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EDITORIAL

FICHA tÉCNICA

No dia 11 de Novembro de 2011, a comunidade escolar da EPTOLIVA reuniu-se em 
Oliveira do Hospital, na Casa da Cultura César de Oliveira, para celebrar os 20 anos 
de existência.

Esta sessão solene contou com a intervenção de vários ilustres representantes da ins-
tituição, bem como da comunidade local e regional, a saber: Presidente da ADEPTO-
LIVA, Director Executivo da EPTOLIVA, Presidente da ANESPO, Presidente da Câ-
mara Municipal de Arganil, Presidente da Câmara Municipal de Tábua, Presidente da 
Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, representante do Ministério da Educação, 
bem como do representante da Embaixada de S. Tomé e Príncipe, cujos discursos fo-
ram pautados pelo reconhecimento do valor da escola, a dedicação de todos os que dela 
fazem parte, olhando para o futuro da escola com optimismo e confiança e desejando a 
todos o maior sucesso profissional e pessoal.

Seguiu-se um momento lúdico, com a apresentação de imagens respeitantes à vivência 
escolar de toda a comunidade ao longo do seu percurso de existência, bem como o Lip 
Dub 2011 e EPTOLIVA na RTP2, demonstrando o contributo dos alunos na divulgação 
da escola, possibilitando que estes reconheçam e se orgulhem dos seus esforços e valorizem 
o papel fundamental da escola no seu desenvolvimento profissional e pessoal.

Este momento deu por terminada a sessão, ficando evidenciado o potencial da escola e 
do trabalho desenvolvido por todos os que a integram, constituindo-se já uma referência 
no que concerne à construção da identidade da EPTOLIVA. 

Fundada em 11 de novembro de 1992, a EPTOLIVA está a comemorar, ao 
longo deste ano, o seu vigésimo aniversário. São vinte anos de experiência ligada 
ao ensino profissional e que fazem desta escola uma das mais antigas do país neste 
âmbito. Ao todo, ultrapassa o milhar o número de jovens que, nos concelhos e 
Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil, completou a sua escolaridade básica na EP-
TOLIVA, se considerarmos a escolaridade básica de acordo com o atual conceito 
que a faz equivaler a um ciclo de estudos de 12 anos.

Durante estes 20 anos, a EPTOLIVA orgulha-se do ter promovido um serviço 
público de educação e formação e de ter contribuído de forma altamente eficaz 
para a qualificação profissional da população da região que serve. Por esse motivo, 
quer continuar a fazer parte desse sistema de qualificação e a assumir-se como um 
dos seus principais atores. Mais do que isso, julga que tem legitimidade para ser 
considerada como um parceiro incontornável, obrigatório e com ascendente den-
tro desse sistema.

As orientações recentemente definidas pela tutela em relação ao funcionamento 
e organização das escolas profissionais podem conduzir à alienação de um patri-
mónio que demorou duas décadas a edificar e que permitiu que hoje Portugal 
disponha de um sistema de ensino que possibilita aos seus alunos optar entre dois 
percursos paralelos distintos e adaptáveis ao projeto de vida de cada um: um de 
perfil mais académico e teórico, outro de cariz mais prático e voltado para a inser-
ção na vida ativa.

Os dilemas que hoje se colocam às escolas de ensino profissional, e que não 
são exclusivos da EPTOLIVA, exigem que o território se una à volta da escola, 
de forma a permitir preservar um sistema e uma instituição fundamentais para a 
qualificação da população da região.

Por outro lado, a EPTOLIVA tem-se organizado para, cada vez mais, conseguir 
estar preparada para dar resposta às necessidades de formação dos agentes locais – 
empresas, instituições, autarquias ou trabalhadores que queiram atualizar ou acres-
centar os seus conhecimentos.

Após 20 anos dedicados ao ensino profissional, há uma ideia sólida e fixa que a 
EPTOLIVA quer deixar registada – a de que está preparada para contribuir para o 
desenvolvimento da região… pelos menos durante mais 20 anos.

Artur Abreu
(presidente da adeptOLiVa)

Construir o futuro alicercado no passado

20.º Aniversário EPTOLIVA 
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No dia 11 de Novembro de 2011, a comunidade es-
colar da EPTOLIVA reuniu-se em Oliveira do Hospital, 
na Casa da Cultura César de Oliveira, para celebrar os 20 
anos de existência.

Esta sessão solene contou com a intervenção de vários 
ilustres representantes da instituição, bem como da comu-
nidade local e regional, a saber: Presidente da ADEPTO-
LIVA, Director Executivo da EPTOLIVA, Presidente da 
ANESPO, Presidente da Câmara Municipal de Arganil, 
Presidente da Câmara Municipal de Tábua, Presidente da 
Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, representante 
do Ministério da Educação, bem como do representante 
da Embaixada de S. Tomé e Príncipe, cujos discursos fo-
ram pautados pelo reconhecimento do valor da escola, a 
dedicação de todos os que dela fazem parte, olhando para 

o futuro da escola com optimismo e confiança e desejando 
a todos o maior sucesso profissional e pessoal.

