividade, profundidade e relevância
do tema, foi um dos dois trabalhos
que obteve essa classificação no
distrito de Coimbra.
Este concurso, lançado pelo Centro de Informação Europeia Jacques
Delors, enquanto Organismo Intermediário da Comissão Europeia,

pretendeu desafiar os alunos a tornarem-se agentes activos na sua
comunidade, averiguando o que
sabem as outras pessoas sobre a
União Europeia e sensibilizando-as
para o tema.
Dessa forma, as turmas envolvidas tiveram oportunidade de realizar
questionários junto da comunidade,
recolhendo depoimentos para o

estudo etnográfico. Este baseou-se
no levantamento de casos e histórias reais que constituem a face visível da Europa na sua comunidade,
dando assim a conhecer os resultados concretos da acção da União
Europeia e a forma como influencia
a vida dos seus cidadãos e tornando
cada aluno num divulgador activo do
projecto europeu.

Festa de encerramento do ano lectivo
o dia 17 de Julho 2010, a
comunidade escolar da
EPTOLIVA reuniu-se para a
Festa de Encerramento do ano lectivo 2009/2010, realizada no Hotel
São Paulo, em Oliveira do Hospital.
Este convívio iniciou-se com um
jantar, seguindo-se a merecida
homenagem aos alunos finalistas
dos cursos de Técnico de Turismo,
Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, Técnico de Manutenção Industrial - Variante: Electromecânica e Técnico de Design Gráfico, com a entrega dos respectivos
Certificados de Habilitação, cele-

N

brando assim os sucessos e conquistas alcançados ao longo da sua
formação.
Foram, igualmente, divulgados os
nomes dos alunos a quem foi concedida a oportunidade de efectuar o
seu estágio profissional no estrangeiro, ao abrigo do Programa de
Mobilidade Leonardo Da Vinci.
Estes momentos de confraternização contribuem, certamente, para
que os alunos reconheçam e se
orgulhem dos seus esforços e valorizem o papel fundamental da escola
no seu desenvolvimento profissional
e pessoal.
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Cerimónia de abertura do novo ano
escolar na EPTOLIVA
N
o dia 10 de Setembro de
2010, decorreu a cerimónia
de abertura do ano escolar na
EPTOLIVA, com a habitual sessão
de recepção aos novos alunos. Esta
sessão, presidida pelos membros da
Direcção da EPTOLIVA, Presidente
da ADEPTOLIVA e Presidente da
Câmara Municipal de Oliveira do
Hospital, contou também com a presença dos encarregados de educação e dos docentes da escola,
bem como das alunas do curso de
Técnico de Organização de Even-

tos, destacadas para dinamizar a
cerimónia.
Procedeu-se, igualmente, à
entrega de diplomas aos alunos que
terminaram a sua formação e de
prémios no âmbito do Programa de
Incentivo ao Estudo/Mérito Escolar,
respeitantes ao ano lectivo
2009/2010.
Dessa forma, a EPTOLIVA,
assente numa cultura de valorização
curricular, distinguiu as alunas Mónica Portal, do curso de Técnico de
Turismo Ambiental e Rural (1º ano),

Solange Afonso, do curso de Técnico de Contabilidade (2º ano) e Patrícia Silva, do curso de Técnico de
Turismo (3º ano), pelos resultados
escolares, salientando-se ainda o
aluno Tiago Lima, do curso de Técnico de Turismo, pela melhor Prova de
Aptidão Profissional, com o tema
“Aldeia do Colcurinho” – turismos de
Aldeia, Restaurante & SPA.
No final da sessão foram também
entregues as bolsas relativas aos
estágios profissionais no estrangeiro, ao abrigo do Programa Leonardo
Da Vinci, aos alunos David Brito e

Renato Trindade, do Curso Profissional de Técnico de Manutenção
Industrial - variante: Electromecânica, Ricardo Pereira, do Curso Profissional de Técnico de Gestão de
Equipamentos Informáticos e Ana
Belo, do Curso Profissional de Técnico de Turismo, os quais irão usufruir de uma experiência extremamente enriquecedora no campo profissional e pessoal, num processo
acompanhado pela descoberta de
uma sociedade com diferentes
referências sociais, culturais e
empresariais.

EPTOLIVA organiza a XIII
edição dos Jogos da Matemática
A
EPTOLIVA é a anfitriã da XIII
edição dos Jogos da Matemática, para a qual se espera
uma participação activa de toda a
comunidade escolar, no decorrer do
ano lectivo 2010/2011.
Esta edição assume a forma de
um concurso inter-equipas, dirigido
aos alunos que frequentam cursos
de nível 3 nas Escolas Profissionais,
visando a resolução de problemas
de Matemática. De salientar que
este concurso apresenta três fases
distintas, as duas primeiras a realizar em cada escola participante, nos
dias 26 de Janeiro de 2011 e 02 de
Março de 2011, respectivamente a
fim de ser apurada a equipa representante na final nacional, marcada

para o dia 05 de Abril de 2011, integrando o programa da Semana Cultural da EPTOLIVA.
A EPTOLIVA conta com o empenho e motivação de todos os alunos,
ressaltando a importância deste
evento no que concerne ao desenvolvimento da criatividade, engenho,
espírito de cooperação e gosto pela
disciplina.
Salienta-se o facto do logótipo
dos XIII Jogos da Matemática terem
sido elaborado pelos alunos do
curso profissional de técnico Design
– Variante: Design de Equipamento
(1º ano).
As imagens em baixo apresentão
as primeiras ideias vertidas para
papel do logótipo supracitado.
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Estágio Profissional no estrangeiro:

Passaporte para novas
oportunidades
A EPTOLIVA, ao abrigo do Programa Leonardo Da Vinci, proporcionou aos alunos recém-formados,
distinguidos pelo seu mérito, a realização de estágios profissionais no
estrangeiro,
conferindo
uma
dimensão europeia à sua formação.
Visando dar a conhecer a sua trajectória académica e a respectiva implicação na construção do seu perfil
pessoal e profissional, entrevistámos três alunos que terminaram a
sua formação no triénio 2007/2010:
Ricardo Pereira, do Curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, em formação num estágio profissional em
Espanha (Sevilha), David Brito e
Renato Trindade, ambos do Curso
Profissional de Técnico de Manutenção Industrial – Variante: Electromecânica, contemplados com o
estágio profissional em Itália
(Pádua), a iniciar em Janeiro de
2011.
A formação que adquiriste na
EPTOLIVA correspondeu às tuas
expectativas?
Ricardo: Com certeza! Os três
anos de formação na EPTOLIVA
foram muito importantes para hoje
poder estar aqui em Sevilha. Ao
longo de toda a formação profissional, fui desenvolvendo conhecimentos na área da gestão de equipamentos informáticos e fui tentando
sempre evoluir, não me limitando ao
que era proposto pelos professores,
tendo presente a mensagem que o
professor de informática, Sérgio
Santos, deixou à turma numa das
primeiras aulas do primeiro ano:
“para se aprender não se pode trabalhar só nas aulas, tem de se
investigar, ler muito e estar sempre a
par das novidades e do que está
para aparecer”. Foi exactamente o
que fiz ao longo dos três anos de
aprendizagemaprender nas aulas
e querer saber ainda mais, por iniciativa e mérito próprio.
David: No geral sim, como em
tudo na vida, há altos e baixos,
houve coisas que gostei mais de
fazer e outras menos, mas no geral
superou as minhas expectativas.
Renato: Sim, correspondeu muito
acima das minhas expectativas. Na
EPTOLIVA adquiri competências a
nível pessoal e profissional, um enriquecimento que não imaginava atingir.
Quais foram os teus maiores
desafios e dificuldades ao longo
do teu percurso na EPTOLIVA?
Ricardo: Os maiores desafios que
fui encontrando ao longo deste percurso foram, essencialmente, dentro
da área técnica, mas tive a oportunidade de ultrapassar todos os desafios que me foram propostos ao
longo das actividades desenvolvidas
nos dias do curso, bem como dos
trabalhos práticos da área técnica.
Quanto às dificuldades, essas estiveram presentes fora da área técnica. Estou a referir-me à matemática,
a disciplina que dificulta a “vida” a
tantos alunos. À parte da matemáti-

David Brito, Renato Trindade, Ana Belo e Ricardo Pereira

ca, não posso dizer que tive quaisquer dificuldades durante este percurso.
David: Talvez o maior desafio foi
quando a Professora de Português
nos propôs a realização de um teatro, uma dramatização e encenação
no âmbito de um módulo da disciplina sobre textos de teatro, actividade
essa que exigiu um envolvimento de
toda a turma e nos fez, depois de
avaliados e reconhecidos pelo trabalho, acreditar que juntos conseguiríamos fazer muita coisa. Admito
que até então sentia algumas dificuldades em trabalhar em grupo, era
muito individualista, pois queria fazer
tudo sozinho e à minha maneira,
mas com o tempo, com o trabalho
desenvolvido e com alguma compreensão e apoio dos meus colegas e

desejada. Apesar dessa contrariedade, consegui superar e solucionar
essas mesmas dificuldades com o
meu empenho, bem como com a
ajuda dos meus colegas e professores.
Qual a importância da Formação em Contexto de Trabalho
no âmbito do teu curso?
Ricardo: Considero terem sido
muito importantes os meses de estágio ao longo do curso (um mês em
cada ano), os quais me deram a
oportunidade de colocar à prova
tudo o que tinha aprendido, tendo
sido a oportunidade de adquirir,
desenvolver e aplicar os meus conhecimentos.
David: A Formação em Contexto
de Trabalho teve muita importância
para mim, pois permitiu aplicar

Ricardo Pereira em Sevilha

de alguns professores consegui
superar essa dificuldade.
Renato: O maior desafio e dificuldade que enfrentei ao longo do meu
percurso foi sem dúvida a realização
da P.A.P. (Prova de Aptidão Profissional), pois tive de elaborar um projecto físico, uma tarefa que nunca
tinha executado e, à medida que ia
avançando no seu desenvolvimento,
algumas das peças a serem utilizadas não se adequavam à função

alguns conceitos que aprendi nas
aulas, conceitos esses que ganharam significado em contexto real.
Renato: Teve muita importância,
tanto a nível pessoal como profissional, uma vez que contribuiu decisivamente para a elaboração da
minha Prova de Aptidão Profissional,
para além das amizades que fiz e
que ainda hoje mantenho.
O que citarias como exemplo
de orgulho na tua caminhada aca-

démica?
Ricardo: Agora que terminei o
meu percurso académico, posso dar
como exemplo de orgulho o facto de
ter chegado ao final de uma etapa
de três anos e ser reconhecido por
professores e não só, ser “aplaudido” por ter mérito naquilo que fiz, por
me ter distinguido de muitos outros
que fizeram parte da minha turma e,
acima de tudo, por saber que essas
pessoas confiaram nas minhas
capacidades e me darem força para
que consiga sempre o que quero e
agarre as oportunidades que me são
oferecidas, como esta do estágio no
estrangeiro, referindo-me aos professores e membros da direcção da
EPTOLIVA.
David: Muita coisa, mas se calhar
destaco o facto de ter conseguido
concorrer e ganhar um estágio no
estrangeiro. Sinto, também, orgulho
na relação que eu e os meus colegas de turma desenvolvemos, uma
vez que nos tornámos muito unidos
e constituíamos um núcleo muito
forte.
Renato: Sem dúvida, a Prova de
Aptidão Profissional, uma vez que
foi um projecto que elaborei com o
meu esforço e dedicação, desde o
programa de desenho até ao resultado final. Não posso deixar de fazer
referência à bolsa de estágio para
Pádua que conquistei e que muito
me orgulha.
O estágio profissional em
Espanha (Sevilha) está a corresponder às tuas expectativas iniciais?
Ricardo: O estágio no estrangeiro
é algo que vem incrementar os meus
saberes na área da informática.
Durante três anos estudei para ser
técnico de gestão de equipamentos
informáticos e agora estou em
Espanha, numa empresa responsável pela criação de páginas web
para empresas, posicionamento de
empresas na Internet, popularizando
e valorizando centenas de empresas, algo novo para mim e que muito
me apraz. Dessa forma, mais do que
os desenvolver os conhecimentos
inerentes à minha área, adquiro e
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consolido conhecimentos sobre
outra parte importantíssima da informática, cada vez mais relevante em
qualquer ponto do mundo, a Internet. O que posso pedir mais?! Com
certeza que ultrapassa as expectativas iniciais.
Como tem sido a tua adaptação
a Sevilha?
Ricardo: Sevilha é uma cidade
com monumentos enormes e lindíssimos, ruas estreitas e naturais, pessoas espectaculares, dias quentes,
noites bem divertidas, imenso
ambiente de festa. Tudo muito bom,
estou a adorar e sinto-me bem adaptado a este meio social e cultural
diferente do qual estou habituado.
Quais são as tuas expectativas
em relação ao estágio profissional que irás realizar em Itália
(Pádua)?
David: As minhas expectativas
são realizar um bom estágio, conhecer o país e absorver o máximo de
conhecimentos possíveis e, se gostarem de mim e me for feita uma boa
proposta, permanecer por lá.
Renato: Conhecer uma nova cultura, novas pessoas, progredir profissionalmente e adquirir novos conhecimentos ao longo deste percurso.
De que forma é que estagiar no
estrangeiro pode reforçar as tuas
competências interpessoais?
Ricardo: O desenvolvimento a
nível pessoal também é possível, é
verdade. Desde que comecei a estagiar, sinto que tenho mais responsabilidades, pois estou a prestar serviços em empresas importantes, sei
que o trabalho que estou a desenvolver tem de servir a alguém e isso
motiva-me e dá-me maturidade,
reforçando as minhas competências
a nível pessoal, não só profissional.
David: Pode ajudar muito, pois
vou conhecer uma nova realidade
de vida, contactar com pessoas diferentes, com uma nova cultura, bem
como adquirir novos conhecimentos,
desenvolvendo certamente as minhas competências não só profissionais, como pessoais.
Renato: Estagiar no estrangeiro
vai, certamente, contribuir para melhorar as minhas capacidades a nível
pessoal, uma vez que vai ajudar-me
a ter mais responsabilidades e mais
senso de organização e decisão.
Que contributos consideras
que pode trazer, para o teu futuro,
a realização do estágio profissional no estrangeiro?
Ricardo: Imensos. A começar por,
como já disse anteriormente, ser
uma experiência nova para mim,