Seguiu-se um momento lúdico, com a apresentação de 
imagens respeitantes à vivência escolar de toda a comuni-
dade ao longo do seu percurso de existência, bem como 
o Lip Dub 2011 e EPTOLIVA na RTP2, demonstrando 
o contributo dos alunos na divulgação da escola, possibi-
litando que estes reconheçam e se orgulhem dos seus es-
forços e valorizem o papel fundamental da escola no seu 
desenvolvimento profissional e pessoal.

Este momento deu por terminada a sessão, ficando evi-
denciado o potencial da escola e do trabalho desenvolvido 
por todos os que a integram, constituindo-se já uma re-
ferência no que concerne à construção da identidade da 
EPTOLIVA. 

A “Embalagem QueSe”, concebida por alunos da EP-
TOLIVA , venceu o Concurso Intermunicipal de Ideias de 
Negócio organizado pela CIMPIN, cuja final decorreu no 
dia 2 de junho, em Miranda do Corvo.

Depois de ter sido escolhida como a melhor das 12 ideias 
de negócio que chegaram à final de Oliveira do Hospi-
tal, no dia 11 de maio, o projeto dinamizado pelas alunas 
do segundo ano do curso de Técnico de Design – varian-
te de Design de Equipamento, Ana Rita Carvalho, Cátia 
Monteiro e Mariana Santos, e orientado pelas professoras 
Cristina Figueiredo e Helena Raimundo, sujeitou-se à 
comparação com os vencedores dos concursos realizados 
nos restantes 13 municípios que compõem a CIMPIN – 
Alvaiázere, Ansião, Arganil, Castanheira de Pêra, Figueiró 
dos Vinhos, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Pampilhosa 
da Serra, Pedrógão Grande, Penela, Tábua e Vila Nova de 
Poiares

Após a apresentação, o júri coroou a “Embalagem Que-

Se” como a melhor ideia de negócio, tendo os elementos 
da equipa vencedora recebido o prémio das mãos do Se-
cretário de Estado da Administração Local e Reforma Ad-
ministrativa, Paulo Júlio. Os segundo e terceiro lugares do 
concurso foram para “Candeeiros Rodney”, do CEARTE, 
Miranda do Corvo, e “Desidrocebola”, da Escola Secun-
dária de Tábua.

A “Embalagem QueSe”, concebida para a exportação e 
transporte de Queijo Serra da Estrela, está direcionada para 
trabalhar nos mercados gourmet e de elevada qualidade e 
pretende contribuir para a valorização de um dos produtos 
económico-sociais mais importantes da região, tendo ain-
da potencial para se adaptar a outros queijos produzidos 
no território. É fabricada a partir de madeiras tradicionais 
da região, e o seu desenvolvimento é complementar às 
atividades de outros agentes económicos locais como os 
produtores de queijo, as indústrias transformadoras de ma-
deira ou as empresas de exportação de produtos regionais.

A “Dra. Maria Antónia”, como todos a conheciam, nas-
ceu no Seixo da Beira, a 1 de abril de 1940. Deu sempre 
o melhor se si na defesa do seu concelho e da sua região. 
Mais do que isso, deu sempre o melhor de si na defesa das 
suas ideias e daquilo em que acreditava. Teve um percurso 
cívico e profissional exemplar, tendo integrado a Comis-
são Administrativa da Câmara Municipal de Oliveira do 
Hospital que tomou posse em maio de 1974, ocupando o 
lugar de vereadora até 1978. Nesse ano, viu concretizado 
um dos seus sonhos, a construção dos novos edifícios das 
escolas Preparatória e Secundária de Oliveira do Hospital. 
Em 1991 Maria Antónia Matos foi convidada a assumir 
a direção da Eptoliva – Escola Profissional de Oliveira do 
Hospital e Tábua, tendo-se mantido à frente do projeto até 
ao final do ano letivo de 1998/99.

A matriz do que é, ainda hoje, a Eptoliva, foi definida 
por esta professora, que tinha uma forma incomparável de 
congregar os afetos dos que trabalhavam com ela, fossem 
professores, alunos ou auxiliares. Este é, por isso, um mo-
mento triste para a Eptoliva, e a escola sente-se de luto pela 
perda da sua “mãe fundadora”.

Por tudo o que deu à Eptoliva, aos que por aqui pas-
saram, à educação e ao ensino profissional desta região… 
obrigado Dra. Maria Antónia.

À semelhança dos anos transatos, a EPTOLIVA inscre-
veu-se no Programa Parlamento do Jovens do Ensino Se-
cundário. O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa insti-
tucional da Assembleia da República (AR), desenvolvida 
ao longo do ano letivo com as Escolas de todo o país que 
pretendam participar, culminando numa Sessão Nacional 
que se realiza anualmente na Assembleia da República.

A participação neste programa, mostrou-se de extrema 
importância, pois os alunos participantes poderam apre-
sentar, debater e defender as suas ideias relativas a uma de-
terminada temática.

No dia 16 de Janeiro de 2012, esteve presente na nos-
sa Escola, o Deputado da Assembleia da República, Eng.º 
Maurício Marques, numa sessão preparatória da sessão 
escolar desenrolando-se um debate bastante esclarecedor 
acerca do tema “Redes Sociais – Participação e Cidadania”, 
que este ano, o Parlamento dos Jovens vai discutir no En-
sino Secundário. Depois de uma exposição sobre a Assem-
bleia da República, o Deputado convidado, disponibilizou 
um período de tempo para responder a questões colocadas 
pelos alunos.

Cerimónia de abertura do novo ano escolar 2011/2012

EPTOLIVA vence 
Concurso Intermunicipal de Ideias de Negócio

Faleceu a Dra. Maria Antónia 
Faleceu, no Brasil, Maria Antónia Matos de Brito, pro-
fessora, cidadã empenhada e fundadora da EPTOLIVA

Iniciativa do Parlamento dos Jovens 
contou com a presença do Deputado 
Eng.º Maurício Marques
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Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Design - 
Variante: Design de Equipamento, elaboraram a mascote 
da nossa escola, no âmbito do programa de uma disciplina 
da área técnica.

Este projecto, que englobou a caracterização dos mate-
riais e as suas propriedades físicas, teve em vista propor-
cionar conhecimentos básicos e fundamentais aos alunos, 
inerentes à sua área de formação, de uma forma prática.

A EPTOLIVA, no âmbito da candidatura a estágios no 
estrangeiro inseridos no programa Leonardo Da Vinci, 
criou um blog, designado de EptoEuropa, para que os par-
ticipantes deste programa possam vir a dar a conhecer as 
suas experiências de formação no estrangeiro. 

EptoEuropa - eptoeuropa.blogspot.com

Embora a pertença a um dos sexos seja intrínseca, é 
fundamental ressaltar que a interiorização, por parte da 
criança, de uma moral e identidade sexual, não aconte-
ce, apenas, em virtude de lhe serem transmitidas algumas 
normas, reforçadas por estímulos positivos ou negativos. 
A aprendizagem decorre ao longo da observação do com-
portamento dos pais, professores e adultos em geral, va-
riando assim à medida que crescemos e com o contexto 
familiar e social que nos rodeia. Resultante deste conjunto 
de valores, considera-se como grande objectivo da educa-
ção sexual contribuir para uma vivência mais informada, 
gratificante, autónoma e responsável da sexualidade, nas 
suas várias componentes e dimensões, nomeadamente: a 
diversidade dos comportamentos sexuais ao longo da vida 
e das características individuais; os mecanismos da resposta 

sexual, da reprodução, da contracepção e da prática de sexo 
seguro; as ideias e valores com que as diversas sociedades 
foram encarando a sexualidade, o amor, a reprodução e as 
relações entre os sexos ao longo da história e nas diferentes 
culturas; os problemas de saúde - e as formas de prevenção 
- ligados à expressão da sexualidade, em particular as gra-
videzes não desejadas, as infecções de transmissão sexual, 
os abusos e a violência sexuais; os direitos, a legislação, os 
apoios e recursos disponíveis na prevenção, acompanha-
mento e tratamento destes problemas.

Dessa forma, a nossa escola considera necessário imple-
mentar um programa de educação sexual, o qual irá ini-
ciar brevemente no pólo de Tábua, com a colaboração de 
técnicos de saúde (enfermeiros e médicos) do Centro de 
Saúde de Tábua e, posteriormente, em Oliveira do Hos-

pital, com o apoio de técnicos de saúde disponibilizados 
pelo Centro de Saúde de Oliveira do Hospital. Até lá, en-
contra-se à disposição de qualquer aluno(a) no Gabinete 
de Orientação Escolar e Profissional o EptoSexualidades, 
um espaço de atendimento e aconselhamento na área da 
sexualidade, podendo ser feito pessoalmente, via telefone 
(238 605 216), email ( eptosexualidades@eptoliva.pt ) ou 
web (www.clicaja.pt.vu), às 3ªfeiras das 14h às 17h no pólo 
de Tábua e às 4ªfeiras das 14h às 17h em Oliveira do Hos-
pital. Este gabinete conta ainda com o apoio do projecto 
Clica Já!, da Unidade de Cuidados na Comunidade Pedra 
da Sé (Centro de Saúde de Tábua), onde qualquer aluno(a) 
poderá colocar questões anonimamente e esclarecer as suas 
dúvidas. Este é um projecto da Unidade de Cuidados na 
Comunidade Pedra da Sé (Centro de Saúde de Tábua).