Ana Belo no curso de línguas

possibilitando aumentar as minhas
competências práticas, bem como
valorizar o meu currículo. Hoje em
dia, os trabalhos que giram à volta
da Internet e Páginas Web estão a
ganhar força e, obviamente, são
necessárias pessoas qualificadas
para tal.
David: O contributo poderá ser
muito, uma vez que esta experiência
no estrangeiro irá valorizar o meu
currículo, desenvolver os meus conhecimentos na área, bem como as
minhas competências linguísticas e,
certamente, propiciar boas propostas de emprego, quer em Portugal,
quer no estrangeiro.
Renato: No estágio irei, certamente, adquirir muitos conhecimentos, novas formas de tecnologia,
novas formas de trabalho que posso
utilizar na minha vida profissional.
Na tua opinião, quais são as
qualidades essenciais para que
um profissional da tua área tenha
boas possibilidades de emprego?
Ricardo: Acima de tudo, penso
que deve ter qualidades técnicas na
área, pois é para exercer essas
funções que ele vai ser requisitado
para o mercado de trabalho. Para
além disso, deve ter motivação, procurar sempre aprender e estar pronto para desafios. Também é muito
importante saber trabalhar em equipa, porque em muitas empresas há
trabalhos e projectos que têm de ser
feitos em grupo. Finalizando, considero que deve ser sempre rigoroso e
exigente consigo próprio, dar sempre o seu melhor, sem esquecer a
criatividade, uma vez que o toque
pessoal só valoriza o nosso trabalho
e o distingue dos restantes.
David: Na minha opinião, para um
trabalhador ter boas possibilidades

David Brito na entrevista de selecção

de emprego na minha área, deve ser
empenhado, desenvolver os seus
conhecimentos na área e ter capacidade de iniciativa, mas penso que
estas competências são essenciais
em qualquer área.
Renato: As qualidades são as
seguintes: eficiência, rapidez, qualidade e profissionalismo.
Quais são os teu planos para o
futuro?
Ricardo: No final deste estágio,
pretendo procurar o meu primeiro
emprego, na minha área. Se tal não
acontecer, irei inscrever-me num
Curso de Especialização Tecnológico de Redes ou de Programação,
para aprofundar a minha aprendizagem.
David: Os meus planos para o
futuro são começar a trabalhar e
também tentar alargar os meus conhecimentos através de formações
ou cursos que possa frequentar à
noite.
Renato: Pretendo tirar um curso
superior de Engenharia Electrotécnica e montar a minha própria empresa.
Se voltasses atrás, ingressavas
na Escola Profissional para obter
uma qualificação Profissional ou
optarias pelo ensino regular?
Ricardo: Voltaria a ingressar na
EPTOLIVA. Penso que ser-se bom
profissional, com as qualificações e
competências exigidas para exercer
as funções para as quais nos formamos é mais importante do que a
qualidade de Senhor Doutor que frequentou o ensino regular.
David: Se pudesse voltar atrás,
optaria outra vez pela escola profissional, pois temos uma variante
muito mais prática e a relação entre
professor aluno é muito diferente,
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mais próxima do que no ensino
regular. Falo por experiência, uma
vez que já frequentei o ensino regular e considero que no ensino profissional existe um acompanhamento
diferente, mais personalizado. O
período de estágio é muito importante neste aspecto, uma vez que as
empresas ficam a conhecer o nosso
desempenho e valor, abrindo assim
portas para o nosso futuro profissional.
Renato: É claro que optaria pelo
ensino Profissional, porque nos dá a
possibilidade de entrar no mercado
de trabalho ou prosseguir os estudos, para além de nos dotar de
capacidades, qualidades e experiências indispensáveis ao sucesso profissional, sem esquecer que o período de estágio realizado ao longo da
nossa formação nos ajuda muito
nesse processo.
Tem alguns conselhos a dar
aos alunos que estão no início ou
a finalizar o seu percurso académico na EPTOLIVA?
Ricardo: Tenho, pois. Em primeiro
lugar, que os alunos que estão a terminar a sua formação tenham sorte,
até porque conheço a maior parte
deles. Em segundo lugar, desejo aos
que entraram agora para a EPTOLIVA um bom início de triénio e que
sigam os meus conselhos, ou seja,
não esperem que os professores
ensinem tudo, pois os alunos devem
ser agentes activos na sua formação
e a capacidade de iniciativa é muito
importante para o seu sucesso.
David: Acho que o melhor conselho que posso dar aos alunos é que
se apliquem ao máximo, porque
quem sabe se não serão eles os próximos a realizar um estágio no
estrangeiro. Considero também que
devem ser muito unidos como
turma, uma vez que as dificuldades
são mais facilmente superadas com
o apoio de todos. Embora tenha terminado o meu curso há relativamente pouco tempo, já tenho muitas saudades da minha turma e também de
alguns professores, por isso aproveitem enquanto estão ai e criem
amizades que ficam para a vida,
tanto com professores como com
colegas. Garanto que na EPTOLIVA
há professores, particularmente os
que me deram aulas, que acima de
tudo são amigos e confesso que
também tenho saudades deles.
Renato: Se tiverem possibilidades, ingressem no ensino profissional, porque vos abre mais portas,
tanto para o mercado de trabalho,
como para prosseguir os estudos
nessa área.