No âmbito do programa Parlamento dos Jovens, decor-
reu no dia 23 de Janeiro de 2012 a eleição dos deputados 
à sessão escolar.

A lista vencedora foi a lista A, com um total de 66 vo-
tos contra 26. Como tal, foram eleitos à sessão escolar 10 
deputados, a saber: Diogo Vieira (DDE); Nuno Caçapo 
(TUR1); Adriano Silva (TUR1); Miguel Sousa (TUR1); 
Fábio Duarte (TUR1); José Carlos (TUR1); Ivo Saraiva 
(TUR1); Roberto Peres (IE) Daniela Olmo (EAC); e Pe-
dro Inácio (IE).

Posteriormente, foi realizada a Sessão Escolar, assem-
bleia representativa da Escola, constituída pelos depu-
tados eleitos, com o objectivo de aprovar o Projecto de 
Recomendação da Escola e eleger os respectivos deputa-
dos à Sessão Distrital/Regional. No final da Sessão Esco-
lar saíram eleitos, para representarem a escola na Sessão 
Distrital/Regional, os deputados Diogo Vieira (DDE), 
Nuno Caçapo (TUR1) e Adriano Silva (TUR1), sendo 
que os dois primeiros são deputados efectivos e o terceiro 
suplente.

EPTOLIVA já tem mascote...

EptoEuropa, um blog destinado  
às experiências de formação no estrangeiro

A importância da Educação Sexual

Diogo Vieira, Nuno Caçapo e Adriano Silva 
são os alunos que irão representar a EPTOLIVA 
na Sessão Distrital/Regional do Parlamento Jovem

ODia 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 linguísti-
ca 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 domí-
nios e suportes, respeitando a trilo-
gia 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 conhecimen-
tos acerca das diferentes línguas e
culturas. 

O júri do concurso, constituído
pelo Director Pedagógico da EPTO-
LIVA, Ricardo Cruz, pelo Presidente
da ADEPTOLIVA, Artur Abreu, pela
representante dos Directores de

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 informáti-
cos (1º lugar), Técnico de Organi-
zação de Eventos (2º lugar) e Técni-
co de Electrónica e Telecomuni-
cações (3º lugar), tendo sido atribuí-
dos prémios em valor monetário,
enquanto contribuição para a reali-
zação de viagens de finalistas. 

Nesta sessão, o Director Executi-
vo da EPTOLIVA, Rogério Prazeres,
aproveitou para congratular os alu-
nos 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 necessi-
dades profissionais e de mobilidade,
aproveitando as oportunidades e
programas que a União Europeia
tem para oferecer, numa sociedade
cada vez mais globalizada.

Ficha Técnica

Propriedade: ADEPTOLIVA – Asso-
ciação para o Desenvolvimento do Ensi-
no Profissional dos Concelhos de Olivei-
ra do Hospital, Tábua e Arganil
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No âmbito do protocolo de coo-
peração celebrado pela Esco-
la 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 Equipa-
mento; Hermenegildo Fernandes e
Luciano Monteiro, para o Curso Pro-
fissional 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 imple-
mentar um espírito de entreajuda e,
dessa forma, garantir a integração
social e académica destes jovens.
Testemunhos de alunos são-tomen-
ses, 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 polí-
tica 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 ins-
tituição.

EPTOLIVA recebe alunos 
de São Tomé e Príncipe

EPTOLIVA celebrou o Dia Europeu
das Línguas 

1º Lugar - Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
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Os alunos distinguidos com os vouchers, do programa 
EPTOEUROPA - Programa Leonardo da Vinci, realiza-
ram os seus estágios profissionais no estrangeiro, nomeada-
mente os alunos Horácio Fernandes, do Curso Profissional 
de Técnico de Informática de Gestão e Maria Elisa Fer-
nandes, do Curso Profissional de Técnico de Organização 
de Eventos, em Itália (Pádua), bem como os alunos Sónia 
Pereira, do Curso Profissional de Técnico de Contabilida-
de e Luís Rodrigues, do Curso Profissional de Técnico de 
Electrónica e Telecomunicações, em Espanha (Sevilha). Os 
estágios, com a duração de 14 semanas, duas delas destina-
das à formação linguística, reforçaram a importância das 
mobilidades, quer ao nível do enriquecimento pessoal, do 
perfil profissional e do alargamento das perspectivas, quer 
ao nível da inserção no mercado de trabalho no contexto 
da competitividade internacional.