Sessão de divulgação do programa Leonardo da Vinci

8

EpTOalunos

Eptojornal N.º 29 - 11 de Novembro.2010

Formandos de Mecatrónica
Automóvel visitam a EXPOAUTO
o dia 05 de Novembro de
2009, os alunos do curso EFA
de Técnico de Mecatrónica
Automóvel, tiveram oportunidade de
desenvolver as suas competências
pessoais e profissionais, com a realização de uma visita de estudo à
EXPOAUTO, na Batalha.
Os Formandos puderam observar
as marcas e as viaturas expostas,

N

bem como as empresas e marcas de
equipamento oficinal e acessórios
presentes, naquela que é considerada a maior exposição automóvel do
ano em território nacional, aberta a
profissionais e ao grande público
que gosta de acompanhar de perto
todas as novidades do sector.
Esta vista promoveu, dessa
forma, o contacto com as actuais

propostas da indústria automóvel e
com as melhores técnicas e práticas
disponíveis, nomeadamente a vasta
gama de complementos, ferramentas, sistemas de diagnóstico computorizado, bancos de ensaio, elevadores, cabines de pintura automóvel e
diversos serviços associados aos
sectores automóvel e reparação,

com destaque para os modelos mais
inovadores ao nível do design, conforto, segurança e performance.
A permanente actualização dos
conhecimentos é de extrema
importância para os futuros técnicos,
face ao crescente grau de complexidade, sofisticação e flexibilidade inerentes ao referido sector.

Apresentação de Provas de Aptidão
Profissional - Época Especial
o dia 25 de Fevereiro de
2010, sete alunos do curso
profissional de Técnico de
Electrónica, Automação e Comando
(triénio 2006/2009) procederam à
apresentação e defesa das suas
Provas de Aptidão Profissional –
Época Especial, perante um júri
constituído pelo Director Pedagógico
da EPTOLIVA, Ricardo Cruz, pelo
Professor Gestor e Coordenador de
Curso, Tiago Coelho, pela Directora

N

de Turma, Cristina Rodrigues, bem
como pelo Engenheiro Rui Arede,
em representação da conceituada
empresa de engenharia e instalações eléctricas no domínio de
baixa e média tensão, Jayme da
Costa.
Exemplificando e colocando em
prática as competências e saberes
desenvolvidos ao longo da sua formação, cada um dos alunos
demonstrou a validade do seu pro-

jecto final de curso, designadamente
“Carregador Solar”, do aluno André
Rodrigues, “Sistemas de Rega”, do
aluno Carlos Dias, “Mini-Hídrica”, do
aluno Paulo Jorge Mendes, “Casa
Smart Card”, do aluno Pedro Isidoro,
“Armazém Automático Solar”, do
aluno Raul Borges, “Sistemas de Iluminação Inteligente”, do aluno Rui
Gouveia e “Robot de Busca e Salvamento”, do aluno Sandro Lourenço.
A conclusão desta componente

de formação constitui um passo
decisivo na vida destes jovens, uma
vez que lhes confere, para além do
diploma correspondente ao 12º ano
de escolaridade, o diploma que certifica a Qualificação Profissional de
nível 3, ficando assim aptos a
ingressar no mercado de trabalho e
a prosseguir na sua realização pessoal e profissional.

Alunos participam na Futurália 2010
Vila das Profissões
N
o dia 12 de Março de 2010, os
alunos dos cursos de Técnico
de Design Gráfico e Técnico
de Manutenção Industrial - variante
Mecatrónica Automóvel tiveram
oportunidade de participar na 3ª
edição da Futurália, o maior evento
nacional de educação, formação e
emprego, que se realizou na FIL
(Feira Internacional de Lisboa).
Um espaço de exposição, no qual

os alunos puderam recolher informação e contactar directamente
com vários organismos e instituições
inerentes às referidas áreas, em
Portugal e no estrangeiro.
Para além dos diversos espaços
temáticos, esta feira contou com a
“Vila das Profissões: Escolhas com
Futuro”, organizada pela Agência
Nacional para a Qualificação, uma
mostra de múltiplas saídas profissio-

nais e actividades formativas desenvolvidas por jovens que frequentam
os cursos profissionalizantes de
nível secundário.
No espaço da vila, estruturado
em cinco grandes bairros (Trabalhar
com máquinas, Trabalhar com pessoas, Trabalhar nas artes, Trabalhar
em tecnologia, e Trabalhar em
gestão e serviços), os alunos da
EPTOLIVA deram a conhecer seus
os projectos, equipamentos e ferra-

mentas, demonstrações essencialmente práticas, no âmbito dos respectivos cursos, divulgando assim
as ofertas formativas da instituição
que representam.
Esta iniciativa contribuiu, certamente, para sensibilizar os jovens
no que concerne à importância de
valorizarem o estudo e a formação,
enquanto ferramentas essenciais
para o seu desenvolvimento pessoal
e integração social e profissional.
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EPTOLIVA participa na XII edição
dos Jogos da Matemática
N
o dia 19 de Maio de 2010,
decorreu a final da XII edição
dos Jogos da Matemática, na
Escola Profissional de Torredeita,
Viseu. Este concurso, dirigido aos
alunos que frequentam cursos de
nível 3 nas Escolas Profissionais,
contou com duas fases realizadas
ao nível de cada escola participante
a fim de ser apurada uma equipa
para a final nacional.
A EPTOLIVA foi representada
pelos alunos Tiago Fonseca, Renato
Trindade e João Cunha, do curso
profissional de Técnico de Manutenção Industrial – Variante Electromecânica, João Simões, do curso
profissional de Técnico de Turismo e

Horácio Fernandes e Liliana Martins,
do curso profissional de Técnico de
Informática de Gestão, tendo conquistado um honroso 6º lugar, entre
as 16 equipas participantes.
Os docentes da disciplina de
Matemática manifestaram o seu
agrado com o empenho e motivação
dos alunos da EPTOLIVA, ressaltando a importância destes eventos no
que respeita ao desenvolvimento da
imaginação, engenho e espírito de
cooperação. Importa salientar que a
EPTOLIVA será a anfitriã da próxima
edição dos Jogos da Matemática,
para a qual se espera uma participação activa de toda a comunidade
escolar.

Alunos da EPTOLIVA vencem
Concurso “Escolas Empreendedoras
de Oliveira do Hospital”
N
o dia 28 de Maio de 2010, no
Salão Nobre do Município,
foram apresentados os projectos seleccionados para o concurso “Escolas Empreendedoras”, promovido pela Câmara Municipal de
Oliveira do Hospital, no âmbito do

Projecto Educativo do Empreendedorismo nos estabelecimentos de
ensino.
Os projectos dos alunos dos cursos de Técnico de Organização de
Eventos (“Recantos do Alva – Parque Aventura”) e Técnico de Gestão

de Equipamentos Informáticos (“Olipédia”) da EPTOLIVA foram os vencedores do concurso, conquistando
o primeiro e segundo lugar, respectivamente.
Estes foram distinguidos pela
melhor ideia de negócio para o seu
Concelho, no que concerne ao grau

de inovação, criatividade, exequibilidade e impacto económico, social e
ambiental nos respectivos sectores
de actividade. Esta iniciativa pretendeu sensibilizar e motivar os jovens
para as práticas empreendedoras,
promovendo o espírito de iniciativa e
dinamismo no Concelho.

EPTOLIVA entrega Diplomas aos
Formandos dos Cursos EFA
N
o dia 2 de Junho de 2010, a
EPTOLIVA entregou 19 Diplomas e Certificados aos formandos dos cursos EFA (Técnico de
Mecatrónica Automóvel e Técnico de
CAD/CAM) que desenvolveram o
processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, terminando assim a sua formação.
De salientar que 11 formandos
concluíram o curso de Técnico de
Mecatrónica Automóvel e 14 formandos concluíram o curso de Técnico
de CAD/CAM. A cerimónia contou
com a presença do Presidente da
ADEPTOLIVA, Dr. Artur Abreu, do

Director Pedagógico da EPTOLIVA,
Dr. Ricardo Cruz, da Mediadora dos

cursos EFA, Dr.ª Helena Pereira e
do Presidente da Câmara Municipal

de Oliveira do Hospital, Dr. José
Carlos Alexandrino, os quais enalteceram e felicitaram os adultos presentes pelos sucessos alcançados.
A sessão terminou com um "porto
de honra", servido a todos os participantes por duas alunas do curso de
Técnico de Turismo. A aposta da
EPTOLIVA nos Cursos de Educação
e Formação de Adultos visa contribuir para a valorização pessoal dos
respectivos formandos, concedendo-lhes a oportunidade de reintegração no mercado de trabalho ou a
desejada progressão na carreira,
estimulando sempre a continuidade
da sua formação.
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Estágio Profissional no estrangeiro
para Jovens recém-formados na
EPTOLIVA
N
o ano lectivo 2010/2011 4 alunos recém-formados na
EPTOLIVA terão a oportunidade de efectuar o seu estágio profissional no estrangeiro, nomeadamente em Espanha (Sevilha) e em
Itália (Pádua), ao abrigo do Programa Leonardo Da Vinci, entre os
meses de Setembro e Dezembro e
com a duração de 14 semanas, duas
delas destinadas à formação linguística.
Tendo em conta diversos critérios,
entre os quais a média final dos can-

didatos e a realização de uma entrevista, foram seleccionados os alunos
David Brito e Renato Trindade, do
Curso Profissional de Técnico de
Manutenção Industrial Variante Electromecânica, o aluno Ricardo Pereira,
do Curso Profissional de Técnico de
Gestão de Equipamentos Informáticos e a aluna Ana Belo, do Curso Profissional de Técnico de Turismo, usufruindo de uma bolsa de subsistência
e de outras comparticipações nas
despesas.
Este período de estágio no estran-

geiro irá permitir aceder a uma experiência extremamente enriquecedora
no campo profissional e pessoal,
onde as competências técnicas e
interpessoais são desenvolvidas e
reforçadas num processo acompanhado pela descoberta de uma sociedade com referências sociais, culturais e empresariais diferentes.
Para além do acesso a novas tecnologias e a processos de organização e de gestão inovadores, os
estagiários ficam dotados de um conjunto de capacidades e experiências

indispensáveis ao sucesso profissional nos dias de hoje em qualquer área
de actividade, como são as competências linguísticas, espírito empresarial, iniciativa, adaptabilidade, flexibilidade, comunicação e decisão.
A EPTOLIVA, assente numa cultura de valorização curricular, garante
assim aos seus alunos intercâmbios e
estágios, visando não só a aquisição
de conhecimentos, aptidões e qualificações, como também a empregabilidade e a participação no mercado de
trabalho europeu.

Alunos visitam Museu Municipal
e Quinta do Cabriz
N
o passado dia 26 de Novembro de 2009, o Curso Técnico
de Turismo Ambiental e Rural,
a decorrer em Tábua, realizou uma
visita de estudo à vila do Carregal do
Sal, para conhecer o Museu Municipal e a Quinta do Cabril. Esta actividade teve como principais propósitos despertar os alunos para a realidade do turismo, na perspectiva de
um profissional do sector, já que, frequentando o 1º ano do curso, ainda
não se sabem colocar na pele de
futuros profissionais, pensando
como turistas.
O Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria, foi uma agradável
surpresa, uma vez que, para além

de oferecer um espaço acolhedor,
repleto de objectos valiosos, distribuídos por exposições temporárias

de pintura e escultura e exposições
permanentes ligadas à etnografia,
arqueologia, escultura e pintura,

Alunos da EPTOLIVA
empreendedores
A

EPTOLIVA encontra-se a participar num projecto de Empreendedorismo promovido pela
Câmara Municipal de Oliveira do
Hospital nas Escolas do concelho. O
projecto iniciou-se em Setembro de
2009 com a formação de professores, para que fossem estes a dinamizar o projecto nas diferentes escolas
do concelho.
A EPTOLIVA conta com duas turmas envolvidas no projecto, a saber,
Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos e Técnico de Organização de Eventos, que tem como
principal objectivo promover o
empreendedorismo no sistema educativo, para que os alunos desde
muito cedo mantenham uma ligação
com o mercado de trabalho e desenvolvam atitudes empreendedoras.
Nesta formação foram já dinamizadas diversas aulas práticas e dinâmicas, baseadas na metodologia
“learning by doing” (aprender fazen-

do).
Na tarde do dia 9 de Dezembro de
2009, ocorreu um dos momentos
altos desse projecto: a actividade
“Empreendedor por um dia”, que
decorreu nas ruas da cidade de Oliveira do Hospital. Esta actividade proporcionou aos alunos a oportunidade
de se colocarem, por um dia, no
papel de um empreendedor e, assim,
experienciaram todas as etapas que
vão desde a escolha da ideia de
negócio até à sua implementação,
sem descurando os riscos inerentes
a cada um dos negócios. Pretendeuse que os alunos aplicassem os conhecimentos adquiridos nas aulas que
tinham assistido até então e que utilizassem as suas capacidades e competências empreendedoras na
criação e desenvolvimento de um
negócio, para posteriormente serem
capazes de identificar os aspectos
mais e menos positivos que ocorreram na execução da mesma.