A EPTOLIVA proporcionou aos alunos do curso de Téc-
nico de Electrónica e Telecomunicações a realização da for-
mação de Instalador ITED (Infra-estruturas de Telecomu-
nicações em edifícios), habilitante para efeitos de inscrição 
na ANACOM, como técnicos habilitados na vertente da 
instalação e conservação das ITED.

Esta formação teve como objectivo geral dotar os for-
mandos de conhecimentos e competências comprovadas 
na área do saber/saber e saber/fazer, suportado numa com-
ponente teórica, realizada nas instalações da EPTOLIVA 
(total de 40 horas) e numa componente prática, realizada 
nas Instalações da ACIT - Associação Empresarial de Co-
municações de Portugal, em Coimbra (total de 60 horas), 
entidade formadora acreditada pela Direcção-Geral do 
Emprego e das Relações de Trabalho.

Aos formandos foi atribuído um Certificado de Aprovei-
tamento, qualitativo e quantitativo.

No dia 28 de Novembro de 2011, os alunos dos Cursos 
Técnico de Turismo Ambiental e Rural e Restauração/Res-
taurante e Bar foram conhecer dois espaços de produção 
de azeite.

O lagar de Meda de Mouros – Tábua é explorado pela 
cooperativa de olivicultores, fundada na década de 50 do 
século passado, em resposta à necessidade de produção 
de azeite da freguesia, utilizando técnicas e equipamentos 
mais tradicionais.

O lagar dos Azeites do Cobral – Lagares da Beira apre-
senta características completamente diferentes, utilizando 
tecnologia de ponta, apostando na produção modernizada 
de azeite e azeite biológico, com marca registada, conside-
rada de referência na região.

Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer a evolu-
ção dos equipamentos, descobrindo as potencialidades tu-
rísticas inerentes à produção de azeite e à restauração, pois 
cada vez mais os turistas e clientes de restauração procuram 
obter informação deste magnifico produto alimentar que 
constitui a base da alimentação mediterrânica.

Os alunos do curso profissional de Técnico de Restau-
ração, variante Restaurante /Bar, marcaram, mais uma 
vez, presença na maior exposição de turismo de Portu-
gal. Não deixando os seus créditos por mãos alheias e 
sempre com a colaboração da coordenadora de curso, 
Cristina Rodrigues, apresentaram, perante um público 
ávido de conhecer as iguarias confeccionadas do chefe 
Magalhães, uma mostra baseada no queijo Serra da Es-
trela e vinho produzido no concelho de Tábua.

A participação da EPTOLIVA ficou a dever-se a um 
convite, que foi endereçado aos nossos alunos pela Câ-
mara Municipal de Tábua, na pessoa da Exma. Senhora 
Vereadora, Dra. Ana Paula Neves, que muito nos honrou.

No período de 6 a 11 de Maio de 2012, em Faro, a EPTO-
LIVA participou no Campeonato das Profissões organizado 
em Portugal pelo Instituto do Emprego e Formação Profis-
sional, I.P. (IEFP), que é membro fundador da WorldSkill-
sInternational e da WorldSkillsEurope. Nesta competição, 
o aluno Paulo Fonseca, do Curso de Técnico Profissional de 
Técnico de Manutenção Industrial - Variante: Mecatróni-
ca Automóvel, acompanhado do respectivo Coordenador 
de Curso, David Silva, foi o representante da região centro 
na área de tecnologia automóvel, desenvolvendo actividades 

práticas inerentes à sua área de formação, colocando à prova 
todas as suas competências profissionais e toda a sua arte.

Neste encontro, os jovens tiveram oportuni-
dade de competir entre si, estimulando-os para 
a obtenção de uma qualificação profissional e para a manu-
tenção do gosto pelo trabalho, numa lógica que favoreça a 
formação ao longo da vida, tendo em vista a sua realização 
socioprofissional.

Não tendo chegado ao pódio, o aluno Paulo Fonseca mui-
to honrou a instituição EPTOLIVA.