coloca à disposição dos visitantes
vários circuitos por sítios arqueológicos dispersos pelo concelho, cuja
curiosidade suscitada levou a prometer outra visita para breve.
Na Quinta do Cabriz, empreendimento de enoturismo de renome a
nível nacional, visitaram-se as adegas e caves, o restaurante, onde
tiveram direito a uma prova do seu
famoso espumante, e a loja de
venda ao público, sempre acompanhados por uma guia-intérprete que
foi alertando o grupo para a temática
do turismo ligado aos vinhos e a sua
importância no desenvolvimento
local.
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Alunos assistem à peça de teatro
«Nem muito simples… nem
demasiado complicado»
N
o âmbito do projecto “Cuidate” promovido pelo Instituto
Português da Juventude, os
alunos do 1º e 2º ano dos cursos
profissionais da EPTOLIVA tiveram
oportunidade de assistir, no dia 20
de Janeiro de 2010, a um Teatro
Debate subordinado ao tema da
Sexualidade, apresentado pela companhia Usina, na Casa da Cultura
César Oliveira.
Tratou-se de uma peça de teatro,
intitulada de «Nem muito simples
nem demasiado complicado», composta por 7 pequenas histórias relacionadas com a sexualidade e que
reproduziram situações comuns no
dia-a-dia dos adolescentes, com o
objectivo de alertar a comunidade
escolar para situações problemáti-

cas e de risco inerentes ao referido
tema.
Este espectáculo permitiu aos
alunos presentes intervir, experimentar e colocar em prática as suas
ideias para modificar as problemáticas geradas em cena. Nele participaram os alunos que optaram pelas
cenas «A primeira Vez: dúvidas e
questões sobre a relação sexual» e
«À beira-mar: infidelidade e doenças
sexualmente transmissíveis».
Esta iniciativa insere-se num conjunto de outras acções que constituem mais um recurso à continuidade do trabalho de sensibilizar e
consciencializar os jovens a respeito
de questões do foro íntimo da
sexualidade.

Alunos de Electrónica e
Telecomunicações participam na V
edição das Jornadas Tecnológicas
N
o dia 21 de Maio de 2010, os
alunos do Curso Profissional
de Técnico de Electrónica e
Telecomunicações tiveram oportunidade de participar nas Jornadas Tecnológicas, realizadas em Viana do
Castelo, evento de âmbito nacional,
dedicado à apresentação das mais
recentes novidades técnicas, tecnológicas e regulamentares do sector
electrotécnico.
Neste encontro formativo e informativo anual, organizado pela revista “O Electricista”, estiveram em foco
temas como as energias renováveis,

eficiência e manutenção das instalações eléctricas e telecomunicações, contando com a presença
dos principais especialistas do mercado nas áreas abordadas, nacionais e internacionais.
Os alunos assistiram a sessões
de formação sobre diversas temáticas no âmbito das telecomunicações e puderam contactar não só
com equipamentos e materiais utilizados na sua área de formação,
mas também com projectos de alta
tecnologia, numa área em constante
crescimento.

Alunos participam no Campeonato
Distrital de Corta-Mato 2010
N
o passado dia doze de Fevereiro, na vila de Góis, decorreu o Corta-Mato Distrital,
uma das mais emblemáticas provas
do calendário anual do Desporto
Escolar, organizado pelas Equipas
de Apoio às Escolas de Tábua e
Coimbra e que juntou competitivamente centenas de jovens representantes de todas as escolas do Distrito de Coimbra. Este acontecimento
desportivo, destinado aos diferentes
escalões, desde os infantis, aos
juniores, masculinos e femininos,
envolveu mais de sessenta escolas,
colorindo assim o belíssimo recanto
da natureza à beira do rio Ceira.
No que diz respeito aos ilustres
representantes da EPTOLIVA, de

destacar a participação e classificação dos alunos dos Cursos Profissionais de Técnico de Organização de Eventos, Marisa Benedito
(30ª posição/escalão de juniores),
Paula
Fonseca
(33ª
posição/escalão de juniores),
Telma
Fonseca
(34ª
posição/escalão de juniores),
Susana Baio (35ª posição/escalão
de juniores) e Elisa Fernandes (96ª
posição/escalão de juvenis), de
Técnico de Electrónica e Telecomunicações, David Bernardo (54ª
posição/escalão de juniores) e Luís
Henriques (150ª posição/escalão
de juvenis), de Técnico de Manutenção Industrial Electromecânica,
David Brito (58ª posição/escalão

de juniores) e João Cunha (22ª
posição/escalão de juniores), de
Técnico de Manutenção Industrial
Mecatrónica Automóvel, Cláudio
Nunes (59ª posição/escalão de
juniores), David Fidalgo (46ª
posição/escalão de juniores),
Paulo
Fonseca
(27ª
posição/escalão de juniores), Fábio
Fonseca (38ª posição/escalão de
juniores), Tiago Faria (73ª
posição/escalão de juniores) e
José Conde (68ª posição/escalão
de juniores), de Técnico de Informática de Gestão, João Caetano
(52ª posição/escalão de juniores),
de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos,
Elias Vaz (70ª posição/escalão de

juniores), de Técnico de Multimédia,
Patrícia
Tavares
(62ª
posição/escalão de juvenis) e de
Técnico de Turismo, Ana Costa
(38ª posição/escalão de juniores)
Joana Santos (31ª posição/escalão
de juniores) e Paula Mendes (29ª
posição/escalão de juniores).
Esta oportunidade de prática
desportiva contribuiu para mais um
momento de salutar convívio entre
os jovens e para o desenvolvimento do importante gosto pela prática
regular da actividade física. Por
outro lado, esta iniciativa revestese de especial importância enquanto factor de saúde, bem como
enquanto componente de cultura,
na dimensão individual e social.
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Participação no Parlamento dos
Jovens e no Concurso Euroescola
vale 3º lugar
R
ealizou-se, no dia 2 de Março
de 2010, no Salão Nobre da
Câmara Municipal da Figueira
da Foz, a sessão distrital do Parlamento Jovem. À semelhança dos
anos anteriores, a nossa escola
marcou presença, onde os alunos
Marisa Benedito do Curso Profissional de Organização de Eventos - 2º
ano, Horácio Fernandes do Curso
Profissional de Informática de
Gestão - 2º ano e Maria Manuela
Luís do Curso Profissional de Multimédia - 1º ano abordaram a temática da República.

No Programa Euroescola, subordinado ao tema “Pobreza e Exclusão
Social”, a EPTOLIVA contou com a
participação dos alunos Paulo
Brandão do Curso Profissional de
Contabilidade - 2º ano e Simão Rolo
do Curso Profissional de Multimédia
- 1º ano, tendo os mesmos alcançado um honroso 3º lugar. Este tipo de
actividades é de extrema importância, uma vez que promove valores
de cidadania, autonomia, responsabilidade, iniciativa, espírito crítico,
intrínsecos à sua formação pessoal.

Equipa do Desporto Escolar da
EPTOLIVA vence campeonato de
Futsal
N
o âmbito do Desporto Escolar,
decorreram as Jornadas do
Campeonato Distrital de Futsal, no escalão de Juniores, as quais
contaram com a presença das equipas, para além da EPTOLIVA, da
Escola Secundária Bernardino
Machado (Figueira da Foz), do Colégio Rainha Santa Isabel (Coimbra) e
da Escola Secundária de Arganil.
A equipa da EPTOLIVA sagrou-se
vencedora, com um total de 6 jogos
realizados, 24 golos marcados e 8
sofridos, destacando-se as vitórias
alcançadas nos últimos jogos da
competição por 4-1 frente à Escola
Secundária de Arganil e por 6-2 frente ao Colégio Rainha Santa Isabel,
no dia 24 de Abril de 2010.
No que diz respeito aos ilustres
representantes da EPTOLIVA, de

destacar a participação dos alunos
dos Cursos Profissionais Técnico de
Electrónica e Telecomunicações -

Nuno Miguel Gouveia, João Lobo e
Luís Henriques; Técnico de Manutenção Industrial - Variante: Electro-

mecânica
Tiago Fonseca; Técnico de Manutenção Industrial - Variante: Mecatrónica Automóvel - Fábio Fonseca,
José Conde, João Nunes, David
Fidalgo e Paulo Fonseca; Técnico
de Informática de Gestão André Martins, João Caetano, José
Duarte, João Henriques e Luís Henriques; Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos Adriano Silva; e Técnico de Multimédia - Rafael Teles.
O bom desempenho desportivo
da equipa da EPTOLIVA, individual e
colectivo, contribuiu não só para a
construção de vínculos entre os
jovens e a escola, mas também para
o desenvolvimento das suas competências, nas dimensões física e
cívica.

Curso de Turismo realiza Percurso
Pedestre à Mata do Desterro
N
o dia 19 de Maio de 2010, os
alunos do curso de Técnico
de Turismo realizaram um
percurso pedestre à “Mata do Desterro”, localizada no extremo sudoeste
da Serra da Estrela, no sector superior do rio Alva, numa altitude compreendida entre os 790 e os 1061
metros.
No decorrer do percurso, dotado
de painéis com informação sobre
valores naturais e culturais, os alunos puderam apreciar as três áreas
características da região, nomeadamente, a florestal (povoamentos de

pinheiro-bravo, intercalados com
bosques de castanheiros), a ribeirinha (dominada por salgueiros e
amieiros) e as zonas de mato (dominada por giestais), bem como conhecer alguns aspectos relacionados
com a geologia, a flora e vegetação,
a fauna e os usos e costumes locais.
Esta actividade, destinada a complementar a componente prática do
curso, permitiu não só promover a
educação ambiental, mas também
sensibilizar os alunos para a
questão da conservação da natureza e da biodiversidade.
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EPTOLIVA comemora Semana
Cultural 2010
E

ntre os dias 22 e 26 de Março,
decorreu a Semana Cultural
2010 da EPTOLIVA, repleta de
actividades pedagógicas e lúdicas,
encerrando assim o segundo período lectivo. Do programa constaram
diversos eventos, designadamente,
acções de sensibilização e divul-

da Senhora dos Verdes, em Gouveia,
marcaram o dia do aluno e permitiram aliar a sensação de risco e aventura, ao espírito de equipa e à união,
no absoluto respeito pelo ambiente e
pelas normas de segurança.
As visitas de estudo também
integraram esta Semana Cultural,

Dia Aberto

Formação em Primeiros Socorros e Manuseamento de Extintores

gação (Primeiros Socorros e Manuseamento de Extintores, Distúrbios

possibilitando o contacto com
empresas e instituições da área

Divulgação da Escola - Dia Aberto

Alimentares e Alcoolismo, Estratégias de Procura de Emprego e Divulgação de Cursos), as quais contribuíram para o desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos, consciencializando-os da importância da
formação na construção de uma
sociedade activa, responsável e
empreendedora.
Actividades radicais no complexo

Acção de Formação - Fotografia

portas à comunidade envolvente,
promovendo o Dia Aberto a fim
de divulgar a escola, as ofertas
formativas e actividades desenvolvidas nas diferentes áreas.
Todos os cursos efectuaram
algumas demonstrações, num
ambiente de interacção e entusiasmo.
A Semana Cultural encerrou
com a exposição “Centenário da
República”, disposta na Avenida
Dr. Carlos Campos, mobilizando

momentos que nos últimos cem
anos marcaram a vida de cada
uma das 21 freguesias do concelho de Oliveira do Hospital,
contribuindo para fortalecer o
sentimento de cidadania e de
identidade com as pessoas e
património cultural da comunidade, preservando a memória local.
A Comemoração foi abrilhantada pela prestação de alunos e
professores que, ao longo do dia,
presentearam os visitantes com

Comemoração do “Centenário da República”

de formação de cada curso, contextualizando vários dos conceitos
abordados em sala de aula e fornecendo aos alunos um conjunto
de estratégias e ferramentas
essenciais ao seu percurso académico e consequente inserção
no mercado de trabalho.
Como tem sucedido em anos
anteriores, a EPTOLIVA abriu

toda a comunidade escolar na
recriação das décadas do século
republicano e apresentando os
seus momentos mais marcantes.
Esta iniciativa reuniu um conjunto de imagens, vídeos e trabalhos elaborados pelos alunos,
bem como objectos representativos das respectivas décadas.
Foram igualmente destacados os

um conjunto de representações
musicais e teatrais alusivas a
cada uma das décadas.
A realização da actividade
comemorativa do Centenário da
República apelou não só à divulgação de informação histórica,
mas também à reflexão e valorização do ideário republicano na
sua dimensão passada e actual.