Alunos recém-formados na EPTOLIVA 
realizaram estágio profissional no estrangeiro

Alunos de Electrónica e Telecomunicações 
realizam Curso Habilitante Instalador ITED 

Alunos conhecem produção de azeite Alunos de restauração na BTL

EPTOLIVA inscreve 3 formandos 
para o campeonato das profissões
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Sob a responsabilidade e apoio da docente Cristina 
Figueiredo, coadjuvada com a orientação e coordena-
ção dos colegas, Helena Raimundo, David Santos e 
Mário Pinto, a Escola Profissional EPTOLIVA sub-
meteu 11 candidaturas protagonizadas por alunos dos 
Cursos Profissionais de: Técnico de Instalações Elétri-
cas (1º Ano), Técnico de Design de Equipamento (2º 
Ano), Manutenção Industrial/Mecatrónica Automóvel 
(3ºAno) e Gestão e Programação de Sistemas Informá-
ticos (3º Ano) ao Concurso de Ideias do Concelho de 

Oliveira do Hospital, uma iniciativa que objectivava a 
sensibilização e motivação dos jovens para as práticas 
empreendedoras, promovendo o espírito de iniciativa e 
o dinamismo do Concelho.

As candidaturas apresentadas até ao dia 2 Maio foram 
objecto de uma análise para verificação das condições 
de elegibilidade dos promotores da ideia/projecto, ten-
do sido seleccionados 8 projetos que disputaram a final 
concelhia do Concurso de Ideias Empreendedoras com a 
apresentação e entrega de prémios realizada no dia 11 de 

Maio de 2012 e onde a Escola Profissional EPTOLIVA se 
apurou com o 1.º e 2º Prémios atribuídos aos respectivos 
projectos “Embalagem QueSe” e  “D-UltiChair”.

A todos, e em especial aos alunos que se empenharam 
nesta iniciativa, fica aqui o testemunho de uma envol-
vência participada e de cooperação, no sentido de de-
senvolver estratégias futuras que só assim consolidam e 
divulgam as exigências desta Escola, e em particular do 
ensino profissional tão necessário à realidade deste País 
e do Mundo. 

Concurso de Ideias do Concelho de Oliveira do Hospital . 11 de Maio de 2012

No dia 04 de Maio de 2012, o Curso Profissional de Res-
tauração promoveu um serviço de mesa em Espanhol, acti-
vidade inserida na disciplina de Comunicar em Espanhol. 
Os alunos do curso efectuaram uma recolha ao nível das 
comidas e bebidas típicas do país vizinho, elaboraram emen-
tas, prepararam as respectivas iguarias e finalizaram com um 
serviço que retratou os hábitos da restauração em Espanha. 

A animação da actividade ficou a cargo dos alunos do 
curso de Técnico de Turismo Ambiental e Rural, com pro-
dução de música ambiente e danças Sevilhanas.

Decorreu no dia 3 de Maio de 2012, quinta-feira, a fi-
nal dos XIV Jogos da Matemática, que se realizou na Escola 
Profissional Vasconcellos Lebre, na Mealhada. Este aconte-
cimento contou com a participação de 18 escolas, entre as 
quais a EPTOLIVA, representada por 6 alunos do Curso de 
Multimédia, 3º ano, a saber: Ana Costa, Patrícia Tavares, 
Manuela Luís, Marta Luís, Simão Rolo e André Ferreira.

De realçar a classificação final, um honroso 9º lugar, bem 
como todo o empenho e motivação da comunidade escolar 
neste evento de divulgação da disciplina de Matemática.

No âmbito da iniciativa do Desporto Escolar, decorreu o 
Torneio Inter-turmas na modalidade de Futsal, para os cur-
sos profissionais da EPTOLIVA. 

A promoção desta iniciativa tem como propósito comple-
mentar o Programa do Desporto Escolar, que visa incentivar 
a prática desportiva nas escolas e contribuir positivamente 
para hábitos de vida saudáveis. A EPTOLIVA aderiu ao 
Programa do Desporto Escolar no ano lectivo 2006/2007, 
tendo participado com uma equipa na modalidade de Futsal 
masculino. O número de equipas participantes, na mesma 
modalidade, duplicou (uma masculina e outra feminina) no 
ano lectivo 2007/2008. Por conseguinte, a participação dos 
interessados, integra-se, de forma articulada e contínua, no 
conjunto dos objectivos do Plano de Actividade e do Projec-
to Educativo da Escola.

A EPTOLIVA comemorou a chegada do Natal, realizan-
do a festa alusiva a esta quadra, no dia 16 de Dezembro de 
2011. A actividade “Momentos Solidários 2” marcou o iní-
cio da festa. Todas as turmas da EPTOLIVA aderiram à ini-
ciativa de visitar uma Instituição de Solidariedade Social dos 
Concelhos de abrangência da escola, no período da manhã, 
oferecendo um Cabaz de Natal e dinamizando uma série de 
actividades lúdicas, aquecendo o coração daqueles que mais 
precisam. Foram momentos breves, mas muito significativos 
para o desenvolvimento da cidadania, assente nos valores da 
partilha e da solidariedade.