Actividades Radicais - Complexo da Senhora dos Verdes
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Dia do Curso de Electrónica e
Telecomunicações aborda manual de
ITED
N
o âmbito da disciplina de Tecnologias Aplicadas, comemorou-se o Dia do Curso de
Electrónica e Telecomunicações, no
dia 10 de Fevereiro de 2010, na
sede da EPTOLIVA. A actividade
desenvolvida constou de um
Whorkshop sobre a temática ITED
(Infra-estruturas de Telecomunicações em Edifícios), promovido
pela empresa JSL-Material Eléctrico,
S.A.
Os alunos tiveram oportunidade
de contactar com alguns materiais
utilizados nas instalações ITED e, ao

mesmo tempo, com a 2ª edição do
Manual ITED.
Esta abordagem forneceu-lhes

informação sobre o novo regulamento que rege as Infra-estruturas de
Telecomunicações em Edifícios, par-

ticularmente no que se refere à introdução e expansão da utilização da
tecnologia da fibra óptica.
A permanente actualização dos
conhecimentos é de extrema
importância para os futuros técnicos
de Electrónica e Telecomunicações,
face ao crescente grau de complexidade, sofisticação e flexibilidade inerentes ao referido sector, pelo que
esta actividade se revelou muito
enriquecedora em termos de formação técnica e aplicabilidade prática.

Dia do Curso de Turismo
Ambiental e Rural
N
o dia 27 de Maio de 2010,
comemorou-se o Dia do
Curso de Técnico de Turismo
Ambiental e Rural. A escolha da data
prendeu-se com a proximidade da
celebração do Dia Internacional da
Biodiversidade, visando assim sensibilizar o público em geral para a
importância desta temática.
As actividades, desenvolvidas na
Biblioteca Municipal de Tábua, constaram de uma exposição de fotografias de espécies de fauna e flora da
região, bem como de uma mostra de
iguarias gastronómicas produzidas
no concelho de Tábua. Após uma
breve explicação das espécies
expostas, seguiu-se uma prova de
produtos regionais, nomeadamente

o bucho e as chouriças de carne de
Tábua, o queijo e o requeijão da
Serra da Estrela, os famosos carolos
de Vila Nova de Oliveirinha e o vinho
do Dão. Os participantes tiveram,
igualmente, a oportunidade de provar a aguardente de Medronho.
A sessão comemorativa contou
também com a presença da
Direcção da EPTOLIVA e de algumas personalidades concelhias,
destacando-se o Presidente da
Câmara Municipal de Tábua, Eng.
Ivo Portela e a Directora da Biblioteca Municipal de Tábua, Dr.ª Paula
Neves.
Este evento permitiu aos alunos
uma aplicação prática de conhecimentos adquiridos ao longo do ano

lectivo, demonstrando à comunidade
local algumas das acções a desempenhar por um Técnico de Turismo

Ambiental e Rural e colaborando,
dessa forma, na divulgação da oferta turística local e regional.
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EPTOLIVA recebe alunos
de São Tomé e Príncipe
N
o âmbito do protocolo de cooperação celebrado pela Escola com Instituições Oficiais de
São Tomé e Príncipe, a EPTOLIVA
recebeu seis novos alunos oriundos
de São Tomé e Príncipe, no dia 27
de Outubro de 2010, a saber: Ester
Campos e Katia Monteiro para o
Curso Profissional de Técnico de
Design - Variante: Design de Equipamento; Hermenegildo Fernandes e
Luciano Monteiro, para o Curso Profissional de Técnico de Gestão de
Equipamentos Informáticos; Eula
Pereira e Matilde Teves, para o
Curso Profissional de Técnico de
Turismo.
Toda a comunidade escolar tem
colaborado, no sentido de implementar um espírito de entreajuda e,
dessa forma, garantir a integração
social e académica destes jovens.
Testemunhos de alunos são-tomenses, cujo percurso formativo foi ini-

ciado no ano transacto, confirmaram
a boa adaptação, tendo contribuído,
para isso, o apoio recebido no meio
escolar.

A EPTOLIVA, assente numa política de inclusão para a cidadania
global, pretende assim continuar a
desenvolver projectos comuns a fim

de dar resposta às necessidades de
formação e qualificação profissional
dos alunos que frequentam esta instituição.

EPTOLIVA celebrou o Dia Europeu
das Línguas
O

Dia Europeu das Línguas é
comemorado, todos os anos,
desde 2001, no dia 26 de
Setembro, por iniciativa do Conselho
da Europa, para assinalar a
importância da diversidade linguística e cultural existente no espaço
europeu.
Neste contexto, o Departamento
de Línguas da EPTOLIVA promoveu
um concurso a fim de celebrar a
data, mobilizando todas as turmas a
realizar trabalhos em vários domínios e suportes, respeitando a trilogia Línguas, Artes e Tecnologias.
Por conseguinte, a comunidade
escolar da EPTOLIVA reuniu-se no
dia 27 de Setembro de 2010, na
Casa da Cultura César de Oliveira,
para assistir à apresentação dos
projectos realizados por cada curso,
demonstrando a capacidade criativa
e de inovação no desenvolvimento
do tema, bem como os conhecimentos acerca das diferentes línguas e
culturas.
O júri do concurso, constituído
pelo Director Pedagógico da EPTOLIVA, Ricardo Cruz, pelo Presidente
da ADEPTOLIVA, Artur Abreu, pela
representante dos Directores de

1º Lugar - Gestão e Programação de Sistemas Informáticos

Turma da EPTOLIVA, Maria José
Brito e pelo Director da Escola
Secundária de Oliveira do Hospital,
Albano Dinis, distinguiu os projectos
dos cursos de Técnico de Gestão e
Programação de Sistemas informáticos (1º lugar), Técnico de Organização de Eventos (2º lugar) e Técnico de Electrónica e Telecomunicações (3º lugar), tendo sido atribuídos prémios em valor monetário,
enquanto contribuição para a realização de viagens de finalistas.
Nesta sessão, o Director Executivo da EPTOLIVA, Rogério Prazeres,
aproveitou para congratular os alunos pela participação expressiva na
actividade, sensibilizando-os para a
necessidade de apostarem na sua
formação. Esta acção contribuiu não
só para fomentar as competências
linguísticas dos alunos, mas também
para incentivar a aprendizagem de
línguas ao longo da vida, dentro e
fora do contexto escolar, quer por
razões de estudo, quer por necessidades profissionais e de mobilidade,
aproveitando as oportunidades e
programas que a União Europeia
tem para oferecer, numa sociedade
cada vez mais globalizada.