Na Casa da Cultura César Oliveira, em Oliveira do Hos-
pital, decorreram as actividades programadas para o período 
da tarde. Após a mensagem de Natal do Director Executi-
vo da EPTOLIVA, seguiram-se diversas autuações nas áreas 
do teatro, música, dança, entre outras, protagonizadas pelos 
alunos dos Cursos Profissionais da EPTOLIVA, recriando, 
de forma criativa e animada, o verdadeiro espírito natalício. 

A festa foi encerrada com a entrega das lembranças de Na-
tal a toda a comunidade escolar. Estes momentos de confra-
ternização contribuem para que os alunos se orgulhem dos 
seus esforços e reconheçam e valorizem o papel fundamental 
da escola no seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Serviço de mesa em espanhol

XIV Jogos da Matemática

Inter-turmas 2011/2012 - EPTOLIVA Festa de Natal da EPTOLIVA 2011

ePtoatividades
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No dia 9 de Maio de 2012, o Curso Profissional de 
Técnico de Restauração - Variante: Restaurante/Bar e de 
Turismo Ambiental e Rural marcou presença na Mostra/
degustação de produtos da Beira Serra na Assembleia da 
República, numa iniciativa promovida pela ADIBER, a 
qual contou com o apoio dos deputados eleitos pelo Cir-
culo de Coimbra. Esta iniciativa teve como objectivo di-
vulgar o que de melhor a região da Beira Serra tem para 
oferecer e demonstrar a sua capacidade em aproveitar as 
oportunidades, conducente à sua consolidação como ter-
ritório empreendedor que assenta o seu desenvolvimento 
nos seus factores distintivos, entre os quais a sua gastrono-
mia e artesanato. A colaboração dos alunos da EPTOLIVA 
demonstrou o seu profissionalismo, contribuindo assim 
para o sucesso alcançado.

O Dia Europeu das Línguas é comemorado, todos os anos, 
desde 2001, no dia 26 de Setembro, por iniciativa do Con-
selho da Europa, para assinalar a importância da diversidade 
linguística e cultural existente no espaço europeu. Por con-
seguinte, o Departamento de Línguas da EPTOLIVA pro-
moveu uma actividade inerente ao tema, nomeadamente uma 
mostra gastronómica, cultural e artística, organizada pelos alu-
nos de todos os cursos profissionais, visando celebrar esta data.

Neste contexto, a comunidade escolar da EPTOLIVA reu-
niu-se no dia 26 de Setembro de 2011, no Largo Ribeiro do 
Amaral, em Oliveira do Hospital, para assistir à apresentação 
do restaurante temático de cada curso e respectivos elementos 
decorativos e de entretenimento.

Os membros do júri, constituído pela Direcção da Escola, 
distinguiram o projecto do curso de Técnico de Design - va-
riante: Design de Equipamento, premiados com um almoço 
no Restaurante Pedagógico da EPTOLIVA. 

Esta actividade contribui não só para fomentar o espírito de 
grupo, de iniciativa, empenho e criatividade, como também 
as competências linguísticas dos alunos e seus conhecimentos 
acerca dos diferentes países, sensibilizando-os igualmente para 
a importância da 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.

Entre os dias 19 e 23 de Março de 2012, decorreu a Se-
mana Cultural da EPTOLIVA. O programa contou com 
um variado leque de actividades pedagógicas e lúdicas, de-
signadamente, o Sarau de Actividades Gímnicas, no Pavi-
lhão Municipal, uma Peça de Teatro inerente à temática 
Bullying, intitulada “Macacos e Pombos”, um espectáculo 
de Teatro Debate constituído por um prólogo e seis situa-
ções de violência escolar, representada na Casa da Cultura 
César Oliveira, as Visitas de Estudo, possibilitando o con-
tacto com empresas e instituições da área de formação de 
cada curso e fornecendo aos alunos um conjunto de estra-
tégias e ferramentas essenciais ao seu percurso académico, 
as acções de Formação Técnica e painéis de debate, bem 
como o Dia Aberto, com mostras de trabalhos e PAP´s a 
fim de divulgar a escola, as ofertas formativas e actividades 
desenvolvidas nas diferentes áreas. 

A Semana Cultural encerrou com a realização do Passeio 
cicloturismo “20 anos… 20 km a percorrer…”, (Oliveira 
do Hospital/Midões-Tábua/ Oliveira do Hospital), simul-
taneamente com a implementação da PAP “Percurso Pe-
destre”, de uma aluna do curso profissional de Técnico de 
Turismo Ambiental e Rural. Seguiu-se um almoço conví-
vio, proporcionando momentos de confraternização e boa 
disposição.

No dia 8 de Fevereiro de 2012, o Curso profissional de 
Técnico de Turismo Ambiental e Rural realizou uma visita 
de estudo à aldeia do Xisto da Aigra Nova, concelho de 
Góis.

Os alunos tiveram oportunidade de conhecer as activi-
dades desenvolvidas pela instituição Lousitânea - liga de 
Amigos da Serra da Lousã.

Começaram por uma visita guiada ao Núcleo de Inter-
pretação Ambiental da Aldeia do Xisto Aigra Nova (NIA), 
que os levou numa breve visita virtual por vários aspectos 
caracterizadores da região em que se insere, nomeadamen-
te a geologia, o clima, a fauna e a flora, a ocupação huma-
na, entre outros.

Seguiu-se a Caminhada interpretativa da natureza na Ri-
beira do Mouro, cujo elevado nível de dificuldade foi sen-
do anulado pela observação e contacto directo com uma 
paisagem caracterizada por uma biodiversidade invulgar. 

Logo depois do almoço marcaram presença no atelier 
da ruralidade, que consistiu na feitura da broa da região 
e do queijo fresco., tendo os alunos participado em todo 
o processo. Seguidamente, visitaram a Maternidade das 
árvores, um espaço com milhares de rebentos de espécies 
autóctones – espaço único no nosso país, onde foi possível 
conhecer o processo de reprodução destas espécies. 

Para terminar com chave de ouro, cada elemento do gru-
po recebeu uma broa, pequena lembrança para partilhar 
esta experiência em família. 

Os alunos, mais uma vez, tiveram oportunidade de des-
cobrir potencialidades turísticas da região, que permitem a 
ligação sustentável entre os sectores económicos agricultu-
ra / turismo, de forma a puderem gerar receitas adicionais 
aos promotores locais.

No dia 4 de Março de 2011, comemorou-se o Dia do 
Curso de Técnico de Manutenção Industrial, Variante 
Mecatrónica Automóvel. A actividade desenvolvida, en-
quadrada no perfil profissional do curso, consistiu em 
proporcionar aos alunos o contacto prático com projectos 
desenvolvidos, na sua área de formação, por empresas do 
sector – SKF Rolamentos, destacando-se o Workshop so-
bre a temática “Sensores/actuadores”, realizado na empresa 
Diselbeira, em Oliveira do Hospital.

Os alunos tiveram oportunidade de adquirir e desenvol-
ver conhecimentos inerentes a esta área do saber, revelan-
do-se assim uma actividade enriquecedora em termos de 
formação técnica e aplicabilidade prática no sector indus-
trial.

A EPTOLIVA comemorou o Dia Mundial da Luta Con-
tra a Sida, nas suas instalações, com a presença de uma Uni-
dade Móvel, integrada no programa Cuida-te (Programa do 
Instituto Português da Juventude).

A referida Unidade Móvel, através dos seus técnicos, 
prestou esclarecimentos acerca de questões ligadas à saú-
de e sexualidade juvenil, detendo também a vertente de 
aconselhamento e teve como principal objectivo trabalhar 
a área da saúde juvenil e a promoção de estilos de vida 
saudáveis.

EPTOLIVA na Assembleia da República

EPTOLIVA comemorou 
o Dia Europeu das Línguas

EPTOLIVA comemorou Semana CulturalVisita de estudo a aldeia do xisto

Dia do Curso de Manutenção Industrial
- Variante: Mecatrónica Automóvel 

EPTOLIVA comemora o Dia mundial da luta 
contra a Sida

ePtoatividades



a formar profissionais

Oliveira do Hospital
 ● Técnico de Manutenção Industrial 
       (variante Mecatrónica Automóvel) 
 ● Técnico de Apoio à Gestão Desportiva
 ● Técnico de Turismo

Oferta Formativa 2012-2015
Cursos Profissionais Nível 4 (em aprovação) | Equivalência 12º Ano

Tábua
 ● Técnico Auxiliar de Saúde

10 Vantagens de frequentar a EPTOLIVA
● Equivalência ao 12º ano (sem necessidade de realização de exames nacionais)
● Aquisição de Certificado Profissional de Nível IV da União Europeia
● Aprendizagem de uma profissão para entrada no mercado de trabalho
● Possibilidade de continuidade de estudos no ensino superior
● Formação em Contexto de Trabalho (Estágio)
● Experiência de 20 anos no contacto com as empresas e instituições locais, regionais e nacionais 
● Acompanhamento e encaminhamento de alunos após a conclusão do curso
● Atribuição de prémios de mérito, com melhoria do aproveitamento escolar    
● Ensino diferenciado para cada aluno
● Acesso a estágios no estrangeiro

Apoio Social aos Alunos
● Subsídio de alimentação/transporte/alojamento
● Bolsa para livros/material/estágio
● Isenção de propinas

+ info em:
www.eptoliva.pt

ou na
secretaria da escola

inscrições
de 01 a 29 de Julho de 2012


